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ACTA 

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLN/2018/6  El ple  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  17 / de maig / 2018  

Durada  Des de les 19:00 fins a les 20:42 hores  

Lloc  Sala de Plens  

Presidida per  Amadeu Benach i Miquel  

Secretària  Immaculada Rocío Santos Cuellas  

  

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 

46333082L Joan Roig i Soria SÍ 

39654927Y Joana Josepa Fernández Coll SÍ 
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39684489J Jordi Guasch Bea SÍ 

39636281J Lluís Inglada i Jané SÍ 

77785897N Luís Enrique Rodríguez Rivas SÍ 

39720816T Marian Sainz López SÍ 

39643552Q Núria Figueras Tuset SÍ 

   

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

  

A) PART RESOLUTIVA  

  

Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

 Acta Ple en sessió extraordinària de data 20 de febrer de 2018. 
PLN/2018/3 

 Acta Ple en sessió ordinària de data 15 de març de 2018.PLN/2018/4 

 

INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT 

PDeCAT 

El Sr. Jordi Guasch portaveu del grup municipal PDeCATcomenta el següent: 

“Hem vist que l’acta del Ple de data 20 de febrer, ja es va aprovar al Ple del 15 de 
març, entenem que no correspondria tornar-la a aprovar, llevat de que hi haguès 
alguna esmena.” 

 

PSC 
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La Sra. Anna Ordóñez portaveu del grup municipal PSC comenta el següent: 

“El nostre vot és A FAVOR”. 

 

La secretària interventora tresorera accidental, en resposta a la intervenció del 
portaveu del grup municipal PDeCAT, fa constar: 

Havent comprovat que en data 15 de març de 2018 ja es va aprovar l’acta del 20 de 
febrer i que, per tant, s’ha produït un error en tornar a sotmetre-la a aprovació de 
l’òrgan plenari, es procedeix a retirar del present Ple l’aprovació de l’Acta del Ple de 
data 20 de febrer, procedint-se a l’aprovació únicament de l’Acta del Ple ordinari del 
15 de març de 2018, PLN/2018/4, amb la conformitat de tots els regidors.  

  

Expedient 584/2017. Delegació BASE recaptació, voluntària i executiva, 
de la taxa d'ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA DELEGACIÓ DE LA RECAPTACIÓ EN PERÍODE 
VOLUNTARI I EN PERÍODE EXECUTIU DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA 
PÚBLICA, AMB TAULES I CADIRES, AMB FINALITAT LUCRATIVA.- EXP. 584/2017 

  

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (en endavant 
LRBRL), en el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la competència d’assistència 
i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En el mateix sentit, els articles 
3.1.k) i 141 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de règim jurídic del sector públic, 
(en endavant LRJSP) estableix que les Administracions Públiques prestaran, en l’àmbit 
propi, la cooperació i assistència actives que altres Administracions poguessin sol·licitar 
per l’eficaç exercici de les seves competències. 

  

En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els hi 
correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat 
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL), concreta 
aquesta assistència disposant que, les entitats locals podran delegar en altres entitats 
locals, en quin territori, estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació de tributs i dels restants ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els hi 
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atribueix. 

  

La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i, al mateix temps, la 
gran importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa de 
la gestió econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels mecanismes de 
delegació previstos en la legislació. 

  

En data 15 de juny de 2004 es va signar el conveni regulador de la delegació de 
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la Diputació 
de Tarragona, l’abast del qual es detallava en el corresponent acord de delegació. 

  

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 per acord plenari de data 22 
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord 
plenari de data 4 d’abril de 2017. 

  

Es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords: 

PRIMER.- Aprovar la delegació de les facultats que a continuació s’indiquen, amb les 
funcions que es detallen a l’annex 1 del present acord, la titularitat de les quals pertany a 
aquest Ajuntament, a favor de la Diputació de Tarragona, que les podrà dur a terme 
mitjançant els serveis o ens instrumentals que a tal efecte determini, segons l’abast i 
condicions que s’estableixen al present acord, de conformitat amb l’establert pels articles 
36.1.b i 106.3 de la LRBRL, els articles 3.1.k) i 141 de la LRJSP i article 7 del TRLRHL. 

-          Delegació de la recaptació, en període voluntari i en període executiu, de 
la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa 

  

SEGON.- Aprovar i incorporar al present acord, l’annex 1 del conveni regulador de la 
delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de 
la Diputació de Tarragona, on s’indiquen totes les delegacions conferides. 
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TERCER.- Significar que la durada per la qual s’acorda la present delegació s’estableix 
fins al 31 de desembre de 2022, prorrogable per reconducció tàcita, per períodes 
consecutius de quatre anys, la qual es produirà, llevat que qualssevol d’ambdues 
administracions acordin deixar sense efecte l’esmentada delegació, el que haurà de 
notificar-se amb una antelació mínima de tres mesos. 

  

QUART.- Significar que la prestació dels serveis que es derivin de la delegació que 
contempla el present acord, comportarà una compensació econòmica que consistirà en 
el pagament dels imports especificats a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de 
les taxes per la prestació de serveis encomanats a BASE - Gestió d’Ingressos. 

  

CINQUÈ- Significar que per a la realització i execució de les funcions delegades, la 
Diputació de Tarragona s’atendrà a la normativa general aplicable, això com a la 
normativa interna dictada per aquesta, en virtut de les seves pròpies facultats 
d’autoorganització, per a la gestió dels serveis atribuïts. 

  

SISÈ.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que,  per la 
seva part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida. 

  

SETÈ.- Facultar a l’alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per la formalització 
d’aquells documents que siguin necessaris per a l’execució o desenvolupament del 
present acord. 

  

Annex 1 

ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE 
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE 
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA 

APARTAT 1 

  

Delegació de la gestió tributària dels ingressos de dret públic següents:  

  

-          IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
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-          IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

  

-          IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

  

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:  

  

a)  La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes 
cobratòries en els tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i exposició 
pública, així com la pràctica de liquidacions d’ingrés directe. 

  

b)     La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions. 

  

c)     La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria de 
gestió dels ingressos delegats. 

  

d)     La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats. 

  

e)     La liquidació de recàrrecs per presentació extemporània de declaracions. 

  

f)      La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos, si s’escau. 

  

g)  Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió dels 
ingressos de dret públic. 

  

APARTAT 2 

  

Delegació de la recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic següents:  
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-          IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 

  

-          IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

  

-          IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

  

-       IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 

  

-          TAXES I PREUS PÚBLICS: 

  

1.    Taxa de subministrament d’aigua 

  

2.    Taxa de clavegueram 

  

3.    Taxa d’escombraries 

  

4.    Taxa per ocupació de la via pública amb guals (entrada de vehicles) 

  

5.    Taxa de cementiri 

  

6.    Taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa 

  

-          CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
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-          QUOTES D’URBANITZACIÓ 

  

-          EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES  

  

-          MULTES I SANCIONS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE POLICIA I BON 
GOVERN 

  

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:  

  

a)    La determinació dels períodes de pagament voluntari. 

  

b)  L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de 
pagament. 

  

c)  La recaptació dels mateixos en període voluntari i la concessió o denegació 
d’ajornaments i fraccionaments de pagament. 

  

d)    La recaptació de les altes en l’impost, si s’escau. 

  

e)    La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en 
l’exercici de les facultats delegades. 

  

f)     La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts 

  

g)    La liquidació d’interessos de demora, si s’escau. 

  

h)    Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació 
en període voluntari dels ingressos de dret públic. 
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APARTAT 3 

 

Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de dret públic:  

  

-          IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 

  

-          IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

  

-          IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

  

-       IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 

  

-       IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRESTAXES I 
PREUS PÚBLICS 

  

-          TAXES I PREUS PÚBLICS: 

  

1.    Taxa de subministrament d’aigua 

  

2.    Taxa de clavegueram 

  

3.    Taxa d’escombraries 

  

4.    Taxa per ocupació de la via pública amb guals (entrada de vehicles) 
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5.    Taxa de cementiri 

  

6.    Taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa 

  

-          CONTRIBUCIONS ESPECIALS 

  

-          QUOTES D’URBANITZACIÓ 

  

-          QUOTES DE CONSERVACIÓ 

  

-          MULTES I SANCIONS: 

  

1.    Sancions administratives 

  

2.    Multes i sancions de l’Ordenança municipal de policia i bon govern 

  

-          EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES 

  

-          ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC 

  

  

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:  

  

a)      L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que 
resultin impagats en període voluntari, així com l’exercici de les funcions 
pròpies del procediment administratiu de constrenyiment. 
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b)     L’expedició de diligències d’embargament. 

  

c)  L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de 
pagament. 

  

d)     La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs, interessos de 
demora i costes. 

  

e)     La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament. 

  

f)      La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en 
l’exercici de les facultats delegades. 

  

g)     La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts. 

  

h)  Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació 
executiva dels ingressos de dret públic. 

  

APARTAT 4 

  

Delegació de la inspecció dels ingressos de dret públic següents:  

  

-          IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES 

  

  

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:  
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a)  La comprovació i investigació, consistents en la confecció de comunicacions, 
diligències i actes, emissió de propostes de regularització de la situació 
tributària, pràctica de liquidacions i resolució dels expedients de 
regularització. 

  

b) L’obtenció d’informació de caràcter tributari, per pròpia iniciativa o a petició 
motivada dels altres departaments de BASE-Gestió d’Ingressos o òrgans 
municipals competents. 

  

c)    La valoració o quantificació dels valors declarats pels interessats. 

  

d)  L’informe i assessorament, en el cas que per part dels òrgans de BASE-Gestió 
d’Ingressos, altres departaments de l’organisme o els òrgans municipals es 
sol·licitin aquestes actuacions. 

  

e)    La instrucció i resolució dels expedients sancionadors en matèria tributària. 

  

f)     La resolució de recursos de reposició i revisió que s’interposin contra actes 
dictats per l’Inspector-cap de BASE-Gestió d’Ingressos. 

  

g)    La recaptació en període voluntari i en període executiu de les liquidacions 
que es derivin de les actuacions inspectores, així com de les multes que 
s’imposin en els procediments sancionadors que s’iniciïn com a 
conseqüència del procediment d’inspecció. 

  

h)    Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la inspecció 
dels ingressos de dret públic. 

  

APARTAT 5 

  

Delegació de les actuacions de declaració i liquidació davant de l’Agència Catalana de 
l’aigua de les quotes corresponents al cànon de l’aigua. 



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G 

  

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:  

  

a)    Confecció de les corresponents declaracions a presentar davant l’Agència 
Catalana de l’Aigua.  

  

b)    Presentació davant l’Agencia Catalana de l’Aigua de les corresponents 
declaracions. 

  

c)  Liquidació a l’Agència Catalana de l’Aigua de les quantitats resultants de les 
declaracions. 

  

d) Representació davant l’Agència Catalana de l’Aigua en la revisió dels actes 
administratius resultants de les declaracions del cànon de l’aigua. 

  

  

L'ALCALDE DE                     EL PRESIDENT DE LA 

L'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS   DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 

  

DAVANT MEU,      DAVANT MEU, 

  

EL SECRETARI                  LA SECRETÀRIA GENERAL 

  

 INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT 

 PDeCAT 

El Sr. Jordi Guasch, portaveu del grup municipal PDeCAT, comenta el següent: 

“Res a dir, el nostre vot és a favor”. 

PSC 
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La Sra. Anna Ordóñez, portaveu del grup municipal PSC, comenta el següent: 

“Sent coherents amb totes les delegacions que s’han fet a Base, donant agilitat al 
cobrament, creiem oportú que també es passi a recaptació aquesta taxa. 

El nostre vot és a favor”. 

  

Expedient 1535/2017. Aprovació definitiva modificació Estatuts 
Mancomunitat Albornar 

Favorable Tipus de votació: Ordinària 

Vots emesos: 11 

A favor: 8 (4 BNY, 1 ICV, 3 PDeCAT) 

En contra: 3 (PSC) 

 Abstencions: 0 

Absents: 0 

PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE 

  

  

APROVAR, SI S’ESCAU, DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE 
LA MANCOMUNITAT DE L’ALBORNAR.- Exp. 1535/2017 

  

Fent ús del dret que tenen els municipis per associar-se, els municipis de Banyeres del 
Penedès, la Bisbal del Penedès i Santa Oliva, per acord d'Assemblea de Regidors de 
data 3 d'agost de 1990, van constituir-se com a mancomunitat, amb plena persona i 
capacitat jurídica per al compliment dels seus fins. 

  

Amb posterioritat, es va incorporar a la Mancomunitat el municipi d'Albinyana. 

  

En l'acord de constitució es van aprovar els estatuts que han de regir aquesta 
Mancomunitat, que es van publicar al BOP de Tarragona núm. 223 de 26 de setembre 
de 1990. 
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Com a conseqüència de canvis des del punt de vista tant econòmic com jurídic, l’any 
2011 es va promoure una primera modificació dels Estatuts, que es va aprovar per acord 
de l'Assemblea General de data 31 de gener de 2013, i es va publicar al BOP de 
Tarragona núm. 172 de 25 de juliol de 2013. 

  

Posteriorment, s'ha considerat necessari fer una nova modificació de l’article 19 dels 
Estatus per tal d'establir una finalitat pel fons de reserva, eliminant el seu caràcter 
d'indisponible. 

  

Aquesta modificació es va aprovar inicialment per acord de l'Assemblea General de data 
19 de maig de 2017, en el següent sentit: 

 

Redacció vigent: 

  

"Article 19. Del fons de reserva 

1. S'estableix un fons de reserva que haurà d'estar constituït mentre subsisteixi la 
mancomunitat. Serà dotat anualment amb el deu per cent de la distribució bruta 
als municipis, fins que el fons cobreixi la xifra de quaranta mil euros. 

2.  El fons serà indisponible." 

  

Redacció proposada: 

  

"Article 19. Del fons de reserva 

  

1. S'estableix un fons de reserva que haurà d'estar constituït mentre subsisteixi la 
mancomunitat. Serà dotat anualment amb el deu per cent de la distribució bruta 
als municipis, fins que el fons cobreixi la xifra de quaranta mil euros. 

  

El fons de reserva regulat a l'apartat anterior podrà destinar-se a atendre necessitats de 
caràcter no discrecional i no previstes en el pressupost que puguin presentar-se durant 
l'exercici. El seu ús serà excepcional i haurà de ser acordat per l'Assemblea General per 
la majoria legalment requerida, sent preceptiva la corresponent modificació 
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pressupostària." 

  

Atès que s'han fet les oportunes publicacions al BOPT núm. 110, de data I de juny de 
2017, i al DOGC núm. 7386, de data I de juny de 2017. 

  

Atès l'informe favorable del Consell Comarcal del Baix Penedès sobre la modificació 
proposada, que va adoptar en sessió de la Junta de Govern de data 19 de juliol de 2017. 

  

Atès l’informe favorable de la Diputació de Tarragona sobre la modificació proposada, 
que va adoptar en sessió de Junta de Govern de data 30 de juny de 2017.  

  

Aquest acord es va notificar a l’Ajuntament de Banyeres en data 30 de maig de 2017, 
juntament amb l’anunci d’exposició pública, per tal que l’Ajuntament l’inserís al taulell 
d’anuncis municipal per un termini de 30 dies, per possibles al·legacions o reclamacions.  

  

En data 14 de desembre de 2017, es va emetre certificat del Secretari interventor 
Tresorer de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, conforme no s'han presentat 
al·legacions en el període d'exposició pública de l'aprovació inicial de la modificació dels 
estatuts de la mancomunitat de l'Albornar. 

  

Atès el procediment previst al Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya 2/2003, arts. 115 i següents i al Decret 244/2007 que regula la constitució, 
demarcació territorial dels municipis, les entitats locals descentralitzades i les 
mancomunitats de Catalunya, arts. 48 i següents. 

  

Per tot això,  

  

Es proposa al Ple, l’adopció per unanimitat  dels següents acords: 

  

PRIMER.- Aprovar definitivament la modificació de l’article 19.2 dels vigents estatuts de 
la mancomunitat , quedant redactat de la següent manera: 

  

"Article 19. Del fons de reserva 

  

1.            S'estableix un fons de reserva que haurà d'estar constituït mentre subsisteixi 
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la mancomunitat. Serà dotat anualment amb el deu per cent de la distribució 
bruta als municipis, fins que el fons cobreixi la xifra de quaranta mil euros. 

  

2.    El fons de reserva regulat a l'apartat anterior podrà destinar-se a atendre 
necessitats de caràcter no discrecional i no previstes en el pressupost que 
puguin presentar-se durant l'exercici. El seu ús serà excepcional i haurà de ser 
acordat per l'Assemblea General per la majoria legalment requerida, sent 
preceptiva la corresponent modificació pressupostària." 

  

SEGON.- Aprovar el projecte definitiu d’Estatuts de la Mancomunitat de l’Albornar, que 
s’adjunta en document annex i que incorpora la present modificació. 

  

TERCER.- Notificar el present acord a la Mancomunitat de l’Albornar.  

  

ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT SOBRE EL SECTOR TERRITORIAL DE LA PISTA 
DE PROVES DE VEHICLES “L’ALBORNAR” 

 

Capítol I 

Disposicions Generals 

  

Article 1. Creació i àmbit territorial  

  

1. Fent ús del dret que tenen els municipis per associar-se, que reconeix l’article 113 
de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’article 90 del Reglament de 
Demarcació Territorial i Població dels Ens Locals, els municipis de Banyeres del Penedès, la 
Bisbal del Penedès i Santa Oliva es constitueixen en mancomunitat, amb plena persona i 
capacitat jurídica per al compliment dels seus fins. En conseqüència, no tindrà altres 
limitacions que les que es derivin de la legislació vigent, conforme a la seva naturalesa d’ens 
local institucional i a les previsions dels presents Estatuts.  

2. L’àmbit territorial correspon a la Pista de Proves de Vehicles i Laboratori Oficial de 
l’Automòbil de Catalunya i, en tot cas, sobre l’àmbit que comprèn el seu Pla Especial en els 
respectius termes municipals.  

3. Formen part de la Mancomunitat de l’Albornar els municipis d’Albinyana, Banyeres 
del Penedès, la Bisbal del Penedès i Santa Oliva.  
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Article 2. Denominació i domicili 

  

 La mancomunitat es denominarà Mancomunitat sobre el sector territorial de la Pista 
de Proves de Vehicles “l’Albornar” i els seus òrgans de govern i administració s’estableixen 
en la pròpia finca de l’Albornar (Santa Oliva), on tindrà el seu domicili social. Les sessions es 
podran celebrar a les cases consistorials de qualsevol dels municipis associats.  

  

Article 3. Durada 

  

 La mancomunitat tindrà una durada indefinida, donat el caràcter permanent dels fins 
pels quals es crea, sens perjudici del que es disposa en els presents Estatuts per a la seva 
dissolució.  

  

Capítol II 

Fins de la Mancomunitat 

  

Article 4. Objecte 

  

 Els objectes pels quals es constitueix la mancomunitat, dintre de l’àmbit territorial de 
la Pista de Proves de Vehicles i Laboratori Oficial de l’Automòbil de Catalunya, són els 
següents: 

  

a)     Assumir i desenvolupar les competència urbanístiques de les previstes per als 
municipis en la Llei del Sol, segons permet l’article 216. 

b)    Agrupar la resta de competències, tant àmpliament com en dret correspongui, que 
ostentin els municipis associats, sense altres limitacions que les legals i les previstes 
en els Estatuts.  

c)     Coordinar i harmonitzar els esforços i iniciatives i unir les possibilitats econòmiques 
dels municipis associats. 

d)    Redistribuir els recursos tributaris, així com les despeses de funcionament, conforme 
als presents Estatuts, tot fent constar la solidaritat que orienta l’associació.  

e)     Facilitar i unificar la gestió, assenyalant-se que sense l’associació hi hauria les 
competències disperses i limitades a cada territori.  
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Capítol III 

Òrgans de govern i administració 

  

Article 5. Dels òrgans  

  

1. Els òrgans de govern i administració de la mancomunitat són: 

-       L’Assemblea General 

-       El President 

2. Altres òrgans són: 

-       El Vicepresident 

-       El Tresorer 

-       El Secretari interventor 

-       La Comissió Especial de Comptes 

  

Article 6. De l’Assemblea General 

  

1. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de la mancomunitat. Hi seran 
representats en igualtat de membres i de vot tots els municipis associats.  

 L’Assemblea General és integrada pels alcaldes dels municipis associats i per dos 
regidors de cada Ajuntament, designats per la seva corporació en ple.  

2. Les competències de l’Assemblea General són les que correspondrien al ple de la 
Corporació. 

3. Una vegada constituïda l’Assemblea, aquesta elegirà d’entre els seus membres els 
que hagin d’exercir el càrrec de President, que recaurà en un dels Alcaldes, i de 
Vicepresident i Tresorer, que recaurà en regidors. Aquests càrrecs seran anuals i rotatius, 
per l’ordre que estableixi l’Assemblea en la seva constitució, amb el quòrum de la majoria 
absoluta.  

  

Article 7. Del President 

  

 La presidència de la mancomunitat, que només pot recaure en un dels Alcaldes, 
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ostenta la seva representació i dirigeix l’administració i té la superior direcció, inspecció i 
impuls dels serveis que es duguin a terme, tot exercint les atribucions respecte de la 
mancomunitat que corresponguin, analògicament, als Alcaldes.  

 La durada i designació són les previstes a l’article 6.3 dels Estatuts. 

  

Article 8. Del Vicepresident  

  

 El Vicepresident substituirà al President, amb les mateixes facultats, en casos de 
vacant, absència o malaltia, amb el règim previst per als Tinents d’Alcalde en la legislació 
local. 

 La durada i designació són les previstes a l’article 6.3 dels Estatuts.  

  

Article 9. Del Tresorer 

  

 El Tresorer exercirà les funcions pròpies del càrrec segons la legislació de règim 
local. 

La durada i designació són les previstes a l’article 6.3 dels Estatuts.  

  

Article 10. Del Secretari-interventor 

  

1. El Secretari-interventor serà d’habilitació nacional i desenvoluparà les funcions 
pròpies del càrrec segons la legislació de règim local. Correspondrà al que exerceixi la funció 
en el municipi l’Alcalde del qual ostenti la presidència de la mancomunitat.  

2. En cas de vacant de la Secretaria, absència o malaltia, serà substituït pel Secretari 
del municipi que correspongui el torn següent. 

3. Els funcionaris amb habilitació de caràcter nacional que exerceixin les seves 
funcions en la mancomunitat no adquiriran cap dret per l’ocupació del càrrec, ni de 
permanència, una vegada que cessin en la funció que va determinar el seu accés al càrrec 
en la mancomunitat.  

  

Article 11. D’altre personal  

  

 El personal al servei de la mancomunitat podrà ser funcionari o contractat laboral, 
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segons les disposicions en cada moment vigents en la matèria.  

  

Article 12. De la Comissió Especial de Comptes 

  

1. Correspon a la Comissió Especial de Comptes l’examen, l’estudi i l’informe dels 
comptes anuals de la mancomunitat, essent-hi aplicable tot allò que la legislació de règim 
local estableix per a la comissió d’igual nom.  

2. La comissió és integrada pel President de la mancomunitat, en representació del seu 
municipi, i per un membre de cada un de la resta de municipis.  

  

Capítol IV 

Competències de la mancomunitat 

  

Article 13. De les competències  

  

1. Per al compliment dels seus fins, la mancomunitat, dintre del seu àmbit territorial, 
exercirà totes les competències atribuïdes als municipis, respecte de les matèries següents: 

- Urbanístiques i de medi ambient. 

- Activitats. 

- Obres i serveis. 

- Béns.  

2. En l’àmbit de les seves competències i en els termes establerts per la legislació de 
règim local, corresponen a la mancomunitat les potestats següents: 

a) La reglamentària i la d’autoorganització. 

b) La tributària, referida a taxes, contribucions especials i preus públics, i la financera. 

c) La de planificació. 

d) La de revisió d’ofici de llurs actes i acords.  

  

Article 14. De l’abast de les competències 
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1. Els acords de la mancomunitat obligaran als Ajuntaments associats i als veïns 
sobre els quals recaiguin.    

 2. Pel que fa al veïnatge de les persones que puguin tenir el domicili dintre de l’àmbit 
territorial de la mancomunitat, correspondrà al municipi on s’ubiqui la residència.  

  

Capítol V 

Règim econòmic 

  

Article 15. Dels recursos econòmics 

  

1. Per a la realització de les seves finalitats, la mancomunitat podrà comptar amb els 
recursos següents: 

a) Els ingressos procedents del seu patrimoni i altres de dret privat.  

b) Taxes, contribucions especials i preus públics.  

c) Les aportacions dels municipis associats. 

d) Els dimanants d’operacions de crèdit. 

e) Les subvencions. 

f) Les multes i sancions. 

g) Qualssevol altres ingressos obtinguts segons dret. 

2. Serà d’aplicació a la mancomunitat el que disposen les normes de règim local 
respecte dels ingressos detallats a l’apartat anterior.  

  

Article 16. Del pressupost 

  

 L’Assemblea General elaborarà un pressupost anual, d’acord amb les disposicions 
de règim local.  

  

Article 17. De les aportacions dels associats 

  

A fi i efecte de practicar la redistribució dels impostos obtinguts per cada municipi, 
dins de l’àmbit territorial de la mancomunitat, els Ajuntaments mancomunats aportaran els 
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ingressos derivats de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Per la correcta 
gestió de l’impost, serà la Mancomunitat qui liquidarà l’import, però aplicarà el tipus de 
gravamen corresponent al municipi en quin territori s’assenti la construcció, instal·lació o obra 
en ares al compliment del principi de territorialitat de l’impost. L’ingrés de l’impost es farà 
efectiu a la hisenda de la Mancomunitat.  

  

Article 18. De la distribució de recursos  

  

1.     Els recursos es repartiran als Ajuntaments associats en liquidació anual.  

A tal efecte, dels ingressos bruts se’n deduirà el fons de reserva que estableix l’article 
següent, així com les despeses. 

2.     El romanent resultat de l’apartat anterior es distribuirà a parts iguals.  

  

Article 19. Del fons de reserva 

  

1. S’estableix un fons de reserva que haurà d’estar constituït mentre subsisteixi la 
mancomunitat. Serà dotat anualment amb el deu per cent de la distribució bruta dels 
municipis, fins que el fons cobreixi la xifra de quaranta mil euros.  

2. El fons de reserva regulat a l’apartat anterior podrà destinar-se a atendre 
necessitats de caràcter no discrecional i no previstes en el pressupost que puguin presentar-
se durant l’exercici. El seu ús serà excepcional i haurà de ser acordat per l’Assemblea 
General per la majoria legalment requerida, sent preceptiva la corresponent modificació 
pressupostària.  

  

Article 20. Del patrimoni 

  

1. El patrimoni de la mancomunitat es constituirà a partir dels ingressos i excedents 
que es formin i que provindran dels recursos establerts en els presents Estatuts.  

 2. Pot adquirir per qualsevol títol legítim els béns i drets convenients o necessaris per 
aconseguir el seus fins.  

  

Capítol VI 

Funcionament i règim jurídic 
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Article 21. De les sessions 

  

L’Assemblea General celebrarà sessió ordinària una vegada al trimestre, en el dia i 
hora que determini la pròpia Assemblea. Amb caràcter extraordinari, quan el President ho 
decideixi o quan ho demani la quarta part, almenys, dels seus membres.  

  

Article 22. De la convocatòria 

  

1. Tant les sessions ordinàries com les extraordinàries es convocaran almenys amb 
una antelació de quatre dies hàbils. La convocatòria contindrà l’odre del dia dels assumptes a 
tractar. La documentació íntegra dels assumptes inclosos en l’ordre del dia ha d’ésser a 
disposició dels membres de l’Assemblea a la secretaria de la mancomunitat abans de 
l’expedició de la convocatòria. Aquesta es publicarà en cada un dels Ajuntaments associats.  

2. Si es tracta de sessions urgents, per causa d’assumptes d’extrema urgència o 
gravetat, la convocatòria podrà fer-se amb antelació menor, per qualsevol mitjà del qual en 
quedi constància. Necessàriament, el primer punt de l’odre del dia ha de ser la ratificació de 
la urgència.  

  

Article 23. Validesa de les sessions 

  

 1. Per a la vàlida celebració de les sessions, serà necessària l’assistència d’un terç 
del nombre legal de membres de l’Assemblea, que haurà de mantenir-se durant total la 
sessió i, si és en primera convocatòria, que hi sigui present almenys un representant de cada 
municipi associat. Aquest últim requisit no s’exigirà en segona convocatòria.  

 2. Les sessions que no puguin celebrar-se en primera convocatòria ho seran en 
segona, trenta minuts després. 

 3. En tot cas, serà necessària l’assistència del President i del Secretari, o de qui 
estatutàriament els substitueixi.  

  

Article 24. Adopció d’acords 

  

1. Els acords de l’Assemblea s’adoptaran conforme el funcionament i amb les 
majories que, en cada cas, estableix l’ordenament de règim local per al ple de la corporació.  

2. Quan l’ordenament jurídic imposa la publicació en el taulell d’anuncis, aquest serà 
el taulell d’anuncis municipal del municipi que ostenta la presidència i la secretaria intervenció 
de la mancomunitat, i les obligacions derivades s’entendran complimentades amb la sola 
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publicació en aquest, sense que sigui preceptiva la publicació en els taulells d’anuncis dels 
altres municipis mancomunats.  

  

Article 25. Ratificació dels acords 

  

1. Serà necessària la ratificació expressa de cadascun dels Ajuntaments associats 
per a l’executivitat dels acords de l’Assemblea sobre les següents matèries: 

a) Per a aportacions de caràcter extraordinari.  

b) Els que suposin la prestació de garantia o aval per part dels Ajuntaments associats 
per a compromisos de la mancomunitat.  

c) Per altres supòsits que contemplen els Estatuts.  

 2. Els acords que requereixen de ratificació per cadascun dels Ajuntaments associats 
vinculen als municipis des del moment en que els plens respectius prenguin l’acord per 
majoria absoluta.   

  

Article 26. Dels recursos  

  

 Les resolucions de la mancomunitat esgotaran la via administrativa i el règim jurídic 
serà el que disposin per als Ajuntaments les lleis de règim local.  

  

Capítol VII 

Modificació i dissolució 

  

Article 27. De la modificació  

  

 Qualsevol modificació dels presents Estatuts s’haurà d’acordar amb el procediment 
previst per a la seva elaboració i aprovació. 

  

Article 28. De la dissolució 

  

 La mancomunitat es podrà dissoldre: 
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a)     Per acord dels Ajuntaments associats, adoptat per majoria absoluta dels seus 
membres. 

b)    Per acord de l’Assemblea de la mancomunitat, adoptat per majoria absoluta i 
ratificat pel ple dels municipis associats amb igual majoria. 

c)     Per acord de l’Assemblea de regidors dels municipis associats, ratificat pel ple 
dels municipis associats per majoria absoluta. 

d)    Per decret del Govern central o el de la Generalitat. 

e)     Per mandat legislatiu o judicial. 

f)     Per desaparició de l’objecte o impossibilitat de dur-lo a terme. 

g)    Pels supòsits previstos a les lleis.  

  

Article 29. Destinació dels béns i drets 

  

1. En dissoldre’s la mancomunitat, tornaran als Ajuntaments els seus béns i drets, en 
proporció a les respectives aportacions.  

  

Article 30. Separació unilateral  

  

 En cas que un Ajuntament vulgui deixar de formar part de la Mancomunitat, caldrà 
que, per majoria absoluta dels seus membres de dret del corresponent Ple, així s’acordi i que 
l’Assemblea General de la Mancomunitat ho ratifiqui per acord adoptat per majoria absoluta 
dels seus membres de dret. 

 Si prospera la separació unilateral, l’Ajuntament sortint haurà de satisfer una 
penalització de 150.000 euros a la Hisenda de la Mancomunitat, a més de la pèrdua del dret 
a percebre la part corresponent del fons de reserva o de la Tresoreria de la Mancomunitat.  

 Aquest import de penalització té la naturalesa d’ingrés de dret públic i serà exigible, 
en cas d’impagament, per via de constrenyiment, sens perjudici de la via jurisdiccional 
pertinent.  

 

 INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT 

 PDeCAT 

El Sr. Jordi Guasch, portaveu del grup municipal PDeCAT, comenta el següent: 

“Sobre aquest aspecte, tal i com vam comentar a la Junta de portaveus, estem a 
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favor sempre i quan la disponibilitat del fons de reserva hagi estat consensuada 
prèviament per tots els membres de la Mancomunitat. Per tant votarem a favor. 

Ara bé, veient que l’ús d’aquests fons propis podria acabar deixant temporalment a 
la Mancomunitat sense recursos econòmics per a fer front a qualsevol contingència 
imprevista, considerem que hauria estat cognitiu establir un compromís per part dels 
Ajuntaments per a restablir proporcionalment el fons comú amb recursos municipals 
si durant aquest període on no hi haguessin fons, la Mancomunitat tingués 
necessitats i s’haguessin de cobrir. 

Després voldria deixar sobre la taula una reflexió. Aquest fons de reserva tenia una 
segona funció coercitiva per evitar la temptació de que algun Ajuntament l’utilitzés 
lliurement. El fet de reduir aquest fons o, fins i tot deixar-lo a zero, minora aquesta 
funció coercitiva”. 

PSC 

La Sra. Anna Ordóñez, portaveu del grup municipal PSC, comenta el següent: 

“Aquest grup municipal no ha treballat ni ha estat informat d’aquesta modificació, tot i 
que la primera entrada que va haver en aquest ajuntament va ser de data 30 de maig del 
2017, estem parlant que en un any l’equip de govern no ha informat en cap moment a 
l’oposició. A més, hem de recordar: 

Aquest grup, considera que quan en un Ple es presenta un punt tant important, pensem 
que la documentació hauria d’arribar amb més temps per poder analitzar-lo 
detingudament, i no només tres dies, com ha estat el cas.  

Que aquest grup, sempre està obert a tractar i debatre en una taula de treball qualsevol 
punt i, en aquest cas, no s'ha fet. 

Arribats a aquest punt, i esperant que ningú s'excusi en el poc temps que hi ha hagut per 
contactar amb l'oposició, ni en les prioritats de l'Ajuntament, hem de tornar a recordar 
que un govern en minoria necessita de l'oposició per tractar qualsevol cosa. 

És per aquest motiu que, seguint el criteri que vostès mateixos han donat i sent 
conscients de la responsabilitat política que tenim, votarem en contra. 

Esperem tornar a asseure'ns aviat per tractar aquest i altres temes abans d'un Ple 
perquè els projectes no es quedin en el camí. 

 

El nostre vot és en contra”. 

 

  

Expedient 121/2018. Elecció del jutge/ssa de pau substitut/a. 
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No hi ha 
acord  

Tipus de votació: Secreta 

1a votació:  

candidats 

- Sra. Míriam Sanahuja Pie. A favor: 0, En contra: 0, 
Abstencions: 6, Absents: 0 

- Sr. Josep Sanahuja Huguet. A favor: 5, En contra: 0, 
Abstencions: 6, Absents: 0 

Degut a que cap candidat aconsegueix la majoria requeria, es 
procedeix a realizar una segona votació.  

2a votació: 

- Sra. Míriam Sanahuja Pie. A favor: 1, En contra: 0, 
Abstencions: 6, Absents: 0 

- Sr. Josep Sanahuja Huguet. A favor: 4, En contra: 0, 
Abstencions: 6, Absents: 0 

Cap candidat aconsegueix la majoria absoluta requerida per 
al seu nomenament. 

 

PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, EL NOMENAMENT DEL/DE LA JUTGE/ESSA DE PAU 
SUBSTITUT/A.- EXP. 121/2018 

 

ANTECEDENTS DE FET: 

 

Atès que en data 25 de gener de 2018 te entrada (RE 268) en aquesta Corporació el 
certificat de l’Acord adoptat per la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, de data 16 de gener de 2018, on es requereix que s’iniciïn els 
tràmits per proposar la persona que ha d’exercir el càrrec de jutge/essa de pau 
substitut/a, ja que està propera la finalització del termini de quatre anys per al qual va ser 
nomenada la jutgessa de pau substituta de Banyeres del Penedès. 

Atès que per provisió d’Alcaldia, emesa en data 8 de febrer de 2018, es disposa que 
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Secretaria emeti un informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 

Atès que en data 19 de febrer de 2018 el secretari interventor tresorer emet informe de 
Secretaria, el qual consta en l’expedient. 

Atès que en el BOP de Tarragona número 44 de data 2 de març de 2018 es va publicar 
edicte d’Alcaldia fent pública la convocatòria per cobrir la vacant de jutge/essa de pau 
substitut/a, obrint-se un termini de quinze dies hàbils a partir de l’endemà de la 
publicació de l’edicte al BOPT perquè les persones interessades i que reuneixin les 
condicions legals, presentessin les sol·licituds. 

Atès que es va donar publicitat de l’edicte als taulers d’anuncis del Municipi i a la web de 
l’Ajuntament. 

Atès que es va donar trasllat de dit edicte al Jutjat de Pau de Banyeres del Penedès (RS 
284) el 2 de març de 2018 i al Jutjat Degà (RS 288) i al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (RS 289) el 6 de març de 2018.  

Atès que en data 4 d’abril de 2018 el secretari interventor tresorer emet certificat, amb el 
vistiplau de l’alcalde, conforme s’han presentat les següents sol·licituds per cobrir la 
vacant: 

 En data 5 de març de 2018 i registre d’entrada núm. 778, la sol·licitud de la Sra. 
Míriam Sanahuja Pié amb D.N.I.: 39712319-J. 

 En data 6 de març de 2018 i registre d’entrada núm. 822, la sol·licitud del Sr. 
Josep Sanahuja i Huguet amb D.N.I.: 39638962-A. 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE: 

— Els articles 4 a 7, 9, del 13 al 16, 20, 21, 23 i 28 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, 
dels jutges de pau. 

— Els articles 99 a 103, 298, 302, 303 i del 389 al 398 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de 
juliol, del Poder Judicial. 

— Els articles 22.2 p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local. 

— La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la Igualtat Efectiva de Dones i Homes. 

— Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

— L’article 102 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF). 

Atès que, d’acord amb l’article 102 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals (ROF), excepcionalment es pot utilitzar la votació secreta en el supòsit d’elecció o 
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destitució de persones. 

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 per acord plenari de data 22 
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord 
plenari de data 4 d’abril de 2017. 

 

Es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Que sigui el Ple de la Corporació el que, mitjançant votació secreta d’acord al 
previst en l’article 102 ROF, decideixi qui ha d’ocupar el càrrec de substitut/a del 
jutge/essa de pau del municipi de Banyeres del Penedès. En la mateixa sessió plenària 
es facilitarà la papereta de vot. 

 

SEGON.-  Donar trasllat de l’acord al Jutjat Degà del Vendrell, que ho elevarà a la Sala 
de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de conformitat amb l’article 
101.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i article 7 del Reglament 
3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau. 

 

TERCER.- Notificar els presents acords als interessats. 

 

 INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT 

El Sr. Alcalde exposa que es realitzarà votació secreta entre els dos candidats 
presentats, de conformitat amb l’article 102 del ROF, i s’haurà d’aprovar per majoria 
absoluta. 

PDeCAT 

El Sr. Jordi Guasch, portaveu del grup municipal PDeCAT, comenta el següent: 

“En aques punt hem de manifestar que no sabem veure què motiva l’excepcionalitat 
que justificaria aquesta votació secreta, tot i que, l’article 102 del ROF ho permet. 
Veiem que els candidats reuneixen perfectament els requisits perquè ja ho havien 
estat i, per tant, ja ens està bé com està, per aquest motiu, ens abstindrem.  

PSC 
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La Sra. Anna Ordóñez, portaveu del grup municipal PSC, comenta el següent: 

“Nosaltres ens abstindrem”. 

  

  

Expedient 104/2018. Contracte de serveis: neteja viària i jardineria al 
municipi de Banyeres del Penedès 

Favorable Tipus de votació: Ordinària 

Vots emesos:11 

A favor: 8, (4 BNY, 1 ICV, 3 PSC) 

En contra: 0,  

Abstencions: 3 (PDeCAT)  

Absents: 0 

Abans de procedir a debat i votació d’aquest punt, per part de la Secretària interventora 
tresorera accidental es fa lectura del document de modificació dels plecs de clàusules 
administratives particulars que ha estat tramès per correu electrònic a tots els membres 
de l’òrgan plenari en el dia d’avui. Aquestes modificacions ja s’inclouen en el plec de 
clàusules administratives particulars que es sotmet a debat i votació.  

 

PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE 

  

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DELS SERVEIS 
DE NETEJA VIÀRIA I NETEJA DE ZONES VERDES, ARBRAT I CAMINS MUNICIPALS 
 DEL TERME DE BANYERES DEL PENEDÈS I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS 
PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN 
DE REGIR AQUESTA CONTRACTACIÓ.- EXP. 104/2018 

 

Donat que en la Junta de Govern Local de data  4 de maig de 2017 es va aprovar la 
contractació d’una empresa mitjançant un contracte menor de serveis, per a la neteja 
viària en el municipi de Banyeres del Penedès per un període d’un any o bé fins la 
contractació per procediment obert, en seguiment dels nous plecs de clàusules 
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administratives i tècniques que regiran la nova licitació d’aquest servei. 

  

Donat que en la Junta de Govern Local de data  4 de maig de 2017 es va aprovar la 
contractació d’una empresa mitjançant un contracte menor de serveis, per a la jardineria 
en el municipi de Banyeres del Penedès per un període d’un any o bé fins la contractació 
per procediment obert, en seguiment dels nous plecs de clàusules administratives i 
tècniques que regiran la nova licitació d’aquest servei. 

  

Atès que en data 10 de febrer de 2018 s’ha complert un any des de la finalització de la 
segona pròrroga el 10 de febrer de 2017, moment en que es van iniciar els contractes 
menors amb les empreses que gestionaven els serveis de neteja viària i jardineria en el 
municipi de Banyeres. 

  

Per aquest motiu, es va dictar providència de l'alcaldia, en la qual es disposava: 

  

1. Iniciar l’expedient administratiu per a la contractació unificada dels serveis de 
neteja viària i jardineria que és necessari degut a la finalització dels contractes 
anteriors, per un import de 1.214.500 €, més 111.150 € d’IVA del 10% i 21.630 € 
d’IVA del 21 % amb un termini d’execució de 5 anys.  

  

2. Que s’emeti l’informe procedent de secretaria intervenció, sobre el procediment 
legal per a la licitació, i sobre l’existència de consignació pressupostària 
respectivament; així com la redacció dels corresponents Plec de clàusules 
administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques.  

  

En l’expedient administratiu, consta la següent documentació: 

  

·        Informe de Secretaria Intervenció emès en data 14 de maig de 2018.  
·        Informe justificatiu de la necessitat del contracte i insuficiència de mitjans 

materials i personals, emès en data 14 de maig de 2018. 
·        Plec de clàusules administratives particulars reguladores del procediment obert 

harmonitzat, amb tramitació ordinària, emès en data 14 de maig de 2018. 
·        Plec de prescripcions tècniques que regulen la contractació emès en data 14 de 

maig de 2018. 
·        Annexos. 

  

D'acord amb tot això, per tal de procedir a la contractació dels serveis de neteja viària i 
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jardineria, per un import de 1.347.280 €, IVA inclòs, amb el desglossament anual següent: 

  

 Servei de neteja viària  

El pressupost de licitació del servei de neteja viària és de noranta-cinc mil quatre-cents 
cinquanta euros, l’IVA no inclòs, amb el següent desglossament:  

  

Servei de neteja viària  

Pressupost 
sense IVA  

Tipus d’IVA  Import IVA  Pressupost IVA 
inclòs  

95.450 €  10%  9.545 €  104.995 €  

  

 Servei de neteja i manteniment de les zones enjardinades i de l’arbrat del 
municipi  

El pressupost de licitació del servei de neteja i manteniment de les zones enjardinades i 
l’arbrat del municipi és de cent dos mil quatre-cents cinquanta euros , l’IVA no inclòs, amb 
el següent desglossament: 

  

Servei de manteniment de les zones enjardinades i l’arbrat del municipi  

Pressupost 
sense IVA  

Tipus d’IVA  Import IVA  Pressupost 
IVA inclòs  

20.600 €  21%  4.326 €  24.926 €  

  

  

Servei de neteja de les zones enjardinades i l’arbrat del municipi 

Pressupost 
sense IVA  

Tipus d’IVA  Import IVA  Pressupost 
IVA inclòs  

81.850 €  10%  8.185 €  90.035 €  

  

 Altres treballs complementaris  

El sistema de determinació del preu per aquest concepte és el de preus unitaris màxims, 
de manera que el preu definitiu del contracte serà el que resulti d’aplicar els preus unitaris 
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que l’adjudicatari hagi fet constar en la seva oferta als treballs que realment es realitzin, 
sempre dins dels límits de la consignació pressupostària màxima destinada a atendre el 
pagament d’aquesta prestació. 

  

Altres treballs complementaris 

Pressupost 
sense IVA  

Tipus d’IVA  Import IVA  Pressupost 
IVA inclòs  

45.000 €  10%  4.500 €  49.500 €  

  

L’article 91, apartat 1, punt 2n – 5è, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor 
Afegit, contempla tipus impositius diferents pels serveis de neteja i pels serveis de jardineria, i estableix 
la tributació al tipus reduït del 10% de les prestacions de serveis consistents en “serveis de neteja de 
vies públiques, parcs i jardins públics. 

  

Ateses 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 la JGL per acord plenari de data 22 
de juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de 
l’acord plenari de data 4 d’abril de 2017. 

  

Examinada tota la documentació, vist l’informe de secretaria, i de conformitat amb 
l’establert a la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic.  

  

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

  

PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, subjecte a regulació harmonitzada, 
mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, i disposar l’obertura de la licitació, si bé 
aquesta restarà condicionada a l’aprovació definitiva dels plecs que regeixen aquesta 
contractació.  

  

SEGON.- Aprovar el Plec de clàusules administratives i el Plec de Prescripcions 
Tècniques particulars que han de regir el contracte que té per objecte els serveis de 
neteja viària, neteja i manteniment de parcs i jardins del municipi de Banyeres del 



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G 

Penedès, per un import de 1.347.280 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
1.214.500 € de pressupost net, més 111.150 € d’IVA del 10% i 21.630 € d’IVA del 21 %, 
amb un termini d’execució de 5 anys. 

  

TERCER.- Autoritzar la despesa que per a aquest Ajuntament representa la contractació 
referenciada per l’exercici 2018, considerant que l’inici del contracte es preveu pel 15 de 
setembre de 2018, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents de l’estat de 
despeses del Pressupost Municipal vigent: Aplicació pressupostària 1630 227.00, pel 
servei de neteja viària; Aplicació pressupostària 1710 227.06, pel servei de neteja i 
manteniment de les zones enjardinades. 

  

QUART.- De conformitat amb l’establert al plec de clàusules administratives particulars, la 
documentació per prendre part en el concurs es presentarà dins el termini de trenta-cinc 
(35) dies des de la data d’enviament de l’anunci de licitació a l’Oficina de Publicacions de 
la Unió Europea. 

  

CINQUÈ.- Designar al regidor Sr. Joan Roig Sòria com a responsable del present 
contracte per tal de supervisar la seva execució i adoptar les instruccions necessàries per 
a la correcta prestació contractual. 

  

SISÈ- Procedir a les publicacions oportunes en el perfil del contractant i en el Diari oficial 
de la Unió Europea. 

  

SETÈ.- Facultar a l’alcalde per a la signatura i realització de gestions necessàries en 
l’executivitat dels presents acords. 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

 

 

Objecte Serveis de neteja viària, neteja i 
manteniment de parcs i jardins del 
municipi de Banyeres del Penedès: 

Expedient 104/2017 

Tramitació Ordinària 
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Procediment Obert 

Regulació Harmonitzat 

Òrgan competent Ple 

 

 

CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS 

 

OBJECTE  

El present contracte té per objecte la contractació dels serveis de neteja viària, neteja i 
manteniment de parcs i jardins del municipi de Banyeres del Penedès: 

 Servei de neteja viària del municipi de Banyeres del Penedès d’acord amb el plec 
de condicions tècniques així com el de clàusules administratives particulars. 

 Servei de neteja i manteniment de les zones enjardinades i manteniment de 
l’arbrat del municipi. 

 Control de la gestió i qualitat del servei. 

 Inversions de maquinària i infraestructura associada als serveis. 

És objecte del contracte les actuacions per millorar les infraestructures existents, 
proposar accions pel correcte funcionament i manteniment dels recursos, dels serveis, 
control tècnic i control de qualitat, que afectin als objectius de neteja viària així com de 
qualitat, confort i sostenibilitat del municipi.  

Les característiques, pel que respecta a l’objecte, organització dels serveis, continguts, 
règim d’obligacions de les parts i règim sancionador es relacionen amb caràcter específic 
en el plec de prescripcions tècniques que s’incorpora al present plec.  

Les necessitats administratives que s’han de satisfer mitjançant el contracte són les que 
consten en el plec de prescripcions tècniques. 

La prestació d’aquests serveis serà supervisada pels Serveis Municipals. El personal que 
l’adjudicatari posi a disposició dels serveis no tindrà cap relació laboral de cap tipus amb 
l’Ajuntament, depenen única i exclusivament de l’empresa adjudicatària del servei.  

Aquest contracte es pot qualificar de contracte de serveis, concretament classificable 
d’acord amb les següents codificacions segons el Reglament 2151/2003 de la Unió 
Europea: números de referència CPV: 

Codi CPV  Descripció 

90210000-2 Serveis de neteja de carrers 
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90211000-9 Serveis d’escombrat de carrers 

77311000-3 Serveis de manteniment de 
jardins i parcs 

77310000-6 Serveis de plantació i 
manteniment de zones verdes 

77341000-2 Esporga d’arbres 

90600000-3 Serveis de neteja i sanejament 
àrees urbanes, rurals i serveis 
relacionats 

 

QUALIFICACIÓ I RÈGIM JURÍDIC  

Aquest contracte té caràcter administratiu, és plurianual i es tipifica com a contracte de 
serveis, d’acord amb l’article 17 de la Llei 9/2017,de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, amb la qual es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

És necessari fer una breu menció a les noves especificacions contingudes en aquesta 
Llei, inspirada en els objectius de dotar d’una major transparència el procés de la 
contractació pública i, en segon lloc, aconseguir la millor relació qualitat-preu, motiu pel 
qual s’introdueixen noves consideracions per permetre que els òrgans de contractació 
puguin donar prioritat a la qualitat, a consideracions mediambientals, a aspectes socials o 
a la innovació, sens oblidar el preu ni els costos del cicle de vida de l’objecte de la 
licitació. 

Aquest contracte es regeix: 

a) Pel plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el plec de clàusules 
tècniques (PPT). 

b) Per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que 
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara 
endavant, LCSP). 

c) Pel Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 
817/2009). 

d) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 
de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no 
s’oposi, contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, 
RGLCAP). 

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

En tot allò no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes de dret 
administratiu i, en darrer terme, les de dret privat. 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres 
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa 
adjudicatària de l’obligació de complir-les. 

 

DIVISIÓ EN LOTS 

Aquest contracte no preveu la seva divisió en lots atès que la seva divisió comporta el risc 
de fer l’execució del contracte excessivament onerosa i difícil des del punt de vista tècnic i 
que la necessitat de coordinar els diferents contractistes comportaria el risc de dificultar la 
correcta execució del contracte.  

A l’expedient figura el preceptiu informe tècnic acreditatiu de la conveniència de no dividir 
en lots l’objecte del contracte. 

 

DURADA DEL CONTRACTE 

Segons l’article 29 de la LCSP, el termini de durada màxima del contracte és de 5 anys. 
El termini comença a comptar des del dia que s’estipuli en el contracte.  

 

VALOR ESTIMAT  

El valor estimat del contracte als efectes del que disposa l'article 101 de la LCSP és de  
242.900 € sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit que legalment correspongui, amb 
el següent desglossament: 

Pressupost contracte: 

Modificacions 10% : 

El valor estimat l’IVA inclòs, als efectes de determinar l’òrgan competent de contractació 
és de 269.456 €. 

 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

El pressupost total del contracte, pels cinc anys previstos de durada, s’estableix en 
1.214.500 €, que aplicant l’IVA dona un total de 1.347.280 l’IVA inclòs. 

Aquest pressupost es desglossa en els següents conceptes i imports amb indicació de 
l’IVA aplicable i el seu valor: 
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Servei de neteja viària 

El pressupost de licitació del servei de neteja viària és de noranta-cinc mil quatre-cents 
cinqunta euros, l’IVA no inclòs, amb el següent desglossament: 

Servei de neteja viària 

Pressupost sense 
IVA 

Tipus d’IVA Import IVA Pressupost IVA 
inclòs 

95.450 € 10% 9.545 € 104.995 € 

 

Servei de neteja i manteniment de les zones enjardinades i de l’arbrat del municipi 

El pressupost de licitació del servei de neteja i manteniment de les zones enjardinades i 
l’arbrat del municipi és de cent dos mil quatre-cents cinquanta euros , l’IVA no inclòs, amb 
el següent desglossament: 

Servei de manteniment de les zones enjardinades i l’arbrat del municipi 

Pressupost sense 
IVA 

Tipus d’IVA Import IVA Pressupost 
IVA inclòs 

20.600 € 21% 4.326 € 24.926 € 

 

Servei de neteja de les zones enjardinades 

Pressupost sense 
IVA 

Tipus d’IVA Import IVA Pressupost 
IVA inclòs 

81.850 € 10% 8.185 € 90.035 € 

 

Altres treballs complementaris 

El sistema de determinació del preu per aquest concepte és el de preus unitaris màxims, 
de manera que el preu definitiu del contracte serà el que resulti d’aplicar els preus unitaris 
que l’adjudicatari hagi fet constar en la seva oferta als treballs que realment es realitzin, 
sempre dins dels límits de la consignació pressupostària màxima destinada a atendre el 
pagament d’aquesta prestació. 

El quadre amb la relació d’unitats i els seus preus unitaris màxims de licitació s’adjunta 
com a ANNEX 7 d’aquest plec. 

La consignació pressupostària màxima total que l’Ajuntament destinarà a l’execució 
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d’aquests treballs durant la vigència del contracte (5 anys) es fixa en: 

Pressupost sense 
IVA 

Tipus d’IVA Import IVA Pressupost 
IVA inclòs 

45.000 € 10% 4.500 € 49.500 € 

 

El volum final de treballs a realitzar durant l’execució del contracte serà el que resulti de 
les necessitats reals a satisfer durant la seva vigència. En conseqüència, la quantitat 
prevista en concepte de consignació pressupostària no té caràcter d’obligació contractual. 

L’oferta econòmica per aquest concepte es presentarà obligatòriament seguint el model 
establert en aquest plec. 

El preu del contracte serà el que resulti de l'adjudicació del mateix i inclourà també, com a 
partida independent, l'Impost sobre el Valor Afegit. 

En el preu del contracte es consideraran inclosos els altres tributs, taxes i cànons de 
qualsevol índole, que siguin d'aplicació, així com totes les despeses que s'originin per a 
l'adjudicatari com a conseqüència del compliment de les obligacions contemplades al 
present plec. 

 

RÈGIM DE PAGAMENTS 

L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels serveis o treballs realitzats 
de conformitat amb l’Administració. 

El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida 
d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establerts en l’article 198 
de la LCSP. La presentació de la factura es realitzarà a mes vençut i no es podrà 
presentar la primera factura fins que s’hagi rebut l’objecte del contracte i s’hagi expedit la 
declaració de recepció de conformitat total per part del responsable d’aquest contracte.  

Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la 
Llei 25/2013, de 27 de desembre, s’han de signar amb signatura avançada basada en un 
certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de 
contractació. 

El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de 
l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de 
tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de 
l’administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn. 

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques. Els codis 
DIR3 de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès assignats pel Consorci AOC que 
identifiquen l’Oficina comptable, Òrgan gestor i Unitat tramitadora són els següents: 

Oficina comptable: LO1430206 
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Òrgan gestor:             LO1430206 

Unitat tramitadora:     LO1430206 

 

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les 
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent 
pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials 

REVISIÓ DE PREUS 

En aquest contracte no procedeix la revisió de preus. 

CAPÍTOL II: REQUISITS D’APTITUD, CAPACITAT I SOLVÈNCIA 

CONDICIONS DELS LICITADORS 

Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones naturals o jurídiques, 
espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, 
d’acord amb el que preveu l’article 65 de la LCSP; que no incorrin en cap de les 
prohibicions de contractor recollides a l’article 71 de la LCSP; la qual cosa es pot 
acreditar per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 85 de la LCSP; que acreditin la 
solvència econòmica, financera i tècnica o professional, i que gaudeixin de l’habilitació 
empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o 
prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 

L’habilitació empresarial o professional en la que s’engloben els licitadors en el present 
contracte de serveis s’haurà de justificar presentat certificat d’inscripció en el RELI o 
ROLECE. En cas contrari, cal presentar les justificacions corresponents que verifiquin 
l’habilitació empresarial dels licitadors. 

Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries dels contractes, les prestacions 
dels quals, estiguin compreses dins les finalitats, l’objecte o l’àmbit d’activitat que, d’acord 
amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i s’acrediti degudament.  

També poden participar en aquesta licitació les unions d'empreses que es constitueixin 
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-se en 
escriptura pública fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte. En aquest cas, cadascun 
dels empresaris que concorrin a licitació integrats en una unió temporal, han d’acreditar la 
capacitat i solvència, així com el nom i les circumstàncies dels qui la constitueixen i la 
seva participació, i que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en una unió 
temporal, si resulten adjudicataris. 

En aquest contracte no s’exigeix classificació de conformitat amb l’establert a l’art. 77 de 
la LCSP sens perjudici de l’acreditació per part dels empresaris de la solvència 
econòmica, financera i tècnica o professional, per a la qual cosa, s’estableixen les 
condicions mínimes, les quals hauran d’acreditar-se pels mitjans indicats en l’apartat 
següent, de solvència. 
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REQUISITS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I TÈCNICA O 
PROFESSIONAL 

D’acord amb allò establert a l’art. 86 i següents de la LCSP, les empreses acreditaran la 
solvència establerta mitjançant la presentació dels següents mitjans: 

 

Solvència Econòmica financera. 

Criteri: 

 Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit a què es refereix 
el contracte per un import igual o superior al de licitació. 

 Mitjà d'acreditació: Balanç comptable i declaració jurada. 

 

Solvència Tècnic professional: 

 Relació dels principals serveis de neteja viària i neteja i manteniment de parcs i 
jardins realitzats els tres últims anys, indicant el seu import, dates i destinatari 
públic o privat dels mateixos, per un volum igual o superior al de la licitació. Els 
serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats 
per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o 
quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per 
aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari. 

 En aquest contracte s'exigeix acreditar el compliment de les següents normes 
específiques de garantia de la qualitat o de gestió mediambiental: 

 

ISO 14001 ( certificació Gestió Ambiental) 

ISO 9001 (certificació Sistema de Gestió de la Qualitat) 

OHSAS 18001 (certificació Seguretat I Salut en el treball) 

 

En aquest de no disposar d’alguna d’aquestes acreditacions, el licitador serà exclòs del 
procediment.  

 

GARANTIES 

Garantia provisional 
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En aquest procediment no s'exigeix la constitució de garantia provisional a l'empara del 
que disposa l'article 106 LCSP. 

Garantia definitiva 

El licitador que haguera presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa haurà de 
constituir, dins del termini de deu dies hàbils des que sigui requerit per l'òrgan de 
Contractació, una garantia definitiva a favor de la Entitat local de Banyeres del Penedès, 
del  5% del preu de l’adjudicació, IVA exclòs. Aquesta garantia s’ampliarà en un 5% en el 
cas que l’oferta de l’adjudicatari resulti anormalment baixa d’acord amb l’article 149 de la 
LCSP. 

Aquesta garantia podrà prestar-se en qualsevol de les formes previstes en l'article 108 de 
la LCSP: 

a) En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les 
condicions establertes en les normes de desenvolupament d'aquesta Llei. 
L'efectiu i els certificats d'immobilització dels valors anotats es dipositaran en la 
Caixa General de Dipòsits o en les seves sucursals enquadrades en les 
Delegacions d'Economia i Hisenda, o en les Caixes o establiments públics 
equivalents de les Comunitats Autònomes o Entitats locals contractants davant 
les quals hagen d'assortir efectes, en la forma i amb les condicions que les 
normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin. 

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de 
desenvolupament d'aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, 
cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia 
recíproca autoritzats per a operar a Espanya, que haurà de dipositar-se en els 
establiments assenyalats en la lletra a) anterior. 

c) Mitjançant contracte de segur de caució, celebrat en la forma i condicions que les 
normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixi, amb una entitat 
asseguradora autoritzada per a operar en el ram. El certificat del segur haurà de 
lliurar-se en els establiments assenyalats en la lletra a anterior.  

La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'haja produït el venciment del 
termini de garantia i el compliment satisfactori del contracte o fins que es declari la 
resolució d'aquest sense culpa del contractista 

La garantia definitiva respondrà de la correcta execució del contracte, de les penalitats 
imposades al concessionari i dels danys i perjudicis ocasionats a l'Ajuntament de 
Banyeres del Penedès, amb motiu de l'execució del contracte o pel seu incompliment, 
quan no procedeixi la seua resolució. Així mateix la garantia definitiva respondrà de la 
confiscació que pot decretar-se en els casos de resolució del contracte. 

 

CAPÍTOL III: ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
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PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

L’expedient d’aquesta contractació és objecte de tramitació ordinària i l’adjudicació és 
farà mitjançant procediment obert harmonitzat, en aplicació dels articles 154 a 156 LCSP, 
de conformitat amb els requisits que s’hi estableixen, amb varis criteris d’adjudicació entre 
els quals s'inclouen criteris socials, ambientals i d'innovació, d’acord amb la nova Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la 
present contractació, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest 
Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es podrà accedir per la pàgina 
web següent:  

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetai
l&keyword=banyeres&idCap=30783012&ambit=5& 

 

PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I DE LES PROPOSICIONS 

Presentació de les proposicions:  

Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició ni subscriure cap proposta en 
unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió 
temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les 
propostes per ell subscrites. 

El termini de presentació de proposicions serà de 35 dies naturals, comptats des de la 
data de tramesa de l’anunci de licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea. 

Les proposicions podran presentar-se a través d'una de les dues formes següents, a 
elecció dels licitadors: 

 En format electrònic Mitjançant presentació de les proposicions en l'adreça 
electrònica següent: rocio@banyeres.altanet.org 

 En format paper, mitjançant la presentació en el registre d'entrades de l´entitat 
local de Banyeres del Penedès, localitzat en la Plaça de l’Ajuntament núm. 6 del 
municipi de Banyeres del Penedès, en horari d’atenció al públic (de dilluns a 
divendres de 9h a 14h i dijous també de 17h a 19:30h). 

Quan els licitadors presenten les seves proposicions de forma electrònica, l'enviament es 
realitzarà en dues fases, és a dir, transmetent primer la petjada electrònica de l'oferta, 
amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seua presentació amb caràcter 
general, i després l'oferta pròpiament dita en un termini màxim de 24 hores. 

De no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini indicat, es considerarà que 
l'oferta ha sigut retirada. 

En cas d'optar per aquesta forma de presentació, els licitadors podran presentar a l'òrgan 
de contractació, en suport físic electrònic, una còpia de seguretat d'aquests documents 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=banyeres&idCap=30783012&ambit=5&
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=banyeres&idCap=30783012&ambit=5&
mailto:rocio@banyeres.altanet.org
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d'acord amb l’establert a aquest efecte per l'òrgan de contractació. 

Quan els licitadors presenten les seves proposicions en format paper, aquestes podran 
presentar-se, a més de presencialment en el Registre de l'Entitat local de Banyeres del 
Penedès, a través d'enviament per correu, havent de, en aquest cas, l'empresari justificar 
la data de presentació del mateix i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de 
l'oferta mitjançant correu electrònic o FAX en el mateix dia. Sense la concurrència de tots 
dos requisits no serà admesa la proposició si és rebuda per l'òrgan de contractació amb 
posterioritat a la data de terminació del termini de presentació d'ofertes. Transcorreguts, 
no obstant això, deu dies següents a la indicada data sense haver-se rebut la 
documentació, aquesta no serà admès en cap cas. 

La presentació de proposicions suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari del 
contingut de la totalitat de les clàusules o condicions del PCAP i del PPTP i dels seus 
Annexos, sense excepció o reserva alguna, de les obligacions establides en les 
reglamentacions, acords, convenis i altres normes que resulten d'aplicació. 

No s'acceptaran aquelles proposicions que continguin omissions o errors que impedeixin 
conèixer clarament tot allò que l'òrgan de contractació estimi fonamental. 

Tampoc s'acceptarà, de manera motivada, aquella proposició que no guardi concordança 
amb la documentació requerida, presentada o admès, que variï substancialment el model 
establert, o en cas que existeixi reconeixement per part del licitador d'error o 
inconsistència que la faci inviable. 

Una vegada presentada la proposició no podrà ser retirada o modificada en cap 
concepte. En el moment de la presentació s'estendrà rebut o es generarà justificant 
electrònic segons el cas, de cada proposta en el qual constarà el nom del concursant, la 
denominació objecte de la licitació i el dia i l'hora de presentació, sent a partir d'aquest 
moment responsable de la custòdia de la documentació presentada l'Entitat local de 
Banyeres del Penedès. 

Acabat el termini d'admissió de proposicions, s´expedirà llibre de pliques de les 
proposicions rebudes o de l'absència de licitadors, si escau, que, juntament amb els 
sobres, remetrà a la Secretaria de la Mesa de contractació. 

 

Contingut de les proposicions:  

-SOBRE “A” - Documentació Administrativa 

-SOBRE “B” – Proposta Tècnica i Documentació relativa a Criteris Avaluables 
mitjançant Judici de Valor 

-SOBRE “C” - Proposició Econòmica i Documentació Quantificable de Forma 
Automàtica. 

Quan els licitadors presentin les seves proposicions en format paper, tots els sobres es 
presentaran tancats i signats pel licitador o persona que li representi, amb signatura 
llegible, nom i cognoms o raó social de l'empresa licitadora, números de telèfon i de fax i 
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adreça de correu electrònic. La contravenció d'aquests requisits donarà lloc a un defecte 
material esmenable. 

En cas de presentació en format electrònic, i a l'efecte d'incorporar la documentació en la 
plataforma electrònica de licitació, hauran de seguir-se les següents indicacions: 

 La informació es presentarà en una carpeta/directori amb el nom o raó 
social de l'empresa. 

 La documentació incorporada haurà de portar un Índex identificador dels 
documents/arxius que s'adjunten. 

 Cada arxiu serà denominat en majúscules, sense accents ni signes de 
puntuació, de forma breu i expositiva del seu contingut, enumerat 
conforme a l'ordre en què es presenten seguint l'exemple següent: 

01 ÍNDEX 

02 DECLARACIÓ RESPONASABLE ANNEX II 

03 […] 

 Deurà incloure’s solament aquella documentació que es sol·liciti 
expressament en el present Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
evitant incorporar informació i/o elements gràfics superflus. Amb caràcter 
general, es recomana que la documentació incorporada no tingui una 
grandària superior a 20 MB, així com la utilització de formats que 
minimitzen la grandària dels elements gràfics (JPG, GIF). 

 Així mateix, en cas de presentar documents escanejats, es recomana 
limitar la resolució de l'escàner (en la majoria dels casos és suficient amb 
utilitzar una resolució de 300 ppp) i utilitzar formats que minimitzen la 
grandària mantenint una adequada resolució (com, per exemple, el format 
PDF). 

Qualsevol referència a la documentació corresponent al sobre C (Proposició Econòmica i 
documentació quantificable de forma automàtica) o al sobre B (Proposta Tècnica i 
documentació relativa a criteris avaluables mitjançant judicis de valor) en el sobre A 
suposarà el rebuig de la plica. 

Tota la documentació de les proposicions presentades haurà de venir en català o 
castellà. La documentació redactada en una altra llengua haurà d'acompanyar-se de la 
corresponent traducció oficial al català o al castellà. 

Els documents a aportar es presentaran en original o mitjançant còpia legitimada o 
compulsada, notarial o administrativament, a excepció d'aquells documents que acrediten 
la constitució de la garantia provisional, que hauran de ser, en tot cas, originals. 

En cas de presentació en format paper, els licitadors que no resulten adjudicataris tindran 
un mes per a la retirada de la documentació presentada en la licitació, transcorregut el 
qual sense que es personen per a la seua obtenció, aquesta serà destruïda. 
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A l'interior de cada sobre es farà constar de forma independent el seu contingut 
mitjançant índex, seguint la numeració que s'indica a continuació per a cadascun d´ells: 

 

SOBRE NÚM. “A”: Documentació administrativa 

1. Document Europeu Únic de contractació: 

Les empreses licitadores han de presentar el document europeu únic de contractació 
DEUC7, d'acord amb el formulari uniforme, publicat a la pàgina web que s'indica a 
continuació, mitjançant el qual declaren la seva capacitat i la solvència econòmica i 
financera i tècnica, de conformitat amb els requisits mínims exigits en el present plec; que 
no es troben incurses en cap prohibició de contractar i que es troben al corrent del 
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com que 
compleixen amb la resta de requisits que s'estableixen en el present plec.  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es 

El DEUC s'ha de signar per l'empresa licitadora o, en el seu cas, pel seu representant 
legal. En aquest sentit, les empreses licitadores indicaran en el DEUC la informació 
relativa a la persona o persones habilitades per representar-les en aquesta licitació.  

En el cas d'empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta, cadascuna ha de 
presentar el DUEC, juntament amb el compromís de constituir-se formalment en unió 
temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.  

2. Declaració Jurada Responsable de poder contractar amb l’Administració Pública: 

Per poder realitzar el Servei, declaració de no estar incurs en cap dels casos de l’Art. 71 
de la LCSP sobre prohibicions per contractar amb l’Administració pública, d’acord amb el 
model que s’adjunta com ANNEX 2. 

3. Declaració Jurada Responsable en la qual els licitadors es comprometen a complir 
amb totes les condicions establertes als Plecs del present contracte. 

D’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 3. 

4. Declaració Jurada de Solvència Tècnica dels principals serveis o treballs realitzats en 
els tres últims anys, indicant el seu import, dates i destinatari públic o privat dels 
mateixos.  

S’acreditaran mitjançant certificats expedits per l’òrgan competent o mitjançant una 
declaració de l’empresari. D’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 4. 

5. Declaració Jurada Responsable relativa a la classificació empresarial o professional en 
la que s’engloben els licitadors en el present contracte de serveis. 

D’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 5. 

6. Declaració Jurada relativa a la solvència econòmica, en referencia als dos últims 
exercicis tancats disponibles, en l’àmbit d’activitats corresponents a l’objecte del present 
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contracte. D’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 6. 

En el cas que el licitador estigui inscrit en el registre de licitadors de Catalunya (RELI), no 
serà necessària la presentació dels requisits que tal inscripció comporta. 

 

SOBRE NÚM. “B” PROPOSTA TÈCNICA I DOCUMENTACIÓ RELATIVA A CRITERIS 
VALORABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR 

En aquest sobre s’inclourà tots aquells documents que siguin precisos per a la valoració 
dels criteris d’adjudicació que depenent d’un judici de valor d’acord amb la clàusula (•) del 
present plec. 

Per a aquesta Memòria s'estableix un límit de 80 fulles DIN A4 a doble 
cara, sense incloure portada ni índex, amb una grandària de font Arial 11. 
Com a documentació Annexa, es podran presentar plànols en grandària 
DIN A3 i fitxes o catàlegs descriptius de la maquinària.  

L'incompliment d'aquest límit suposarà la No valoració de la Memòria, 
assignant al licitador ZERO (0) punts en aquest apartat. 

 

 

SOBRE NÚM. “C” Proposició econòmica i altra documentació  

En aquest sobre s’inclourà tots aquells documents que siguin precisos per a la valoració 
dels criteris d’adjudicació que no depenent d’un judici de valor d’acord amb la clàusula (•) 
i la proposta econòmica d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX (•) 

També s’inclourà un estudi econòmic justificatiu de l’oferta econòmica presentada, on es 
recullin tots els preus unitaris dels diferents serveis. 

Les proposicions presentades per una unió temporal d’empreses han de ser signades 
pels representants de totes les empreses que la composen. 

La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les que tinguin 
omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera 
fonamental per valorar-la. 

 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

L'adjudicació d'aquest contracte es realitzarà mitjançant la valoració d'una pluralitat de 
criteris. La puntuació màxima per la suma dels valors obtinguts en cada un és de 100 
punts, distribuïda en un màxim de 55 punts corresponents a criteris avaluables de forma 
automàtica i 45 punts corresponents a criteris subjectius que requereixen d’un judici de 
valor, segons el següent detall: 
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TIPUS CRITERI 
PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

Criteris avaluables de forma automàtica 55 punts 

 
Oferta econòmica servei de neteja 
viària 

25 

 
Oferta econòmica servei de neteja i 
manteniment de parcs i jardins 

25 

 
Oferta de millora de descompte en el 
preu màxim de les unitats d’obra 

5 

Criteris que per a la seva avaluació requereixen d’un 
judici de valor 

45 punts 

 
Proposta tècnica de prestació de 
servei: 

 

 Servei de neteja viària 16 

 
Servei de manteniment de parcs i 
jardins 

16 

 Proposta tècnica de gestió de servei  

 Gestió de qualitat 5 

 Gestió de servei 5 

 Criteris mediambientals i socials 2 

 
Desenvolupament de projectes 
d’innovació 

1 

 

a) Criteris la ponderació dels quals es automàtica: fins a 55 punts 

Oferta econòmica del servei de neteja viària: fins a 25 punts 

 

 

 

On: 
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Pv= Puntuació de l’oferta a Valorar 

P= Punts criteri econòmic 

Om= Oferta Millor 

Ov= Oferta a Valorar 

IL= Import de Licitació 

M= Factor de Modulació; sent M= 2 

 

Oferta econòmica del servei de neteja i manteniment de parcs i jardins : fins a 25 
punts 

 

 

 

On: 

Pv= Puntuació de l’oferta a Valorar 

P= Punts criteri econòmic 

Om= Oferta Millor 

Ov= Oferta a Valorar 

IL= Import de Licitació 

M= Factor de Modulació; sent M= 2 

 

Oferta de millora de descompte en el preu màxim de les unitats d’obra: fins a 5 
punts 

Per cada 1% de descompte sobre el preu màxim de les unitats d’obra, s’assignaran 0,5 
punts, fins a un màxim de 5 punts. 

 

b) Criteris la ponderació dels quals depengui d’un judici de valor: fins a 45 
punts 

Les empreses licitadores hauran de presentar una única oferta tècnica en una memòria 
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tècnica de desenvolupament, segons es descriu a l’apartat de documentació d’aquest 
plec. 

Aquesta memòria serà comú pels dos serveis, integrant la neteja viària i manteniment de 
parcs i jardins. 

Les empreses licitadores hauran de presentar la documentació amb suficient descripció 
amb objecte de poder ser avaluats amb precisió i rigor i determinar així, la millor proposta 
d’acord amb l’objecte i les expectatives del servei. L’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès es reserva el dret a no puntuar la part tècnica sense l’aportació de les 
corresponents justificacions, ambigüitats o contradiccions, o certificats que es demanen al 
plec.  

Si alguna proposició no guardés concordança amb la documentació examinada i admesa, 
comportés error manifest en l’import de la proposició, o existís reconeixement per part de 
licitador que conté error o inconsistència que la facin inviable serà rebutjada per la mesa. 

Per la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més avantatjosa, d’acord 
amb l’article 150 del TRLCSP, s’ha d’atendre al següents criteris de valoració: 

 

Criteris de valoració: 

Criteris de judici de valor que l’òrgan de valoració assignarà la 
puntuació d’acord amb següent raó: 

 Continguts que s’ajusten de manera excel·lent al plec o a les 
millora substancialment s’assignarà fins 100% dels punts del 
criteri corresponent 

 Continguts que s’ajusten de manera òptima i notable al plec 
s’assignarà fins el 75% dels punts del criteri corresponent 

 Continguts que s’ajusten de manera suficient al plec I està 
suficientment justificant s’assignarà fins el 50% dels punts del 
criteri corresponent 

 Continguts que s’ajusten de manera insuficient al plec o 
insuficientment justificat s’assignarà fins el 25% dels punts del 
criteri corresponent 

 

 

Servei de Neteja Viària: fins a 16 punts 

Les ofertes es valoraran sobre la memòria tècnica presentada, on es descriurà 
l’organització proposada per desenvolupar el servei, planificació operativa y distribució de 
recursos. Composició i nombre òptim d’equips previstos pels tractaments del servei de 
neteja viària. Coherència entre els recursos disponibles i les freqüències dels serveis. 
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Propostes que permetin el servei i reduir la presència de brutícia a les vies públiques.  

 

Servei de Neteja i Manteniment de Parcs i Jardins: fins a 16 punts 

Les ofertes es valoraran sobre la memòria tècnica presentada, on es descriurà 
l’organització proposada per desenvolupar el servei, planificació operativa y distribució de 
recursos. 

S’han de relacionar de manera esquemàtica totes les tasques a realitzar segons l’ordre 
establer al PCT, indicant, la periodificació de les mateixes, el repartiment de les zones a 
tractar, la distribució dels recursos humans i materials, i els horaris de servei previstos. 

Es valoraran aquells aspectes que suposin un millor servei, i especialment aquelles 
millores respecte a les obligacions del plec que reforcin el servei de neteja de les “males 
herbes” en paviments durs, tous i escocells. Així mateix, es valoraran aquelles millores en 
allò que fa referència a la millora estètica de les zones enjardinades, als treballs per 
garantir la seguretat de l'arbrat existent i al manteniment de la xarxa de reg. 

 

Gestió de la Qualitat: fins a 5 punts 

Es valorarà el sistema de seguiment, control de qualitat i gestió d’incidències implantat 
per l’empresa licitadora i que aplicarà al contracte. Sistema de control intern que permeti 
ràpidament valorar la presència de personal, el control de l’execució del servei i l’estat 
dels diferents espais. També es valoraran aquelles propostes de control no previstes que 
suposin un millor servei. 

 

Gestió del Servei: fins a 5 punts 

Es valorarà la proposta d’un sistema de gestió tècnica i administrativa del servei. La 
memòria detallarà quins sistemes (comunicacions i informàtics) es proposen per la gestió 
del servei i del contracte segons es descriu al PCT. Es valorarà que els sistemes 
informàtics proposats permetin el seguiment actualitzat de la prestació dels serveis i es 
valorarà la capacitat flexible d’informes i extracció de dades.  

Es valorarà la proposta d’un sistema de manteniment dels vehicles i la maquinària. La 
memòria detallarà quins paràmetres es controlen i periodicitat, protocols d’actuacions i 
recursos a emprar. També es valoraran els sistemes informàtics i tecnològics amb 
objecte de garantir el correcte compliment dels plans de manteniment dels vehicles. 

 

Criteris mediambientals i socials: fins a 2 punts 

Dins de l’aspecte mediambiental es valorarà: 

a. Utilització de vehicles amb etiqueta ecològica i de control d'emissió 
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(elèctrics, híbrids, etc.) 

b. Propostes que afavoreixin la conducció eficient.  

Dins de l’aspecte social es valoraran especialment aquelles propostes que: 

a. fomentin les polítiques d’igualtat, conciliació laboral 

b. prevenció i eradicació de l’assetjament sexual.    

c. igualtat d’oportunitats de contractació entre homes i dones. 

d. contractació de persones en risc d’exclusió social 

e. contractació de dones en situació acreditada de víctimes de violència 
masclista.  

 

Desenvolupament de projectes d’innovació: fins a 1 punt 

Dins d'aquest apartat es valoraran les iniciatives de desenvolupament de projectes 
innovadors de neteja viària i neteja i manteniment de parcs i jardins propostes per les 
entitats licitadores, entre les quals podran incloure's, per exemple, les següents: 

a) Desenvolupament d'aplicacions informàtiques mitjançant les quals es 
subministri de forma ràpida i intuïtiva la informació actualitzada als 
ciutadans i usuaris del servei. 

b) Innovacions tecnològiques implementades als vehicles i equipaments 
emprats en la prestació del servei.  

c) Altres propostes d’innovació que milloren l’eficiència del servei i el grau de 
participació ciutadana. 

 

Puntuació tècnica mínima exigida 

Quedaran excloses del procés de la licitació totes aquelles 
propostes dels licitadors que no hagen assolit una puntuació 
mínima de 30 punts sobre els 45 punts disponibles que depenen 
de judici de valor. 

 

MITJANS MATERIALS I HUMANS 

Els mitjans materials estaran aportats per l’adjudicatari, seran els necessaris per poder 
prestar el servei segons les especificacions del plec tècnic. 

Els mitjans humans , l’adjudicatari haurà de subrogar el personal previst en els annexes, 
haurà d’incorporar el personal per complir amb les especificacions requerides en el plec 
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tècnic. 

 

MESA DE CONTRACTACIÓ 

La Mesa de contractació estarà integrada pels següents membres designats per l’òrgan 
de contractació i la seva composició es publicarà en el perfil del contractant amb 
anterioritat a la seva constitució: 

 President: Sr. Amadeu Benach i Miquel, Alcalde. 

 Vocals:  

Sr. Joan Roig i Soria, Regidor de serveis.  

Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador dels Serveis Tècnics. 

Sr. David Infante Vegas, enginyer municipal (assistència comarcal). 

Sr. Xavier Salvadó Vives, Secretari interventor del SAM de la Diputació de Tarragona. 

Sra. Immaculada Rocío Santos Cuellas, secretària interventora tresorera accidental de la 
corporació, que també actuarà com a Secretària de la Mesa. 

 

En tot moment, la Mesa de contractació pot sol·licitar l’assessorament i els informes dels 
tècnics que consideri necessaris a fi d’avaluar les ofertes presentades. 

 

L’alcalde convocarà als portaveus dels Grups Polítics per a la seva assistència a la Mesa 
de contractació, amb veu però sense vot. 

 

APERTURA I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 

L'Ajuntament de Banyeres del Penedès iniciarà el procediment amb la corresponent 
publicació de l'anunci de licitació i del Plec, indicant la forma, el lloc i termini per a la 
recepció d´ofertes.  

Acta inicial 

Acabat el termini de recepció de les proposicions, s'estendrà acta relacionada de la 
documentació rebuda, o, si escau de l'absència de sol·licitants.  

Obertura sobre A 

La Mesa de contractació es constituirà l'onzè dia hàbil següent a la finalització del termini 
de presentació de les proposicions, a les 13 hores, procedirà a l'obertura del Sobre “A” i 
qualificarà la documentació administrativa continguda en el mateix, en acte privat.  
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Si s'observaren defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, es 
comunicarà als licitadors, concedint a aquests un termini de tres dies hàbils per procedir a 
la seva subsanació davant la Mesa de contractació.  Una vegada esmenats, si s’escau, 
els errors o omissions de la documentació presentada en el Sobre “A”, ha de determinar 
les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes 
d’exclusió.  

Així mateix, la Mesa podrà, d’acord amb l’article 95 i 140.3 de la LCSP, sol·licitar a les 
empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents 
presentats o requerir-les perquè en presentin de complementaris i la totalitat o una part 
dels documents justificatius, quan considerin que existeixen dubtes raonable sobre la 
vigència o fiabilitat de la declaració, quan resulti necessari per al bon desenvolupament 
del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte.  

Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques 
aquestes circumstàncies mitjançant publicació al perfil del contractant. 

Obertura sobre B 

En un termini no superior a 7 dies des de l’acte d’obertura de la documentació 
administrativa, es reunirà la Mesa de contractació per procedir a l’obertura del sobre “B”, 
corresponent a la documentació tècnica relativa als criteris d'adjudicació que requereixen 
un judici de valor, conformement al següent procediment:  

- En primer lloc, el President de la Mesa de contractació informarà del nombre de 
proposicions rebudes i del nom dels licitadors, comunicant el resultat de la qualificació de 
la documentació general presentada en el sobre “A”, amb expressió dels licitadors 
admesos i dels exclosos, i de les causes de la seva exclusió, convidant als assistents a 
formular les observacions que estimen oportunes, que seran reflectides en l'acta, però 
sense que en aquest moment pugi la Mesa fer-se càrrec de documents que no haguessin 
estat lliurats durant el termini d'admissió d'ofertes, o el de subsanació de defectes o 
omissions.  

- A continuació, el Secretari de la Mesa procedirà a l'obertura del Sobre “B” dels licitadors 
admesos, donant lectura a la relació dels documents aportats respecte als criteris 
d'adjudicació avaluables mitjançant un judici de valor.  

En aquest acte només s’ha d’obrir el sobre corresponent als criteris no quantificables 
automàticament. 

Després de la lectura de les diferents proposicions, la Mesa sol·licitarà els informes 
tècnics que consideri convenients, per a la valoració d’aquestes d’acord als criteris i a les 
ponderacions establertes en aquest plec; així mateix, s’ha de deixar constància 
documental de totes les actuacions.  

Obertura sobre C 

Efectuada la valoració de les ofertes conforme als criteris depenents d´un judici de valor, i 
després de sol·licitar, si escau, els informes tècnics que estimi oportuns, es convocarà als 
interessats a l'acte d'obertura del Sobre “C”, corresponent a l'oferta econòmica i la 
documentació relativa als criteris avaluables de forma automàtica.  
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Aquest acte se celebrarà en la data que s’assenyali en el Perfil del contractant de l'Entitat 
local de Banyeres del Penedès i es notificarà de forma electrònica a tots els licitadors 
mitjançant l'enviament de la resolució a l'adreça electrònica habilitada a l´efecte o 
mitjançant compareixença electrònica29, amb almenys dotze hores d'antelació a la data 
de celebració.  

Constituïda la Mesa de contractació en la data assenyalada, i iniciat l'acte públic, el 
President informarà als assistents del resultat de l'avaluació relativa a les proposicions 
contingudes en el Sobre “B”. A continuació, procedirà a l'obertura del sobre “C” dels 
licitadors admesos, donant lectura a l'oferta econòmica i a la relació dels documents 
aportats respecte als restants criteris d'adjudicació avaluables mitjançant fórmules.  

Conclosa l'obertura de les proposicions, es podrà donar per conclòs l'acte públic 
d'obertura de proposicions, deixant constància del desenvolupament en l'acta de la reunió 
de la Mesa.  

Finalment, la Mesa de contractació, en el mateix acte o en un acte posterior, i després de 
sol·licitar els informes tècnics que estimi oportuns, remetrà a l’òrgan de contractació la 
relació classificada per ordre decreixent de valoració de les ofertes i formularà la proposta 
d’adjudicació corresponent.  

Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 

 

Previ informe tècnic, s’identificarà com a oferta desproporcionada o amb valors anormals 
aquella que la seva oferta econòmica sigui inferior al 5% de la mitjana de les baixes 
ofertes. 

Addicionalment, s'estableix com a paràmetre objectiu per apreciar que una oferta no és 
viable per a l’execució del contracte aquella que, havent estat identificada amb possibles 
valors desproporcionats o anormals, justifiqui la seva oferta econòmica sobre la base de 
la minoració del cost laboral mitjançant l’abonament de salaris als treballadors que 
s’adscriguin al servei, inferiors als establerts en el conveni de treball que els és aplicable. 

 

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

 

L'adjudicació del present contracte es durà a terme mitjançant procediment obert, 
tramitació ordinària, en el qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició, 
quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors, de 
conformitat amb el que s'estableix en els articles 154 a 156 de la LCSP.  

 

Per a la recepció de les notificacions electròniques, els interessats hauran de presentar 
un document en el qual s’identifiqui el dispositiu electrònic i/o l'adreça de correu electrònic 
en el qual han de rebre's els avisos de les notificacions electròniques.  
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FORMALITZACIO DEL CONTRACTE 

 

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 

 

El contracte es formalitzarà en document administratiu. No obstant això, l’empresa 
adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu 
càrrec les despeses corresponents. 

 

La formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini de quinze (15) 
dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de l’adjudicació. 

L'òrgan de contractació requerirà a l'empresa adjudicatària perquè formalitzi el contracte 
en un termini no superior a cinc dies a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el 
requeriment, una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que 
s'hagi interposat recurs especial en matèria de contractació que porti aparellada la 
suspensió de la formalització o que l'òrgan competent per a la resolució del recurs hagi 
aixecat la suspensió.  

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l’empresa 
adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA 
exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia 
definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en 
prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2.b de la LCSP.  

Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de 
presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura 
pública de constitució de la unió temporal en la qual consti el nomenament de la persona 
representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per 
exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva 
extinció.  

La formalització d'aquest contracte es publicarà en el perfil de contractant de l'Ajuntament 
i en el Diari Oficial de la Unió Europea en un termini màxim de 30 dies des de la 
formalització i es publicarà en el Butlletí Oficial de l'Estat. 

Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya, per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics i per la seva 
inscripció, les seves dades bàsiques sense perjudici de l'obligació de comunicar 
posteriorment les dades relatives a l'execució contractual. 

Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic 
amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no 
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tinguin caràcter de confidencials. 

CAPÍTOL IV: EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

L’òrgan de contractació designarà una persona responsable del contracte que exercirà, a 
més de les funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, les funcions 
especifiques que, segons les característiques de cada objecte contractual, se li atribueixin 
per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució 
contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents persones implicades en 
el contracte. En concret, tindrà les funcions següents:  

 

a.Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions 
contractuals;  

 

b.Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció 
especifica no correspongués a altres persones;  

 

c.Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de 
la prestació pactada;  

 

d.Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles 
altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, 
aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà referència a 
diferents aspectes de l’execució del contracte, l’adequació de disseny, als objectius 
previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes 
econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.  

 

OBLIGACIÓ DE SIGIL 

L'adjudicatari estarà obligat a guardar sigil respecte a les dades o antecedents que, no 
essent públics o notoris, estan relacionats amb l'objecte del contracte o dels quals tingui 
coneixement amb motiu de la seva execució, no podent, per tant, proporcionar informació 
a tercers sobre la matèria objecte del contracte. 

L'adjudicatari no podrà, sense prèvia autorització escrita de l'Administració, publicar 
notícies, dibuixos ni fotografies de l’objecte del contracte, ni autoritzar a tercers la seva 
publicació. L'incompliment de les obligacions anteriorment ressenyades s’estableix 
expressament com causa de resolució del contracte. 
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DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les 
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la 
normativa aplicable. 

Obligacions del contractista 

a) L’empresa contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents en 
matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball. En 
especial, ha d’aportar relació del personal que adscrigui a l’execució del 
contracte, indicant el seu nom, cognoms, DNI/NIE i número de afiliació a la 
Seguretat Social i el document acreditatiu conforme està donat d’alta i afiliat a la 
Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la presentació dels 
TC2 corresponents. 

b) L’empresa contractista vindrà obligada a complir, com a mínim, les condicions 
establertes amb el conveni regulador del sector pel que fa al personal adscrit al 
servei. 

c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en l’execució de les prestacions pròpies 
del servei les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 

d) L’empresa contractista està subjecte en l’execució del contracte a les obligacions 
derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les 
disposicions que la desenvolupen. 

e) L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de les despeses derivades dels anuncis 
als butlletins oficials amb motiu d’aquesta contractació, de la formalització del 
contracte, els impostos, taxes, compensacions gravàmens, així com els costos 
derivats de la redacció del plec i valoració de les ofertes i de qualsevol altra 
despesa que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i 
condicions que aquestes assenyalin. Amb un cost màxim de 5.000 euros, IVA 
inclòs. 

f) Si procedeix en funció de l’objecte del contracte, l’empresa contractista s’obliga al 
compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de desenvolupament, 
en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del 
contracte. La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui 
accés amb ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i 
que correspon a l’Administració contractant responsable del fitxer de dades 
personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o 
parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició 
informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa 
del contracte 

g) Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el 
comportament del personal; 
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h) també ha de fer d’enllaç amb els corresponents serveis municipals i el 
responsable del contracte. 

i) Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures 
necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara 
impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els 
embalatges i altres mesures que siguin adients a l’objecte del contracte) d’acord 
amb la legislació vigent. 

j) Assumir el compromís de contractar i de mantenir vigent durant tot el període del 
contracte una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim 
de (•) 

k) En cas de vaga, tancament patronal o qualsevol altra circumstància que impedeixi 
el normal desenvolupament dels treballs o serveis contractats, l’empresa 
adjudicatària estarà obligada a posar a disposició de l’Ajuntament tots els 
elements adscrits al serveis, estant les despeses originades pels fets anteriors a 
càrrec del contractista. El preu es deduirà proporcionalment. A aquests efectes el 
contractista haurà de donar coneixement i comunicar la notificació de l’inici de 
vaga a l’Ajuntament en el mateix dia o el següent a aquells en què els/les 
treballadors/es li hagin comunitat. Igualment té l’obligació de remetre 
immediatament còpia de l’ordre de l’administració competent, en la qual es fixin 
els serveis mínims. Es cas de vaga el/la contractista estarà obligat a prestar els 
serveis mínims d’acord amb allò que acordi amb el Comitè de Vaga, i en cas de 
desacord, amb el Decret de Serveis Mínims aprovat per la Generalitat de 
Catalunya, per l’autoritat laboral competent o d’acord amb el laude arbitral 
corresponent. En tot moment el contractista informarà de la situació de vaga als 
serveis tècnics municipals encarregats del seguiment del servei. 

l) Si procedeix d’acord amb l’objecte del contracte, l’empresa o les empreses 
contractistes han d’acreditar que el personal que adscriuen a l’execució del 
contracte compleix el previst en l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de 
gener, de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la 
Llei d’enjudiciament civil.  

 

CESSIO DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ 

Els drets i obligacions dimanats del contracte podran ser cedits a un tercer, sempre que 
les qualitats tècniques o personals del cedent no hagen sigut determinants per a 
l'adjudicació, i es compliquin els requisits al fet que es refereix l'article 214 de la LCSP.  

El concessionari no podrà celebrar subcontractes, excepte en el cas que aquests 
recaiguin sobre prestacions accessòries, i sempre que intervingui autorització prèvia i 
expressa de l'òrgan de contractació, en aquest cas hauran de complir-se els requisits 
establerts en els articles 215 i 216 de la LCSP.  

 

En tot cas, la total responsabilitat del compliment del contracte enfront de l'Ajuntament de 
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Banyeres del Penedès correspon al contractista principal.  

 

MODIFICACIO DEL CONTRACTE 

El contracte podrà modificar-se en les condicions i amb els límits expressats en els 
articles 203 i següents de la LCSP.  

Les possibles modificacions que es puguin produir donaran lloc al reequilibri econòmic del 
contracte, en el cas que aquest es vera afectat, de conformitat amb allò previst en l'article 
290 de la LCSP.  

La modificació del contracte es realitzarà d'acord amb el procediment regulat en l'article 
191 de la LCSP i haurà de formalitzar-se conforme al que es disposa en l'article 153 de la 
LCSP.  

S’adverteix expressament d’eventuals modificacions d'aquest contracte fins a un màxim 
de del 20 % del preu d'adjudicació amb la motivació i abast següents: 

a) Variació de les zones a mantenir o netejar, del número d’arbres i/o del número 
d’elements a mantenir (increment dels elements de la xarxa de reg per exemple) 
tant en més o menys, i motivat per la posada en marxa de noves urbanitzacions o 
obres d'arranjament de zones i/o carrers actuals que comportin canvis en les 
zones enjardinades, en l’arbrat existent i/o en qualsevol altre element objecte del 
contracte (elements de reg,…). 

b) Variació en la tipologia de zones a mantenir motivat pel canvi d’espècies 
utilitzades en les zones enjardinades, pel tipus d’arbre plantat, pel sistema de reg 
utilitzat, pels paviment existents a les zones a tractar, sempre que sigui per 
ajustar-se a la normativa vigent, per raons de seguretat, mediambiental i/o 
estètiques. 

c) Per la incorporació de instal.lacions dins del municipi per la guarda , neteja i 
manteniment dels equips tècnics , i per les oficines i vestuaris del personal 
adscrits al servei. 

 

TERMINIS I PENALITATS 

Si de l'incompliment per part del contractista es derivarà pertorbació greu i no reparable 
per altres mitjans en el servei públic i l'Administració no decidirà la resolució del contracte, 
podrà acordar la intervenció del mateix fins que aquella desaparegui. En tot cas, el 
contractista haurà d'abonar a l'Administració els danys i perjudicis que efectivament li hi 
haja ocasionat. 

Per a la imposició de les penalitzacions previstes es requerirà la incoació del 
corresponent expedient, que serà tramitat de conformitat amb la normativa de 
contractació administrativa i en allò que resulti aplicable segons la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques. 
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La constitució en mora del contractista no precisarà intimació i la Corporació podrà optar 
indistintament entre la resolució del contracte o la imposició de les penalitzacions 
previstes. 

 

Penalitats per Incompliment  

Quan el contractista haja incomplit l'adscripció a l'execució del contracte de mitjans 
personals o materials suficients, s'imposaran penalitats en la proporció que estableixi 
l'Ajuntament.  

Si l'incompliment és considerat com a greu i atenent a la seua condició de deure 
essencial tal com s'estableix en la clàusula relativa a les obligacions, podrà donar lloc a la 
resolució del contracte.  

Les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, i es faran efectives 
mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, 
hagen d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si escau, s'haguera constituït, 
quan no puguin deduir-se de les esmentades certificacions. 

L´incompliment de les obligacions derivades del contracte durant la seua execució podran 
ser qualificats com molt greus, greus o lleus:  

a) Molt greus:  

- Incompliment, en més d'una ocasió, dels mitjans humans i materials postats a la 
disposició del servei.  

- Incompliment, en més d'una ocasió, dels requisits de qualitat especificats en el Plec 
Tècnic o en l’oferta econòmica de l'empresa adjudicatària.  

- La falta d´elements i normes de seguretat necessaris per a la prestació del Servei.  

- La tinença de les instal·lacions, els vehicles o el material en defectuós estat de 
conservació, funcionament o neteja.  

- La negativa o resistència a permetre la inspecció dels serveis municipals o la no 
remissió de la informació prescrita en el plec.  

- Incompliment de la normativa vigent en matèria de riscos laborals i medi ambient.  

- La prestació manifestament defectuosa i irregular dels serveis sense causa justificada.  

- El retard sistemàtic en els horaris, no utilització dels mitjans mecànics establits, el mal 
estat de conservació dels mateixos o la no prestació del servei per causes que siguin 
imputables al contractista, sense causa justificada.  

- Desobediència a les ordres de l'Ajuntament relatives al règim dels serveis i a les normes 
que regulen la seua prestació, sense causa justificada.  

- Incompliment de terminis en les prestacions que ha de complir.  
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- Falta de mesures de seguretat.  

b) Greus:  

- Incompliment dels mitjans humans i materials posats a la disposició del servei.  

- La falta de comunicació immediata a la inspecció municipal les deficiències o 
irregularitats en la prestació del Servei.  

- El retard no sistemàtic en la prestació dels serveis sense causa justificada.  

- Els incidents del personal pertanyent a l'empresa adjudicatària amb terceres persones, 
tant per tracte incorrecte, com per deficiència de la prestació del servei sense causa 
justificada.  

- La reiteració en la comissió de faltes lleus.  

- La modificació del servei sense causa justificada, ni notificació.  

c) Lleus  

- Es consideren incompliments lleus tots els altres no previstos anteriorment i que 
d'alguna manera signifiquen detriment de les condicions establides als Plecs del 
contracte i a l'oferta presentada, amb perjudici no greu dels serveis.  

- L'incompliment de la programació o de l'horari assenyalat sense causa justificada.  

- La falta de respecte amb el públic, els inspectors municipals o els agents de l'autoritat, 
així com causar incomoditats a la població de Banyeres del Penedès. 

La qualificació de qualsevol incompliment previst en els apartats anteriors, correspon 
única i exclusivament a l'Ajuntament de Banyeres del Penedès, prèvia audiència del 
contractista.  

Per aquests incompliments l'Entitat local de Banyeres del Penedès podrà establir les 
següents sancions, conforme a la seua tipificació i prèvia la tramitació de l'oportú 
expedient sumari amb audiència del contractista:  

- Incompliments molt greus: Multa de fins a 1.000 euros.  

- Incompliments greus: Multa de fins a 500 euros  

- Incompliments lleus: Multa de fins a 100 euros 

 

RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

La resolució del contracte tindrà lloc quan concorrin les causes de resolució previstes en 
els articles 211, amb excepció dels supòsits contemplats en les seues lletres d) i i); i 292 
de la LCSP.  
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A més de les assenyalades en l'apartat anterior, seran causes de resolució del contracte, 
les següents:  

- L'incompliment pel contractista de l'obligació de confidencialitat respecte de la 
informació a la qual tingui accés amb motiu de l'execució del contracte.  

- L'incompliment reiterat de les prescripcions tècniques del contracte.  

- L'obstrucció a les facultats d'adreça i inspecció de l'Ajuntament. Serà causa de resolució 
del contracte per incompliment del contractista la reiterada obstrucció o falta de 
col·laboració per a fer efectives les facultats d'adreça i inspecció reconegudes a 
l'Administració, per si o a través del responsable del contracte, prèviament advertida per 
escrit.  

- Pèrdua sobrevinguda dels requisits per a contractar amb l'Administració.  

- Incompliment de les obligacions essencials del contracte, conforme a l’establert en 
l'article 211 f) de la LCSP.  

- L'incompliment per part de l'adjudicatari del termini establert en l'article 109.2 de la 
LCSP per a la reposició o ampliació de la garantia definitiva en el cas que es facin 
efectives sobre ella penalitats o indemnitzacions que li siguin exigibles.  

- L'incompliment de les restants obligacions contractuals essencials.  

- Qualssevol altres establides en la normativa de contractació pública.  

En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que disposa 
l’article 191 de la LCSP i seguint el procediment establert en l’article 109 del RGLCAP. 

Un cop s’han acomplert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi 
ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva, es procedirà a 
dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la mateixa.  

 

 

CAPÍTOL V: PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ, JURISDICCIÓ I RECURSOS 

 

PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ 

L'òrgan de contractació, de conformitat amb l'article 188 de la LCSP, ostenta les següents 
prerrogatives:  

a) Interpretació del contracte.  

b) Resolució dels dubtes que oferissin el seu compliment.  

c) Modificació del contracte per raons d'interès públic.  
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d) Suspensió de l'execució del contracte  

e) Acordar la resolució del contracte i determinar els efectes d'aquesta.  

Els acords que dicti l'òrgan de contractació, previ informe jurídic dels òrgans competents, 
en l'exercici de les seves prerrogatives d'interpretació, modificació i resolució, seran 
immediatament executius. 

RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIO 

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació i resolució del 
contracte, i efectes d'aquesta, seran resoltes per l'òrgan de contractació, els acords de la 
qual posaran fi a la via administrativa, i seran immediatament executius, podent ser 
recorreguts en via administrativa, o ser impugnats mitjançant recurs contenciós 
administratiu, conforme al que es disposa en la Llei reguladora d'aquesta Jurisdicció. 

El recurs en via administrativa contra els actes relatius a la preparació, adjudicació, 
efectes, compliment i extinció del contracte serà el que correspongui en funció del que 
s´indica a continuació. 

Quan es tracte d'un acte inclòs en l'article 44.2 de la LCSP podrà interposar-se el recurs 
especial en matèria de contractació al qual fa referència aquest precepte davant el 
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals en el termini de quinze dies 
hàbils a comptar conforme a l’establert en l'article 50.1 de la LCSP i d'acord amb el 
procediment establert en el mateix. 

El recurs haurà de podrà presentar-se en els llocs establerts en l'article 16.4 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. Així mateix, podrà presentar-se en el registre de l'òrgan de contractació o en el 
de l'òrgan competent per a la resolució del recurs. 

Els actes que es dicten en els procediments d'adjudicació de contractes de les 
Administracions Públiques que no es troben inclosos en l'article 44.2 de la LCSP podran 
ser objecte de recurs de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; així com en la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. 

JURISDICCIÓ 

L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per a resoldre les 
controvèrsies que surten entre les parts en el present contracte de conformitat amb el que 
disposa l'article 27.1 de la LCSP. 

 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÒ 
MITJANÇANT CONCURS, DEL SERVEI DE NETEJA VIARIA I NETEJA I 
MANTENIMENT DE ZONES VERDES, ARBRAT I CAMINS MUNICIPAL DEL TERME 
DE BANYERES. 
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OBJECTE DEL DOCUMENT 
El propòsit d’aquesta documentació, es el d’establir les condicions tècniques que han 
d’aplicar l’empresa o les empreses adjudicatàries del servei de neteja viaria i neteja i 
manteniment de les zones verdes, arbrat i camins en el municipi de Banyeres, així com 
donar les referències bàsiques a les empreses licitadores per a que puguin confeccionar 
els seus pressupostos. 
També es recull dins de la documentació uns plànols que indiquen la situació de les 
diferents ubicacions. 
Això amb l’objectiu d’informar de manera més completa de la situació actual dels sectors 
del municipi que composen l’objecte del servei a licitar. 
Tot i això, l’empresa adjudicatària dels serveis, haurà de realitzar un inventari actualitzat 
de totes les zones, camins i punts on s’aplicaran els diversos serveis licitats en un 
període màxim de 30 dies a comptar des de la signatura del contracte i amb una revisió 
periòdica anual durant la vigència del contracte. Aquest inventari es presentarà als 
Serveis Tècnics Municipals per a la seva posterior aprovació. 
 
GENERALS 
Primera 
L’empresa adjudicatària haurà de presentar un pla de treball, que haurà de ser aprovat 
pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament i que serà tramès a l’agutzil, i servirà de guia per les 
actuacions a portar a terme en la regulació del trànsit, en cas que aquesta sigui 
necessària  per la tipologia dels treballs a realitzar. 
 
Segona 
El contractista estarà obligat a senyalitzar amb mitjans propis els llocs on s’estiguin 
realitzant les tasques de manteniment, sempre que aquestes puguin interferir el trànsit de 
persones i/o vehicles. 
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Les operacions de senyalització necessàries, estaran incloses en els preus ofertats. La 
senyalització d’avís de les operacions de poda i d’aplicació de productes fitosanitaris serà 
imprescindible col·locar-la amb 48 hores d’ antelació i de manera suficientment visible. 
Tercera 
Es necessari que el personal destinat al servei sigui coneixedor dels treballs, i en tot cas 
sempre estarà dirigit per un encarregat expert en aquest treballs. 
 
Quarta 
L’empresa haurà de disposar de l’equip necessari per a la realització de tots els treballs 
de neteja, manteniment, poda i desbrossat indicats en el present plec.  
L’empresa haurà d’anar convenientment identificada com a entitat que realitza treballs per 
a l’Ajuntament. 
Cinquena 
Totes les tasques que puguin comportar algun risc, hauran de realitzar-se amb les 
condicions de seguretat suficients per evitar accidents. 
L’empresa presentarà i mantindrà actualitzat la avaluació de riscos que haurà de ser 
aprovada pels tècnics municipals previ inici dels treballs. 
Sisena 
L’ empresa haurà de disposar d’ una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els 
possibles danys que es puguin ocasionar durant la realització dels treballs i/o 
funcionament dels sistemes de manteniment implantats. Quantia mínima de 600.000 
Euros. 
 
Setena 
Durant l’època d’ estiu, amb afluència de gent, caldrà evitar realitzar els treballs de neteja 
i jardineria en hores punta o de descans. 
 
Vuitena 
Aquests tipus de treballs tenen unes característiques pròpies que han de ser assumides 
pel contractista; és a dir, el fet de treballar en espais públics ( camins, places, carrers,..) 
pot implicar trobar-se amb una sèrie de dificultats motivades pel trànsit de persones i de 
vehicles, i per les activitats quotidianes que s’hi desenvolupin. 
Tot això, de vegades es pot traduir en un baix rendiment en les tasques objecte del 
contracte, i no es podran aplicar recàrrecs en aquest concepte. 
Novena  
Totes les restes produïdes, producte de la neteja i manteniment, hauran de ser retirades 
de la via publica diàriament i de les zones enjardinades, i seran portades a l’abocador 
legal, incineradora o altre destí legalitzat. 
 
NETEJA I MANTENIMENT VIARIA 
 
La jornada labora serà de 7.5 hores incloent el magatzem i desplaçament de la 
maquinaria i personal necessaris. 
. Es realitzaran 52 actuacions anuals de 3 jornades i 6.5 hores d’equip d’escombradora i 
peó amb bufadora per a la neteja dels carrers, distribuïts en una actuació setmanal al 
municipi i urbanitzacions de Banyeres. 
. Es realitzaran 52 actuacions anuals d’equip de neteja manual per a la neteja manual per 
a la neteja de les places i equipaments, distribuïts en una actuació setmanal al municipi i 
urbanitzacions de Banyeres. 
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. Es realitzaran 52 actuacions anuals de neteja del sector de la B-2, distribuïts en 
actuacions setmanals amb una freqüència de 2 hores setmanals. 
 
Aquestes indicacions cal considerar-les com una referencia de mínims, que s’hauran 
d’ampliar en el cas de no resultar suficients per mantenir un nivell de neteja adient. 
 
S’inclouran els següents tractaments: 
. Neteja de les zones publiques enjardinades de tots els nuclis urbans amb la mateixa 
freqüència prevista pels carrers. També queda inclòs el buidat de totes les papereres. 
 
Els tractaments 
 
Els tractaments bàsics: 
 
. Neteges programades per temporades, repetitives segons la funció i entorns d’aplicació, 
concordant per tant a itineraris o rutes prèviament acordades amb l’ajuntament. 
. Neteja, reg a pressió i escombrat de les voravies i vies públiques, mitjançant mitjans 
manuals i mecànics, inclou la neteja de les àrees circumdants als contenidors de la 
recollida domèstica i recollida selectiva, incloses taques i incrustacions al paviment. 
. Neteja, reg a pressió i escombrat del mercat ambulant. 
. Neteja d’escocells. 
. Neteja de les zones de contenidors ( 6 actuacions anuals, amb un total de 18 hores), 
distribuïts en actuacions bimensuals al municipi i urbanitzacions de Banyeres del 
Penedès. 
. Gestió dels residus escombrats. 
. Buidat i neteja de papereres. 
. Reg de les vies públiques. 
. Supervisió anual de la brigada per part del Cap d’àrea i tècnics de Serveis. 
. El responsable del servei haurà d’omplir setmanalment una taula facilitada pels serveis 
de l’Ajuntament on indicarà qualsevol incidència observada durant la realització de la 
neteja. 
 
Tractaments complementaris inclosos, a realitzar fora de la jornada normal: 
 
. Neteja per la festa major del nucli de Banyeres, distribuïda en 2 jornades d’equip 
d’escombradora i 2 treballadors de neteja el dissabte i 2 treballadors de neteja el 
diumenge de la festa. 
. Neteja pels Reis, distribuïda en 3 hores d’equip d’escombradora i 4 hores de 2 
treballadors de neteja. 
. Neteja per la carrera de la Banyerenca, distribuïda en 3 hores d’equip d’escombradora i 
4 hores de 2 treballadors de neteja. 
. Neteja per la festa major de Saifores, distribuïda en 2 treballadors de neteja mitja 
jornada. 
. Neteja per la festa major de Casa Roja, distribuïda en 3 hores d’equip d’escombradora i 
4 hores de 2 treballadors de neteja. 
. Neteja per la festa de 3 tombs, que consta de 4 treballadors que realitzen l’estesa de 
sorra prèvia i la neteja posteriors a la festa. ( Aquesta festa es realitza cada dos anys). 
. Neteja de la concentració motera del Club Harley Catalunya, distribuïda en 2 jornades 
d’equip d’escombradora i 2 treballadors de neteja el dissabte i 2 treballadors de neteja el 
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diumenge de la festa. Més una neteja posterior amb màquina fregadora i aigua calenta a 
la Pista Poliesportiva. 
. Neteja d’equip d’escombradora i 2 treballadors de neteja manual del polígon B-2 
distribuïts en 2 hores setmanals els diumenges. 
. Neteja d’embornals: 

- 1 actuació anual de neteja i desembossament dels embornals sense tendència a 

emboçar-se ( 372 unitats d’embornals quadrats i 39 unitats d’embornals 

rectangulars ). 

- 4 actuacions trimestrals de neteja i desembossament dels embornals amb 

tendència a emboçar-se ( 35 unitats d’embornals quadres i 8 unitats d’embornals 

rectangulars ). 

 
A sol·licitud de l’Ajuntament l’adjudicatari haurà de fer: 
 
 . Neteja estacional de fulles d’arbrat. 
. Neteja d’adhesius al mobiliari urbà. 
. Altres festes programades fixes al llarg de l’any: Festes locals, Carnaval, etc.... 
 
En tots els serveis de neteja s’inclou associat el transport dels residus recollits als centres 
de tractament o transferència que pertoquin. Només en el cas de l’escombrat manual 
podran dipositar-se aquest residus en el contenidors de rebuig de la ciutat, en bosses de 
plàstic tancades. 
 Tractaments addicionals 
Són aquells serveis que des de l’Ajuntament es puguin encarregar a l’empresa 
adjudicatària, en relació a la neteja especifica d’actes públics, etc. que hagin de preveure 
un increment del servei específic contractat. 
Normalment, aquest, seran serveis d’àmbit funcional i temporal molt concrets, i 
l’adjudicatari estarà obligat a presentar una proposta tècnica – econòmica de la prestació, 
basada en els preus unitaris del servei. 
Aquests preus de serveis addicionals s’hauran de indicar en les ofertes dels licitadors 
presentades.   
 
Els serveis no contemplats en l’oferta adjudicada i dels quals no es dipositin preus 
unitaris, es pactaran preus contradictoris. 
 

 Recollida d’animals morts a la via publica 

 Eliminació d’abocaments incontrolats i adequació de zones amb residus d’obres. 

 Neteja de pintades i grafits. 

 Neteja de taques del paviment. 

 Neteja de solars particulars. 

 Retirada de cartells. 

 
Sistemes aplicables per la neteja 
 
 Escombrat manual 
 
Consisteix en una brigada de peons amb escombra i cubell, que realitzen l’escombrat 
dels carrers més conflictius per l’accés de maquinaria  o bé per fer un repàs. 
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Aniran a càrrec d’aquesta unitat les següents operacions: 
 

 Escombrat manual de les voreres, rigoles, i d’una franja de calçada variable en 

funció del grau de brutícia. 

 Neteja d’escocells. 

 Buidat diari de papereres, incloses les dels parcs i zones verdes. 

 Escombrat i recollida de fulles caigudes o qualsevol altre resta vegetal. 

 Caldrà, també, considerar els espais entre cotxes aparcats i les zones 

accessibles amb escombres sota aquells, recollida de papers i residus en places, 

passeigs, parterres i espais verds oberts. 

 Són d’especial importància: els entorns de les contenidors de recollida domiciliaria 

i selectiva, les parades d’autobús, els entorns de les escoles, els entorns del 

mobiliari urbà, els escocells. 

 
Es considerarà de gran importància la recollida i neteja dels desbordaments dels 
contenidors de residus i dels iglús o altres contenidors, de recollida selectiva, bé 
dipositant-ho en el mateix contenidor si encara hi cap, o bé en els més propers. 
Caldrà que al final del torn de treball, s’organitzi un procediment de comunicació  de 
l’operari a l’empresa contractista d’aquelles anomalies o desbordament de contenidors, 
presencia de voluminosos, pintades , cartells anormals, papereres o contenidors trencats 
o en mal estat, que no hagi pogut resoldre. Si la situació fos especialment greu, caldria 
activar un procediment de comunicació immediata que fes actuar un equip d’actuació 
immediata. 

 
Els residus recollits en l’escombrada manual caldrà que es dipositin en els contenidors, 
sempre dins bosses de plàstic. 

 
S’acordaran amb l’Ajuntament els horaris de servei, d’acord amb la programació de les 
rutes i itineraris, no obstant les línies generals seran de jornada en torn de matí ( 7,30-
14´30 hores). 

 
 Escombrat mecànic – mixta 
 

L’objecte de l’escombrat mecànic és efectuar, mitjançant sistemes mecànics, la neteja i 
escombrat de les calçades dels carrers, places, neteja de terres i sorres arrossegades per 
pluges, nevades i altres causes . 

 
El licitador aplicarà bàsicament aquest servei en accessos a la ciutat i a tots aquells 
indrets lliures d’aparcaments de vehicles on sigui possible. 

 
Els residus procedents d’aquesta neteja seran dipositat en contenidors i/o zones 
destinades a l’efecte. 

 
L’escombrat mixta amb la dotació d’un xofer, escombradora i un peó per l’escombrat 
manual, adient als diversos tipus de carrers, en funció de la seva amplada, bandes 
d’aparcament, amplada de les voreres, etc... 

 
L’escombrada manual s’efectuarà en els llocs on la màquina no pugui accedir, envaint els 
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residus fins els raspalls. Els residus solament es dirigiran fins a l’ix de la calçada en 
aquells vials estrets on s’escombrin  simultàniament les dues voreres alhora.  

 
Per la prestació dels serveis d’escombrada mixta, solament s’admetran escombradores 
d’aspiració de vials de gran capacitat. Els licitadors hauran de preveure la conveniència o 
no d’utilitzar màquines escombradores dotades d’un raspall que incrementi l’eficàcia de 
l’acció. 

 
Les descarregues de les màquines escombradores s’efectuaran en els locals adscrits al 
servei, en un centre de transvasament o en contenidors habilitat a tal fi. 

 
 Servei d’aiguabarreig ( aigua-batre ) 
 

També s’ha de preveure fer una impulsió d’aigua a pressió a través de camions 
regadores o màquines especials proveïdes de boques de reg orientables i/o rampa 
d’aiguabarreig, que dirigiran l’aigua fins la vorada o el vial. 

 
S’aplicarà preferentment en aquells vials o voreres on l’estacionament dels vehicles, el 
mobiliari urbà i d’altres elements no obstaculitzin el desenvolupament del tractament. 

 
En cas d’haver d’omplir posteriorment el dipòsit s’utilitzaran les boques de càrrega 
condicionades a tal fi per l’empresa adjudicatària. 

 
Els licitadors proposaran els tipus de camió baldejador de dimensions adequades de cara 
a prestar els servei a la totalitat de les vies públiques, i de capacitat adient per mantenir 
els rendiments previstos. 

 
La jornada mínima prevista pel servei serà 4 jornades cada mes. Especialment els dies 
de mercat ambulant. 
 
Papereres 
Les papereres implantades en els nuclis  urbans hauran de ser mantingudes per 
l’adjudicatari i demés de les noves aportacions instal·lades. 
 
Àmbit i freqüència de neteja 
 
Els licitadors preveuran els serveis de neteja dels llocs següents i amb la freqüència 
indicada: 
 
ESPAIS D’INTERVENCIÓ MECANITZADA: 
 

ÀREAS Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Nucli Banyeres Dia 
sencer 

½ Dia    

Els Boscos  ½ Dia    

Priorat de 
Banyeres 

  Dia sencer ½ Dia  

Saifores     
2 h 45’ 

 

St.Miquel     
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Zona camí de 
l’Arboç 

    

Neteja de punts de 
contenidors 

   1 h  

 
 
ESPAIS D’INTERVENCIÓ MANUAL: 
 

ÀREAS Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Places i parcs 1h    5h 

Zona del mercat ( 
Pl. Ajuntament) 

  2h   

 
Places i parcs: Totes les places i parcs, tant del nucli com de les urbanitzacions. 
 
 Organització del servei 
 
Per a la realització del servei es preveuran els itineraris pels nuclis de població existents, 
indicant els recorreguts i els horaris que es faran. 
Si el contractista volgués canviar els itineraris o els horaris d’aplicació dels serveis 
s’haurà de demanar autorització  prèvia a l’Ajuntament. 
En cas que la variació la proposi l’Ajuntament haurà d’avisar al contractista amb la 
suficient antelació. 
 
Itineraris setmanals a seguir per a la neteja viaria. 
 

DIA HORES AREAS CARRERS 

Dilluns 7h 30’ Nucli de 
Banyeres 

Pl. 11 setembre 

C/ De les Pallises 

C/ Mestre Güell 

C/ d’Albert Santó 

Pl.Ajuntament 

Rambla Pujolet 

C/Montserrat 

C/ Francesc Macià 

C/ Poeta Maragall 

Pl.de l’Om 

Camí d’en Beina 

Camí de Llorenç 

C/ Major 

C/ del Bisbe 
Sanahuja 

C/ Camí de la Vila 

Camí de la Roca 

Camí del Lletger 

Camí del Papiol 

C/ Josep Cañas 

C/ Llibertat 
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C/ Princesa 
d’Astúries 

Psg. Gaudí 

C/ de la Pau 

Dimarts 3h 45´ Nucli de 
Banyeres 

Av Marta Mata 

Av Catalunya 

C/ Barcelona 

C/ Penedès 

C/ de la Granja 

C/ Mediterrani 

C/ Tarragona 

C/ Dos Hermanas 

C/ Alcalà de 
Henares 

C/ Zaragoza 

Camí de l’Arboç 

Av.de la Verge 
Priorat 

c/ Prat de la Riba 

Dimarts 3h 45´ Els Boscos C/ Abat Escarré 

C/ President Lluis 
Companys 

C/ Salvador Espriu-
Poeta 

Av.de Marta Mata 

Dimecres 7h 30´ Priorat de 
Banyeres 

Ctra.Geranis 

   C/ Cep 

C/ Maduixes 

Av.Til.lers 

C/ dels Ametllers 

C/ Pi 

C/ Liles 

C/ Gespa 

C/ Camèlies 

c/ Molsa 

C/ Cedre 

C/ Orquídeas 

Passatge 
Orquídeas 

C/ Baladres 

c/ Gira-sol 

C/ Mimosa 

C/ Avellaner 

C/ Olivera 

Av.Marquesa de 
Griny 

C/Romaní 
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Av.Acàcies 

C/ del Raim 

C/ Palmeres 

C/ Violetes 

C/ Gessamí 

C/ Begónies 

C/ Margarites 

Dijous 0h 55´ Zona Camí 
de l’Arboç 

C/ Josep Mª 
Biarnes-Metge 

C/ Burgos 

Passatge Miquel 
Martí Pol 

Camí de l’ 
Arboç 

Passatge del 
Pavelló 

C/ Josep Mª Font-
Músic 

C/ Josep Mª 
Caparros 

Dijous 0h 55´ St. Miquel C/ Sant Miquel 

C/ Tomoví 

Dijous 3h 45´ Piorat 
Banyeres 

C/ Morera 

C/ Margalló 

Av. De l’Alber 

C/ Petúnies 

C/ Dàlies 

C/ Assutzena 

C/ Llorer 

C/ Salze 

C/ Heura 

C/ Noguera 

Dijous 0h 55´ Saifores C/ de l’Era 

   C/ Nou 

C/ Mig 

C/ Major 

Carrerons Pl Vella 

C/ de Dalt 

C/ Pou Comú 

 
 
 
NETEJA I MANTENIMENT ZONES VERDES, CAMINS I PASSOS DE RIERA 
Primera 
Totes les zones enjardinades indicades en l’inventari, s’hauran d’equipar amb un sistema 
automàtic de reg que garanteixi la demanda d’aigua de les plantacions existents. 
Aquestes instal·lacions quedaran incloses en l’oferta presentada, i les condicions 
tècniques hauran de complir l’ annex 1 adjunt al present document. 
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Segona 
Les zones que tinguin plantada gespa, es demanarà que aquesta cobreixi la globalitat de 
la superfície i de forma que aquesta quedi plana o bé lleugerament convexa (des de els 
marges del parterre cap amunt). 
Totes aquelles zones de gespa que actualment es troben en mal estat o bé la seva 
cobertura no sigui completa, hauran de ser replantades o bé sotmeses a les operacions 
que siguin necessàries per aconseguir una correcta implantació i un aspecte uniforme, 
tant pel que fa la referencia a la seva plenitud/convexitat com al grau de cobertura. 
Tercera 
Les zones que presentin una inclinació pronunciada (talussos) per tal d’ evitar l’erosió o 
desplaçaments de les terres, s’hauran de cobrir amb aportacions externes de material i 
posteriors plantacions de gram per tal de consolidar i fiançar el pendent. 
Així mateix amb l’ànim d’ aconseguir una bona presencia de les zones enjardinades, 
l’adjudicatari estarà obligat a realitzar pel seu compte els petits treballs d’arranjament de 
l’obra que delimita els parterres i jardineres. 
Quarta 
La gespa es segarà periòdicament, en funció del creixement que desenvolupi. S’agafarà 
com a criteri, el realitzar la sega quan l’alçada de la gespa hagi arribat als 8 cm com a 
màxim. L’alçada resultant haurà d’estar entre 3-5 cm. 
Es garantirà que la sega, sigui realitzada de manera uniforme evitant que quedin parts i/o 
racons sense tallar o bé que l’alçada sigui notòriament diferent de la resta. 
Cinquena 
El tipus de gespa a implantar, haurà de ser d’un tipus resistent a les condicions 
climàtiques i ambientals de la zona. 
Sexta 
Tot tipus de plantacions objecte del contracte, rebran un manteniment periòdic suficient 
per a facilitar la seva implantació i garantir el bon estat i el bon aspecte de les mateixes, 
que inclourà segons la tipologia de la plantació les següents operacions: 

- Reg 

- Fertilització 

- Esporga ( de temporada i de manteniment) 

- Retallada i perfilat de bardisses 

- Retirada d’ elements secs 

- Replantació 

- Extracció de males herbes 

- Neteja de peus de soca 

- Retirada de deixalles en les zones enjardinades durant les operacions de 

manteniment. 

El pressupost de neteja i manteniment inclourà tots els elements que facin falta per la 
correcta realització d’ aquests treballs. 
Sèptima 
Els treballs de jardineria a l’interior dels edificis s’haurà de fer previ acord de les hores 
amb els responsables dels mateixos i sempre es deixarà net un cop finalitzats els treballs. 
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Octava 
S’ inclou el manteniment i tots els treballs necessaris per a tindre en bones condicions les 
jardineres existents al municipi. 
Novena 
Retall arbustos 3 o més cops a l’ any. Poda en verd de l’ arbrat, una o dues actuacions 
anual. 
 
PODA D’ ARBRAT  
Primera 
Els treballs seran realitzats de forma continuada, sense interrupció, i es disposarà com a 
mínim d’ un equip complert per la seva execució. El període de poda no excedirà, en cap 
cas, de finals d’ octubre. 
Segona 
Totes les tipologies d’arbrat es podaran anualment, ja sigui fent una poda en brocada o 
aclariment, depenent de la tipologia i lloc on es troben.  
Les palmeres també es farà una poda anual. La poda consistirà a treure les fulles seques, 
l’època serà de novembre-febrer.  
RETIRADA D’ ARBRES MORTS  
Primera 
Els serveis Tècnics Municipals podran requerir la retirada d’ arbres morts a l’empresa 
adjudicatària del manteniment de l’arbrat. L’abonament de la retirada dels mateixos 
s’efectuarà en base a les unitats d’obra indicades en el pressupost adjunt. 
Segona 
Els arbres morts indicats seran retirats, prèvia poda de les branques i extracció del tronc 
de l’arbre. 
Tercera 
L’extracció del tronc de l’arbre es farà amb màquina de perforar per extreure tot el 
possible les restes de l’arbre deixant ple de terra i lliure d’arrels per poder replantar en un 
futur. 
Quarta 
Seran també d’aplicació pel cas de la retirada d’arbres, les clàusules del plec de 
condicions referit a la “poda d’arbrat” substituint el terme “poda” pel de “retirada d’ arbres”. 
No serà d’aplicació la clàusula que fa referencia al termini màxim dels treballs de poda. 
DESBROÇAT 
Primera 
El desbrossat implica realitzar la neteja i sega de totes les males herbes, i esbarzers 
existents dins de la superfície que queda delimitada. 
Segona 
El desbrossat en les zones denominades “torrents”, implica realitzar una neteja de tota la 
llera del torrent en quant a la vegetació existent (esbarzers, matolls, males herbes, 
canyissars, etc..) tant en el fons com a les vores del torrent. 
Tercera 
El desbrossat implica realitzar la sega de totes les males herbes, i esbarzers existents 
dins de la superfície indicada en l’inventari, que inclou tant les esplanades, camins i els 
talussos que hi puguin haver dins del sector indicat. 
Quarta 
Durant els treballs de desbrossat, es tindrà cura de respectar els arbres que hi puguin 
haver dins de les àrees afectades, així com aquells arbusts que no entorpeixin la visibilitat 
al trànsit rodat o el curs de l’aigua en el cas dels torrents. 
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Cinquena 
L’alçada resultant de la sega serà la mínima que permetin les irregularitats del terreny 
(orientativament 5 cm). 
Sisena 
Els racons que per la seva dificultat d’accés de la maquinaria de sega, quedin sense 
treballar, s’hauran de repassar mitjançant la utilització de desbrossadora portàtil 
comandada per un operari o sistema alternatiu que permeti deixar la zona amb aspecte 
uniforme. 
Setena 
De forma general, les tasques de desbrossat inclouran a més la retirada i portada a 
l’abocador autoritzat, de tots els objectes (trastos vells, mobles, electrodomèstics, 
deixalles vàries, etc..) que es trobin abandonats en les zones treball assignades per 
desbrossar. 
Vuitena 
Les zones que per motius de les irregularitats del terreny o per la tipologia dels elements 
a desbrossar, puguin dificultar l’accés normal d’una màquina desbrossadora 
convencional, s’hauran de treballar mitjançant la utilització de la maquinaria adequada a 
cada circumstància, respectant en tot moment les mesures de seguretat exigibles per a 
les persones i els bens. 
La tria dels mitjans adequats en cada moment serà responsabilitat de l’ empresa 
adjudicatària. 
Novena 
L’ empresa haurà de valorar en el full del pressupost, a més de les zones establertes en 
l’inventari, les unitats d’obra generals assenyalades al final. Així quedaran fixades totes 
aquelles operacions de desbrossat que l’ Ajuntament consideri que eventualment s’hagin 
de realitzar en zones no indicades en el inventari general. 
 
 
ALTRES TRACTAMENTS 
TRACTAMENTS PLAGA DE LA PROCESSIONARIA 
Tractaments fitosanitaris pel mètode d’endoteràpia a l´espècie Pinus halepnesis per la 
plaga de la processionària dels pins (Thaumetopoea pityocampa) als arbres situats al 
bosquet de la Torre Guaita, al bosquet de darrera l’Escola Bressol i al Bosc del Pujolet. 
. Processionària pins 
. Morrut Palmeres 
. Caparretes llorers i alzines 
. Cendrosa Plataners 
. Escolítids i galeruca Oms 
. Pugons a Prunus, Rosers,etc. 
. Assecada dels Xipres 
 
TRACTAMENTS CONTRA EL MOSQUIT  
Realització d’un Pla Director contra mosquits. Aquest pla es basarà en estratègies de 
control complementaries: 
- Formació i informació a la ciutadania. 
- Monitorització: ús de trampes de ovopossició (puntualment d’adults). 
- Tractaments curatius / preventius a les zones afectades del municipi. 
Els tractaments a realitzar s’aplicaran amb una freqüència mensual durant el període 
comprès de abril a octubre. 
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TRACTAMENTS DE DESRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ AL CLAVEGUERAM 
Tractaments de desratització al clavegueram municipal a zones a controlar amb 
periodicitat bimestral: 
- PERIMETRE RTE. PRIORAT BANYERES 
- PERIMETRE RTE. EL BOSC 
- AREA PUBLICA URB. ELS BOSCOS 
- AREA PUBLICA LES MASIES DE ST MIQUEL 
- AREA PUBLICA SAIFORES 
- AREA PUBLICA PRIORAT BANYERES 
- ZONA COLEGI PUBLIC 
- ZONA ESCOLA BRESSOL 
- ZONES CENTRES CIVICS URBANITZACIONS 
Tractaments de desratització al clavegueram municipal a zones a controlar amb 
periodicitat semestral: 
- ZONA CAP 
- ZONA AJUNTAMENT 
- ZONA PISCINA 
Desinsectació contra la panerola al Carrer Violetes, Carrer Margarides, Consultori Mèdic i 
Ajuntament amb manteniment a l’abril, juny i juliol. 
 
 
 
Annex 1 
CONDICIONS TÈCNIQUES DELS REGS 
El reg complirà les següents condicions tècniques: 
. El material tindrà una resistència superior a 10Kg/cm2. 
. Serà tot enterrat i els aspersors seran emergents. 
. El tub serà de polietilè BD, amb diàmetre suficient per garantir una mínima pèrdua de 
càrrega. Se seguiran les indicacions tradicionals per a una correcte instal·lació. 
. Tots els jardins disposaran de vàlvules elèctriques automàtiques, que permetin regular 
el temps d´obertura diari i seran alimentades amb piles de 9 volts, de forma que no calgui 
cap intervenció de personal pel seu funcionament durant el període anual de reg. Excepte 
quan s’hagi de canviar el temps programat, per motiu de canvi d´estació. 
. Tot el material utilitzat es garantirà davant de qualsevol defecte de material o muntatge 
durant un temps mínim de 2 anys. 
Pel disseny i dimensionat dels regs cal tenir present: 
. El tipus de jardí i la plantació existent. 
. El cabal d’aigua necessari a la zona. 
. La velocitat de l’aigua que circula per les canonades serà inferior a 1,5 m/seg. 
. conèixer quina pressió d’aigua hi ha en el subministrament. 
. Determinar la col·locació dels aspersors i les boquilles de forma que es cobreixi tot el 
jardí i no es llenci aigua fora, i que millor s’adapti al tipus de plantació. 
Es presentaran als Serveis Tècnics de l’Ajuntament els esquemes dels regs, que indiquin 
les característiques generals i condicions de la instal·lació així com el seu emplaçament 
en un petit plànol adjunt de la zona. 
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Annex 2 
RELACIÓ DE ZONES VERDES I AJARDINADES ACTUALITZAT 
 

Nucli de Banyeres

Ubicacions Desbroç Sega Mosquit Retall ArbustivaDesherbatge T.Herbicida Rasclejar Reg

1 Plaça de l'Ajuntament x x

2 Plaça de l'Om x x x

3 Parterre camí de la Vila amb Poeta Maragall x x x

4 Parterre camí de la Vila amb ctr. TP-2124 x x x

5 Parterre camí del Papiol amb Av. Àngel Guimerà x x x

6 Plaça Anselm Clavé x x

7 Parterre carrer de les Pallisses x x

8 Plaça Onze de Setembre x

9 Jardineres Baixada Rambla del Pujolet x x

10 Pujada de la Torre x

11 Rotonda Josep Cañas x x x x

12 Parterre Arbre x

13 Camp futbol x x x

14 Parterre carrer Tarragona x x x

15 Parc Pujolet x x

16 Parc Pinetellada x x x

17 Lateral carrer Tarragona x x

18 Parterre Av. Marta Mata amb Av. De la Verge x x x x x x

19 Rotonda Av. Marta Mata amb Av. De la Verge x x x x

20 Zona pista Poliesportiva x x

21 Parterre grava de les escoles x

22 Parterre carrer Barcelona x x

23 Rotonda camí de l'Arboç (cementiri) x x x

24 Interior cementiri x x x x x

25 Exterior cementiri x x

26 Mitjalluna Princep d'Astúries x x x x

27 Parterre el Coscollar-Av.Àngel Guimerà-Sector B2 x x

28 Parterre Passatge Ravelló - Sector A1 x x

29 Parterre C/Josep Maria Caparrós - Sector A1 x x

30 Rotonda ctr. De l'Arboç x x x x

31 Parc C/2 Hermanas x x

32 Solar pàrquing escola x x x x

33 Solar c/Barcelona x x

34 Solar Enfront Mitja Lluna x x

35 Bassa aigües pluvials x x

36 Accès Antic dipòsit x x  
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Boscos

Ubicacions Desbroç Sega Mosquit Retall ArbustivaDesherbatge T.Herbicida Rasclejar Reg

1 Triangle Av. Marta Mata amb carrer A x x x

2 Mitjana Av. Marta Mata x x x

3 Triangle Av. Marta Mata amb carrer B x x

4 Triangle Av. Marta Mata amb carrer C x x x

5 Parterre Sant Miquel a l'Arboç x x

6 Parterre Dipòsit Aigües x

7 Bosc Av. Marta Mata x x

Casa Roja

Ubicacions Desbroç Sega Mosquit Retall ArbustivaDesherbatge T.Herbicida Rasclejar Reg

1 Plaça carrer de la Flor x x x x

2 Torrent 2 x

3 Torrent 3 x

4 Parterre talús c/Flor de Lís x x

Saifores

Ubicacions Desbroç Sega Mosquit Retall ArbustivaDesherbatge T.Herbicida Rasclejar Reg

1 Rotonda entrada Saifores x x x x

2 Parterre Ermita x x x x

3 Parterre cantonada gran parterre tocant ctr. x x

4 Parterre cantonada lateral dret tocant ctr. x x

5 Parterre canotanda lateral esquerra tocant ctr. x x  
 

Sant Miquel

Ubicacions Desbroç Sega Mosquit Retall ArbustivaDesherbatge T.Herbicida Rasclejar Reg

1 Lateral entrada Sant Miquel x x

2 Rotonda entrada Sant Miquel x x x

3 Triangle c/Tomoví x x x

4 Parterre c/Guancs x x x

5 Zona verda Sant Miquel

6 Solar enfront pista esportiva x x

Priorat de Banyeres

Ubicacions Desbroç Sega Mosquit Retall ArbustivaDesherbatge T.Herbicida Rasclejar Reg

1 Parterre  entrada Urbanització 1 x x x

2 Parterre entrada Urbanització 2 x x x

3 Parterre c/Baladres x x

4 Parterre Av. Marquès Griny x x x x x

5 Parterre Av. Marquès Griny amb Camèlies x x x

6 Parterre c/Palmeres x x

7 Parterre carrer Ametllers 1 x x

8 Parterre carrer Ametllers 2 x x

9 Rotonda direcció Masies Sant Miquel x x x x

10 C/Orquides 1 - Priorat x x

11 C/Orquides 2 - Priorat x x

12 C/ RaIm x x  
 
 
BANYERES  
. Parc Pujolet 
. Parc i zones verdes de Pinetallada. 
. Rambla (zona) pròxim al parc Pujolet. 
. Parc Infantil tocant al col·legi. 
. zona Torre Guaita 
. Zona final c/ Bisbe Sanahuja, inclosa la zona de la font. 
. Zona enjardinada dels col·legis. 
. Manteniment de les plantes d´edificis municipals: C. Cívic, C. Mèdic, Ajuntament, 
Escoles, Hotel Entitats, etc ... 
. Manteniment de les plantes i arbres de les places: Plaça Ajuntament, Plaça de l´Om, 
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Plaça onze de Setembre, Plaça Anselm Clavé, etc ... 
. Manteniment i poda d’arbres existents. 
. Desbrossar i netejar tres cops a l’any la Pujada a la Torre. 
. Bosquets de : Pinetalla, davant de les escoles, de l’Ermita Verge del Priorat, etc... 
. Manteniments de totes les rotondes enjardinades. 
. Manteniment del cementiri i en especial durant els pròxims a Tots Sants. 
. Zones esportives: Camp de futbol i pista Poliesportiva. 
. Parcs i zones verdes del S1- Camí de l’Arboç. 
. Zona verda i arbres sector B-2 
. Mantenir accés antic dipòsit. 
. Mantenir Bassa aigües pluvials. 
. Mantenir els solars enfront PARC Príncep d’ Astúries ( zona Pista Skate) 
. Mantenir solar c/ Barcelona. 
. Mantenir solar pàrquing escola. 
. Mantenir parterre c/ Dos Hermanas, triangle zona Pista Poliesportiva i parterre interior 
pista Poliesportiva. 
BOSCOS 
. Manteniment parcel.la pous. 
. Mantenir zona verda mitjana Avda. Marta MATA. 
. Mantenir arbustos i arbres de les voreres. 
. Mantenir zona verda final Avda. Marta Mata. 
. Mantenir bosc Avda. Marta Mata. 
SANT MIQUEL 
. Mantenir zona rotonda i parterres entrades. 
. Mantenir lateral entrada a Sant Miquel. 
. Mantenir zona enjardinada nova urbanització. 
. Manteniment zona jocs i jardins Ermita. 
. Manteniment zona d’esbarjo i barbacoes a Sant Miquel ( antigues Edars). 
. Manteniment solar enfront Pista Poliesportiva. 
EL PRIORAT 
. Mantenir zona rotondes i parterres entrades. 
. Mantenir arbustos i arbres de les voreres. 
. Mantenir zona verda C/ Baladres. 
. Manteniment zona parcs infantils, zona verda de: C/ Ametllers, c/ Acàcies i Palmeres i 
zona equipaments del C/ Ametllers. 
. Manteniment marge c/Raïm 
SAIFORES 
. Mantenir zona rotondes i parterres entrades. 
. Mantenir arbustos i arbres de les voreres. 
. Manteniment zona jocs i jardins públics. 
. Manteniment zona i arbres Plaça Sant Prer i Plaça de l’Escola. 
CASA ROJA 
. Mantenir zona C/ Flor de Lis cantonada C/ Margarides. 
. Mantenir parterre talús C/ flor de Lis. 
. Manteniment zones verdes i arbres propers a les rieres. 
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Annex 3 
RELACIÓ DE CAMINS I CREUAMENTS DE RIERA A NETEJAR I MANTENIR. 
 

Camins

Ubicacions Desbroç Sega Mosquit Retall ArbustivaDesherbatge T.Herbicida Rasclejar Reg

1 Carretera de Llorenç a l'Arboç (depuradora, passant Casa Roja) x x

2 Camí de Banyeres a l'Arboç x x

3 Camí de Llorenç a Banyeres x x

4 Camí de Casa Roja-Masies Sant Miquel-TP2125 x x

5 Camí de Saifores x x

6 Camí de Santa Oliva  a Saifores x x

7 Camí del Mas Roig x x

8 Camí de Banyeres del Penedès a la Gornal x x

9 Camí de França x x

10 Camí del Singla x x

11 Camí del Papiol x x

12 Camí dels Turons ( tocant St Oliva ) x x  
 

Altres

1

2

Manteniment dels creuaments dels camins sobre les rieres

Creuaments del camí dels Ous, del Molinet, de Sant Miquel , de la Masia Mas Roig i Saifores

Neteja itinerari Saludable ( zones Picnic )

Ubicacions Desbroç, retall arbustiva i mosquit

2 cops any

4 cops any

 
 
 
 
 
FREQÜENCIES DEL SERVEI 
 
A continuació, adjunto les freqüències dels serveis aprovades en l’anterior contracte de 
jardineria. 
Aquestes freqüències i actuacions no s’ajusten a les necessitats actuals i les empreses 
licitadores hauran de realitzar una proposta i memòria tècnica del servei ajustant-se a 
l’inventari actualitzat anteriorment descrit. 
Aquesta proposta de freqüències dels serveis haurà de ser acceptada i aprovada pels 
Serveis Tècnics Municipals i haurà d’ajustar-se a Plec de condicions tècniques del 
present contracte. 
 
 
ACTUACIONS MÍNIMES A LA GESPA 
 

DIA TASCA PERÍODE 
MAIG-
SETEMBRE 

PERÍODE 
OCTUBRE-
ABRIL 

ESPAIS 

Dimecres Neteja i 
preparació 

1 cop per 
setmana 

Segons 
creixement ( 
mínim 1 cop al 
mes) 

Rotonda del 
camí del 
cementiri 
Gespa C/ 
Tarragona 
Gespa zona 
plaça entrada de 
S.Miquel 
Plaça de l’Om 
C/ Gijón 

Sega 1 cop per 
setmana 

Segons 
creixement ( 
mínim 1 cop al 
mes ) 

Retall i 
perfilament de 

1 cop per 
setmana 

Segons 
creixement ( 
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vores mínim 1 cop al 
mes ) 

Rotonda entrada 
Sant Miquel 

Escarificació 1 cop l’any  

Recebat 1 cop l’any  

Adobat 1 actuació 1 actuació 

Reg 2-3 cops per 
setmana 

Segons 
condicions 
climàtiques 

Reg 
Rev.  programació 

1 cop al mes Segons 
condicions 
climàtiques 

Ressembrat 1 cop a l’any  

Control fitosanitari Continu Continu 

 
 
 
 
ACTUACIONS MÍNIMES A LES ZONES DE DESBROSSAR I MANTENIMENT 
 

DIA TASCA PERÍODE 
MAIG-
SETEMBRE 

PERÍODE 
OCTUBRE-
ABRIL 

ESPAIS 

Dilluns Neteja i preparació 5 cops Segons 
creixement 

Parc de la Torre 
Plaça de l’Om 
Plaça de 
l’Ajuntament 
Baixada del 
centre cívic 
Plaça Anselm 
Clavé 
PI 
Museu Cañas 

Sega 5 cops Segons 
creixement 

Reg 5 cops Segons 
creixement 

Dimarts Neteja i preparació 5 cops Segons 
creixement 

Ermita i pista 
p.de St Miquel 
Parc Pinatellada 
Cementiri i camí 
del cementiri 
Recinte escola 
Pública 
Parc costat 
Escola Bressol 
Parterre Escola 
Bressol 
Zona bosc a 
C/Tarragona 
C/ Orquídies ( 
Priorat ) 
Piscina a C/ 
Baladres 

Sega 5 cops Segons 
creixement 
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Dimecres Neteja i preparació 5 cops Segons 
creixement 

Zona Edars a 
Sant Miquel 
Zona Edars a 
Saifores 
Zona verda 2 del 
C/ Ametllers 
Zona verda C/ 
Palmeres 
Camp de Futbol ( 
desbroç) 

Sega 5 cops Segons 
creixement 

Dijous Neteja i preparació 5 cops Segons 
creixement 

Entrada Priorat i 
font 
Parc Marquesa 
de Grinyi 
Pista pol. a 
Marquesa de 
Grinyi 
Zona verda 1 del 
C/ Ametllers 
Rotonda Saifores 
Rotonda del 
Priorat 

Sega 5 cops Segons 
creixement 

Divendres Neteja i preparació 5 cops Segons 
creixement 

Parc del Pujolet 
C/Tarragona 
C/Dos Hermanas 
C/Alcalà de 
Henares 
C/Zaragoza 
Rotonda Escoles 
Ermita i 
accessos a 
Saifores 

Sega 5 cops Segons 
creixement 

 
 
 
ACTUACIONS MÍNIMES EN LES ZONES ARBUSTIVES, ENFILADISSES I MASES DE 
FLOR 
 

 
DIA 

 
TASCA 

PERÍODE MAIG-
SETEMBRE 

PERÍODE 
OCTUBRE-

ABRIL 

 
ESPAIS 

 
 
Dijous i 
Divendres 

Rasclonament 6 cops en el 
període 

3 cops en el 
període 

. Mur exterior 
Pujolet 
(divendres) 
. Rotonda 
Escoles 
(divendres) 
.Rotonda de 

Desherbatge 6 cops en el 
període 

3 cops en el 
període 

Poda i Retall 2 actuacions 1 actuació 

Control 
fitosanitari 

continu continu 
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 Saifores (dijous) 
. Rotonda del 
Priorat ( dijous) 

 
ACTUACIONS DE REG 
 

 
TASCA 

 
PERÍODE MAIG-

SETEMBRE 

 
PERÍODE 

OCTUBRE-ABRIL 

 
ESPAIS 

 

 
 
Reg 

 8 cops 
( Dilluns i Divendres ) 

 
1 reg setmanal 

. Plaça de 
l’Ajuntament 
. Baixada i Plaça 
del Centre Cívic 
. C/ Pau Casals 
. C/ Tarragona ( 
gespa) 
. Cementiri 
. Parterre Escola 
Bressol 
. Plaça del camí 
de la vila. 
. Escocell C/ Dos 
Hermanas. 

 
FEINES TEMPORALS 
ACTUACIONS EN L’ARBRAT 
 

 
TASCA 

 
PERÍODE 

ABRIL-
SETEMBRE 

 
PERÍODE 

OCTUBRE-MARÇ 

 
ESPAIS 

 

 
Poda 

  
1 actuació 
 
 

 
. Plaça de l’Om ( 
octubre) 
 
. Plaça de 
l’Ajuntament (octubre) 
 
. Plaça onze de 
setembre (octubre) 
 
.Rambla Pujolet ( 
Octubre) 
 

 
Sostenibilitat 
artificial 

 
Quan calgui 

 
Quan calgui 
 

 
Retirada 
d’elements  
morts i/o 
perillosos 

 
 
Quan calgui 
 
 

 
 
Quan calgu 
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Control fitosanitari 

 
Continu 
 

 
Continu 

. Zona escolar 
(octubre) 
 
. Resta d’arbrat 
(novembre/desembre) 
. Tanca del camp de 
futbol ( juny) 
 
 

 
 
FEINES ANUALS 
ACTUACIONS A LES ZONES DE DESBROSSAT I MANTENIMENT 

 
TASCA 

 
PERÍODE MAIG 

-SETEMBRE 

 
PERÍODE 

OCTUBRE-ABRIL 

 
ESPAIS 

 

 
 
Neteja i preparació 

  
Segons condicions 
de creixement 
 
 

 
. Explanada C/ 
Zaragoza i C/ La 
Granja (juny). 
. Recinte Pous 
Boscos (Juliol). 
. Espai entre C/ 
Geranis i C/ Salze ( 
entrada de vinya) 
agost. 
. Parc del Pujolet 
(Abril/ Juny / Agost) 
. Parc de la torre ( 
Abril/Juny/Agost) 
 

 
 
 
Sega 

 
 

 
 
Segons condicions 
de creixement 
 

 
      
 
Annex 4 
RELACIÓ DE CARRERS A NETEJAR I MANTENIR 

 Nucli de Banyeres  Priorat de 
Banyeres 

 St.Miquel 

 Ubicacions Ubicacions C/Sant Miquel 

1 Pl.Onze de setembre Ctra Geranis C/ Tomoví 

2 D/de les Pallises C/ Cep C/ de guancs 

3 C/ Mestre Guell C/ Maduixes Camí Ermita 

4 C/ d’Albert Santó Av.Til.lers  

5 Pl.Ajuntament C/ dels Ametllers Saifores 

6 Rambla Pujolet C/ Pi Ubicacions 

7 C/ Montserrat C/ Liles C/de l’Era 

8 C/ Francesc Macià C/ Gespa C/ Nou 

9 C/ Poeta Maragall C/Camèlies C/ Mig 

10 Pl. De l’Om C/Molsa C/ Major 
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11 Camí d’en Beina C/Cedre Carrerons 
Pl.Vella 

12 Camí de Llorenç C/Orquídeas C/ de Dalt 

13 C/ Major C/ Baladres C/ Pou Comú 

14 c/ del Bisbe Sanahuja C/Gira-sol  

15 C/ Camí de la Vila C/Mimosa 

16 Camí de la Roca c/ Avellaner 

17 Camí de Lletger C/ Olivera 

18 Camí del Papiol Av.Marquesa de 
Griny 

19 C/ Josep Cañas C/Romaní 

20 C/ Llibertat Av.Acàcies 

21 C/ Princesa d’Asturies C/ del Raim 

22 Psg.Gaudí C/ Palmeres 

23 c/ de la Pau C/ Violetes 

24 Av. Marta Mata C/ Gessamí 

25 Av. Catalunya C/ Begònies 

26 C/ Barcelona C/ Margarites 

27 C/ Penedès C/ Morera 

28 C/ de la Granja C/ Margalló 

29 C/ Mediterrani Av.De l’Alber 

30 C/ Tarragona C/ Petúnies 

31 C/ Dos Hermanas C/ Dàlies 

32 c/ Alcalà de Henares C/ Assutzena 

33 C/ Zaragoza c/ Llorer 

34 Camí de l’Arboç C/Salze 

35 Av.de la Verge Priorat C/ Heura 

36 C/ Prat de la Riba C/ Noguera 

37 C/ Josep MªBiarnes-
Metge 

 

38 C/ Burgos Els Boscos 

39 Passatge Miquel Martí 
Pol 

Ubicacions 

40 Camí de l’Arboç C/Abat Escarré 

41 Passatge del Pavelló C/President Lluis 
Companys 

42 C/Josep Mª Font – Músic C/Salvador Espriu-
poe 

43 C/ Josep Mª Caparros Av. De Marta Mata 
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ANNEX 1 
MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA 
..................................................., major d'edat, amb domicili a ............................................ 
(carrer, número, localitat i província), amb DNI núm. ..........................., en nom propi (o 
bé, en nom de ............................................... si actua per representació), expressant la 
personalitat i el domicili del representant, l’escriptura de poder que el faculta per actuar i 
el codi d'identificació fiscal de l'empresa), assabentant del Plec de clàusules 
administrative  particulars reguladores del procediment obert, de tramitació ordinària, per 
a l’adjudicació del contracte administratiu de serveis de ......................, accepta 
íntegrament les condicions i obligacions que dimanen dels esmentats documents, es 
compromet a complir-les estrictament, ofereix realitzar l’objecte contractual de referència 
per la quantitat de ............. €, i ............ € (en lletra i números) d’IVA. 
(Lloc i data) 
(Nom i cognoms – Segell) 

 
ANNEX 2 
MODEL DE DECLARACIÓ JURADA RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR 
INCURS 
EN PROHIBICIONS PER CONTRACTAR ESTABLERTES A L’ARTICLE 71 DE LA 
LCSP 
..................................................., major d'edat, amb domicili a ............................................ 
(carrer, número, localitat i província), amb DNI núm. ..........................., en nom propi (o 
bé, en nom de ............................................... si actua per representació), DECLARA 
SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT, que l’empresa a la que representa (o ell mateix en 
el cas de ser persona física el licitador) no es troba incurs en cap de les prohibicions per a 
contractar que es defineixen a l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 
Així mateix es fa constar expressament que l’empresa a la que representa (o ell mateix 
en el cas de ser persona física el licitador) es troba al corrent en el compliment de les 
obligacions tributaries i de Seguretat Social impostes per les disposicions vigents. I per a 
que consti i tingui els efectes legals oportuns, s’expedeix i signa la present declaració. 
 
Per altra banda, compleix amb els requisits de capacitat i solvència. 
(Lloc i data) 
(Nom i cognoms – Segell) 
 
 
ANNEX 3 
MODEL DE DECLARACIÓ JURADA RESPONSABLE EN LA QUAL ELS LICITADORS 
ES COMPROMETEN A COMPLIR AMB ELS REQUISITS EXIGITS ALS PLECS DEL 
PRESENT CONTRACTE. 
..................................................., major d'edat, amb domicili a ............................................ 
(carrer, número, localitat i província), amb DNI núm. ..........................., en nom propi (o 
bé, en nom de ............................................... si actua per representació), DECLARA 
SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT, que l’empresa a la que representa (o ell mateix en 
el cas de ser persona física el licitador) es compromet a complir amb totes les condicions, 
requisits i continguts reflectits als presents Plecs de clàusules Tècniques i Administratives 
del present contracte. 
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I per a que consti i tingui els efectes legals oportuns, s’expedeix i signa la present 
declaració. 
(Lloc i data) 
(Nom i cognoms – Segell) 
 
ANNEX 4 
MODEL DE PRESENTACIÓ DE SOLVENCIA TÉCNICA 
..................................................., major d'edat, amb domicili a ............................................ 
(carrer, número, localitat i província), amb DNI núm. ..........................., en nom propi (o 
bé, en nom de ............................................... si actua per representació), DECLARA 
SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT, que l’empresa a la que representa (o ell mateix en 
el cas de ser persona física el licitador) a efectes d’acreditar la SOLVENCIA TÈCNICA 
necessària per a la contractació, que els principals treballs realitzats durant els tres últims 
anys, han estat els que es relacionen a l’Annex a la present i respecte dels quals aporta 
els corresponents certificats o documents acreditatius sobre els mateixos. 
 
ANNEX RELACIÓ DE PRINCIPALS TREBALLS REALITZATS 
 
Any_____ 
 

Concepte Client Data d’inici  Import Certificat o document 
acreditatiu expedit per 

     

     

 

 
Any_____ 
 

Concepte Client Data d’inici  Import Certificat o document 
acreditatiu expedit per 

     

     

 
Any_____ 
 

Concepte Client Data d’inici  Import Certificat o document 
acreditatiu expedit per 

     

     

 
 
I per a que consti i tingui els efectes legals oportuns, s’expedeix i signa la present 
declaració. 
(Lloc i data) (Nom i cognoms – Segell) 




ANNEX 5 
MODEL DE DECLARACIÓ RELATIVA A L’HABILITACIÓ EMPRESARIAL O 
PROFESSIONAL 
..................................................., major d'edat, amb domicili a ............................................ 
(carrer, número, localitat i província), amb DNI núm. ..........................., en nom propi (o 
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bé, en nom de ............................................... si actua per representació). 
DECLARA, SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 
Que l’empresa a la que representa (o ell mateix en el cas de ser persona física el 
licitador): 
 
SÍ es troba dintre de l’habilitació empresarial i/o professional en la que s’engloben els 
licitadors en el present contracte i que l’habilita per a la prestació del servei. 
Haurà de justificar-ho presentant certificat d’inscripció en el RELI o ROLECE d'acord amb 
l'art. 16.3 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Locals.  
 
NO es troba dintre de l’habilitació empresarial i/o professional en la que s’engloben els 
licitadors en el present contracte i que l’habilita per a la prestació del servei. 
Haurà de justificar-ho presentant certificat d’inscripció en el RELI o ROLECE d'acord amb 
l'art. 16.3 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Locals. 
 
I per a que consti i tingui els efectes legals oportuns, s’expedeix i signa la present 
declaració. 
(Lloc i data) 
(Nom i cognoms – Segell) 




ANNEX 6 
MODEL DE DECLARACIÓ RELATIVA A LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA 
..................................................., major d'edat, amb domicili a 
......................................(carrer, número, localitat i província), amb DNI núm. 
..........................., en nom propi (o bé, en nom de ............................................... si actua 
per representació). 
 
DECLARA, SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 
 
Que l’empresa a la que representa (o ell mateix en el cas de ser persona física el 
licitador) ha tingut un volum de negocis en l’àmbit d’activitats corresponents a l’objecte del 
contracte, en referencia als dos últims exercicis tancats disponibles, que son les 
següents: 
 
Any _______: 
 
Any _______: 
 
I per a que consti i tingui els efectes legals oportuns, a efectes d’acreditar la solvencia 
econòmica i financera necessària per a la licitació pública enunciada, s’expedeix i signa la 
present declaració. 
(Lloc i data) 
(Nom i cognoms – Segell) 
 
 

· Annex 7. Preus unitaris màxims per la realització de treballs complementaris 

PREUS UNITARIS DE MAQUINÀRIA I VEHICLES. 
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OBSERVACIONS: 
 
EN ELS PREUS ESTAN INCLOSOS LES DESPESES GENERALS I EL BENEFICI 
INDUSTRIAL 

 

 

EN ELS PREUS NO ESTA INCLÒS L´IVA 

Maquinària  Preu hora  

Desbrossadora manual capçal + disc de fil 6,017 

Bufadora manual 2,233 

Tallabardisses manual 1,408 

Tallagespa tipus Gianni Ferrari  4,631 

Tallagespa tipus Honda HRH  2,607 

Motocultor  12,308 

Motoserra 4,642 

Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor 5,984 

Compressor de poda 4,015 

Motxilla tractament  1,078 

Carro tractaments Honda de 100l amb motor autònom. No inclou vehicle. 4,287 

Cano de tractaments Cross "Atasa" 600l. No inclou vehicle. 5,661 

 

Maquinària  Preu hora  

Retroexcavadora (amb operari) 53,558 

Camió grua (amb operari) 69,157 

Tractor 80CV amb braç (amb operari) 68,552 
Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per 
a una alçària de treball de 12 m , sense operari 20,68 
Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per 
a una alçària de treball de 16 m , sense operari 20,68 

Màquina d’escombrar (fins a 2,5 m3, amb operari) 52 

Màquina d’escombrar (fins a 5 m3, inclou operari) 62 

Màquina d’aiguabatre amb aigua freda (fins a 2,5 m3, amb operari) 52 

Camió 8000 litres d’aigua freda (amb operari) 62 

Fregadora aigua calenta i freda (amb operari) 68 

 

Vehicles  Preu hora  

Piaggio Porter  15,84 

Nissan Cabstar amb pluma 25,41 

Nissan Cabstar doble cabina - Camio 3tn 51,48 
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PREUS UNITARIS DE MÀ D´OBRA.    

     

OBSERVACIONS:     

EN ELS PREUS ESTAN INCLOSOS LES DESPESES GENERALS I EL BENEFICI INDUSTRIAL 

EN ELS PREUS NO ESTA INCLÒS L´IVA 

 

 

Servei de Neteja Viaria i RSU 

Grau 1 

Tipus 
nivell Hora extra 

Guardia 
festiva Nadal i cap d'any 

Nivell 1 
           14,83 
€  

           20,34 
€            40,68 €  

Nivell 2 
           15,51 
€  

           20,76 
€            41,53 €  

Nivell 3 
           15,93 
€  

           21,19 
€            42,37 €  

Nivell 4 
           16,95 
€  

           22,03 
€            44,07 €  

    Servei Jardineria 

Grau 2 

Tipus 
nivell Hora extra 

Guardia 
festiva Nadal i cap d'any 

Nivell 1 
           14,83 
€  

           20,34 
€            40,68 €  

Nivell 2 
           15,51 
€  

           20,76 
€            41,53 €  

Nivell 3 
           15,93 
€  

           21,19 
€            42,37 €  

Nivell 4 
           16,10 
€  

           21,61 
€            43,22 €  

Nivell 5 
           16,95 
€  

           22,46 
€            44,92 €  

 
 

   Servei neteja interiors 
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Grau 3 

Tipus 
nivell Hora extra 

Guardia 
festiva Nadal i cap d'any 

Nivell 1 
           14,83 
€  

           20,34 
€            40,68 €  

Nivell 2 
           15,51 
€  

           20,76 
€            41,53 €  

Nivell 3 
           15,76 
€  

           21,19 
€            42,37 €  

Nivell 4 
           16,10 
€  

           21,61 
€            43,22 €  

 

 

PREUS UNITARIS DE PARTIDES D´OBRA.  
 
FRE6_02 - Poda d'arbre planifoli o conífera (I) 
 FRE61140 35,58 € / u (J, MA *) 
  Poda d'arbre planifoli o conífera de <4 m d'alçada, amb escala o perxa, recollida de la brossa 
generada i càrrega en camió grua amb pinça i transport de la mateixa a planta de 
compostatge (a menys de 20 km) 
 FRE61260 36,24 € / u (J, MA *) 
  Poda d'arbre planifoli o conífera de <6 m d'alçada, amb cistell mecànic, recollida de la brossa 
generada i càrrega en camió grua amb pinça i transport de la mateixa a planta de 
compostatge (a menys de 20 km) 
 FRE612A0 46,13 € / u (J, MA *) 
  Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçada, amb cistell mecànic, recollida de la 
brossa generada i càrrega en camió grua amb pinça i transport de la mateixa a planta de 
compostatge (a menys de 20 km) 
 FRE612C0 63,59 € / u (J, MA *) 
  Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçada, amb cistell mecànic, recollida de la 
brossa generada i càrrega en camió grua amb pinça i transport de la mateixa a planta de 
compostatge (a menys de 20 km) 
 FRE612D0 106,33 € / u (J, MA *) 
  Poda d'arbre planifoli o conífera de 15 a 20 m d'alçada, amb cistell mecànic, recollida de la 
brossa generada i càrrega en camió grua amb pinça i transport de la mateixa a planta de 
compostatge (a menys de 20 km) 
 FRE613C0 138,02 € / u (J, MA *) 
  Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçada, amb tècniques de trepa, recollida de 
la brossa generada i càrrega en camió grua amb pinça i transport de la mateixa a planta de 
compostatge (a menys de 20 km) 
 FRE613D0 233,71 € / u (J, MA *) 
  Poda d'arbre planifoli o conífera de 15 a 20 m d'alçada, amb tècniques de trepa, recollida de 
la brossa generada i càrrega en camió grua amb pinça i transport de la mateixa a planta de 
compostatge (a menys de 20 km) 
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FRE6_03 - Poda de palmàcia (I) 
  FRE63140 49,09 € / u (J, MA *) 
  Poda de fulles seques sense formació de valona i neteja de palmàcia diferent de Phoenix 
canariensis d'<4 m d'alçada, amb escala, recollida de la brossa generada i càrrega en camió 
grua amb pinça i transport de la mateixa a planta de compostatge (a menys de 20 km) 
  FRE632C0 59,93 € / u (J, MA *) 
  Poda de fulles seques sense formació de valona i neteja de palmàcia diferent de Phoenix 
canariensis d'<15 m d'alçada, amb cistell mecànic, recollida de la brossa generada i càrrega 
en camió grua amb pinça i transport de la mateixa a planta de compostatge (a menys de 20 
km) 
  FRE632D0 82,36 € / u (J, MA *) 
  Poda de fulles seques sense formació de valona i neteja de palmàcia diferent de Phoenix 
canariensis de 15 a 25 m d'alçada, amb cistell mecànic, recollida de la brossa generada i 
càrrega en camió grua amb pinça i transport de la mateixa a planta de compostatge ( a menys 
de 20 km) 
  FRE63380 112,19 € / u (J, MA *) 
  Poda de fulles seques sense formació de valona i neteja de palmàcia diferent de Phoenix 
canariensis d'<8 m d'alçada, amb tècniques de trepa, recollida de la brossa generada i 
càrrega en camió grua amb pinça i transport de la mateixa a planta de compostatge ( a menys 
de 20 km) 
  FRE633B0 159,59 € / u (J, MA *) 
  Poda de fulles seques sense formació de valona i neteja de palmàcia diferent de Phoenix 
canariensis de 8 a 16 m d'alçada, amb tècniques de trepa, recollida de la brossa generada i 
càrrega en camió grua amb pinça i transport de la mateixa a planta de compostatge (a menys 
de 20 km) 
  FRE64140 97,64 € / u (J, MA *) 
  Poda de fulles seques sense formació de valona i neteja de palmàcia Phoenix canariensis de 
<4 m d'alçada, amb escala, recollida de la brossa generada i càrrega en camió grua amb 
pinça i transport de la mateixa a planta de compostatge (a menys de 20 km) 
  FRE642C0 98,79 € / u (J, MA *) 
  Poda de fulles seques sense formació de valona i neteja de palmàcia Phoenix canariensis de 
<15 m d'alçada, amb cistell mecànic, recollida de la brossa generada i càrrega en camió grua 
amb pinça i transport de la mateixa a planta de compostatge (a menys de 20 km) 
  FRE64380 222,56 € / u (J, MA *) 
Poda de fulles seques sense formació de valona i neteja de palmàcia Phoenix canariensis de 
<8 m d'alçada, amb tècniques de trepa, recollida de la brossa generada i càrrega en camió 
grua amb pinça i transport de la mateixa a planta de compostatge (a menys de 20 km) 
  FRE643B0 339,26 € / u (J, MA *) 
  Poda de fulles seques sense formació de valona i neteja de palmàcia Phoenix canariensis de 
8 a 16 m d'alçada, amb tècniques de trepa, recollida de la brossa generada i càrrega en camió 
grua amb pinça i transport de la mateixa a planta de compostatge (a menys de 20 km) 
  
F21R_01 - Tala controlada (I) 
  F21R1160 71,31 € / u (J, MA *) 
  Tala controlada directa d'arbre <6 m d'alçada, deixant la soca al descobert, recollida de la 
brossa generada i càrrega en camió grua amb pinça i transport de la mateixa a planta de 
compostatge (a menys de 20 km) 
 F21R1165 113,05 € / u (J, MA *) 
  Tala controlada directa d'arbre <6 m d'alçada, arrencant la soca, recollida de la brossa 
generada i càrrega en camió grua amb pinça i transport de la mateixa a planta de 
compostatge (a menys de 20 km) 
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  F21R11A0 104,16 € / u (J, MA *) 
  Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçada, deixant la soca al descobert, recollida 
de la brossa generada i càrrega en camió grua amb pinça i transport de la mateixa a planta de 
compostatge (a menys de 20 km) 
  F21R11A5 162,69 € / u (J, MA *) 
  Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçada, arrencant la soca, recollida de la brossa 
generada i càrrega en camió grua amb pinça i transport de la mateixa a planta de 
compostatge (a menys de 20 km) 
  F21R1260 101,51 € / u (J, MA *) 
  Tala controlada cistell mecànic d'arbre <6 m d'alçada, deixant la soca al descobert, recollida 
de la brossa generada i càrrega en camió grua amb pinça i transport de la mateixa a planta de 
compostatge (a menys de 20 km) 
  F21R1265 143,25 € / u (J, MA *) 
  Tala controlada cistell mecànic d'arbre <6 m d'alçada, arrencant la soca, recollida de la 
brossa generada i càrrega en camió grua amb pinça i transport de la mateixa a planta de 
compostatge (a menys de 20 km) 
Tala controlada cistell mecànic d'arbre de 6 a 10 m d'alçada, deixant la soca al descobert, 
recollida de la brossa generada i càrrega en camió grua amb pinça i transport de la mateixa a 
planta de compostatge (a menys de 20 km) 
  F21R12A5 219,45 € / u (J, MA *) 
  Tala controlada cistell mecànic d'arbre de 6 a 10 m d'alçada, arrencant la soca, recollida de 
la brossa generada i càrrega en camió grua amb pinça i transport de la mateixa a planta de 
compostatge (a menys de 20 km) 
 F21R12D0 426,61 € / u (J, MA *) 
  Tala controlada cistell mecànic d'arbre de 10 a 15 m d'alçada, deixant la soca al descobert, 
recollida de la brossa generada i càrrega en camió grua amb pinça i transport de la mateixa a 
planta de compostatge (a menys de 20 km) 
  F21R12D5 535,46 € / u (J, MA *) 
  Tala controlada cistell mecànic d'arbre de 10 a 15 m d'alçada, arrencant la soca, recollida de 
la brossa generada i càrrega en camió grua amb pinça i transport de la mateixa a planta de 
compostatge (a menys de 20 km) 
  F21R12F0 926,20 € / u (J, MA *) 
  Tala controlada cistell mecànic d'arbre de 15 a 20 m d'alçada, deixant la soca al descobert, 
recollida de la brossa generada i càrrega en camió grua amb pinça i transport de la mateixa a 
planta de compostatge (a menys de 20 km) 
 F21R12F5 1.102,15 € / u (J, MA *) 
  Tala controlada cistell mecànic d'arbre de 15 a 20 m d'alçada, arrencant la soca, recollida de 
la brossa generada i càrrega en camió grua amb pinça i transport de la mateixa a planta de 
compostatge (a menys de 20 km) 
  F21R1360 139,71 € / u (J, MA *) 
  Tala controlada tècniques de trepa d'arbre <6 m d'alçada, deixant la soca al descobert, 
recollida de la brossa generada i càrrega en camió grua amb pinça i transport de la mateixa a 
planta de compostatge (a menys de 20 km) 
  F21R1365 181,45 € / u (J, MA *) 
  Tala controlada tècniques de trepa d'arbre <6 m d'alçada, arrencant la soca, recollida de la 
brossa generada i càrrega en camió grua amb pinça i transport de la mateixa a planta de 
compostatge (a menys de 20 km) 
 F21R13A0 204,43 € / u (J, MA *) 
Tala controlada tècniques de trepa d'arbre de 6 a 10 m d'alçada, deixant la soca al descobert, 
recollida de la brossa generada i càrrega en camió grua amb pinça i transport de la mateixa a 
planta de compostatge (a menys de 20 km) 
  F21R13A5 262,95 € / u (J, MA *) 
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  Tala controlada tècniques de trepa d'arbre de 6 a 10 m d'alçada, arrencant la soca, recollida 
de la brossa generada i càrrega en camió grua amb pinça i transport de la mateixa a planta de 
compostatge (a menys de 20 km) 
  F21R13D0 744,33 € / u (J, MA *) 
  Tala controlada tècniques de trepa d'arbre de 10 a 15 m d'alçada, deixant la soca al 
descobert, recollida de la brossa generada i càrrega en camió grua amb pinça i transport de la 
mateixa a planta de compostatge (a menys de 20 km) 
 F21R13D5 853,18 € / u (J, MA *) 
  Tala controlada tècniques de trepa d'arbre de 10 a 15 m d'alçada, arrencant la soca, recollida 
de la brossa generada i càrrega en camió grua amb pinça i transport de la mateixa a planta de 
compostatge (a menys de 20 km) 
F21R13F0 1.246,06 € / u (J, MA *) 
  Tala controlada tècniques de trepa d'arbre de 15 a 20 m d'alçada, deixant la soca al 
descobert, recollida de la brossa generada i càrrega en camió grua amb pinça i transport de la 
mateixa a planta de compostatge (a menys de 20 km) 
  F21R13F5 1.422,01 € / u (J, MA *) 
  Tala controlada tècniques de trepa d'arbre de 15 a 20 m d'alçada, arrencant la soca, recollida 
de la brossa generada i càrrega en camió grua amb pinça i transport de la mateixa a planta de 
compostatge (a menys de 20 km) 
  
FR11_02 - Desbrossament de franges de terreny (I) 
  FR113564 0,09 € / m2 (J, MA) 
  Desbrossament de franges de terreny de fins a 5 m d'amplada, amb una alçada de mala 
herba de fins a 1 mi amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 
CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, 
sense recollir la brossa 
  FR113568 0,12 € / m2 (J, MA) 
  Desbrossament de franges de terreny de fins a 5 m d'amplada, amb una alçada de mala 
herba de fins a 1 mi de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de 
potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir 
la brossa 
 FR113584 0,14 € / m2 (J, MA) 
Desbrossament de franges de terreny de fins a 5 m d'amplada, amb una alçada de mala 
herba de més d'1 mi amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 
CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, 
sense recollir la brossa 
  FR113588 0,17 € / m2 (J, MA) 
  Desbrossament de franges de terreny de fins a 5 m d'amplada, amb una alçada de mala 
herba de més d'1 mi de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de 
potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir 
la brossa 
  FR114564 0,17 € / m2 (J, MA) 
  Desbrossament de franges de terreny de fins a 5 m d'amplada, amb una alçada de mala 
herba de fins a 1 mi amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 
CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per recollida de la 
mala herba, amb un mínim de dues passades de màquina 
  FR114568 0,21 € / m2 (J, MA) 
  Desbrossament de franges de terreny de fins a 5 m d'amplada, amb una alçada de mala 
herba de fins a 1 mi de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de 
potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per recollida de la mala 
herba, amb un mínim de dues passades de màquina 
  FR114584 0,24 € / m2 (J, MA) 
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  Desbrossament de franges de terreny de fins a 5 m d'amplada, amb una alçada de mala 
herba de més d'1 mi amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 
CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la 
mala herba, amb un mínim de dues passades de màquina 
  FR114588 0,30 € / m2 (J, MA) 
  Desbrossament de franges de terreny de fins a 5 m d'amplada, amb una alçada de mala 
herba de més d'1 mi de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de 
potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la mala 
herba, amb un mínim de dues passades de màquina 
 
FR11_03 - Desbrossament de terreny (I) 
  FR111000 0,26 € / m2 (J) 
  Desbrossament de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, 
sense recollir la brossa 
  FR116242 0,03 € / m2 (J, MA) 
Desbrossament de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora 
de martells i amb una amplada de treball d'1,5 a 2 m, per a una altura de mala herba de més 
de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense 
recollir la brossa 
  FR116342 0,05 € / m2 (J, MA) 
  Desbrossament de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora 
de martells i amb una amplada de treball d'1,5 a 2 m, per a una altura de mala herba de més 
de 60 cm i un pendent del 12 al 25%, amb un mínim de dues passades de màquina, sense 
recollir la brossa 
FR118242 0,12 € / m2 (J, MA) 
  Desbrossament de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 
kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplada de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una altura 
de mala herba de més de 60 cm i un pendent inferior al 12%, amb un mínim de dues 
passades de màquina, sense recollir la brossa 
  FR11A222 0,14 € / m2 (J, MA) 
  Desbrossament de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) 
de potència i amb una amplada de treball de 0,6 a 1 m, per a una altura de mala herba fins a 
40 cm i un pendent inferior al 12%, amb un mínim de dues passades de màquina, sense 
recollir la brossa 
  
FRLA_01 - Control de males herbes, en urbanització (I) 
  FRLA1317 0,43 € / m2 (J) 
  Aplicació d'herbicida de contacte per a superfícies de 500 m2, com a màxim, amb una 
alçada de tractament de 0,4 m, com a màxim, amb aparell manual a motor 
  FRLA1337 0,50 € / m2 (J) 
  Aplicació d'herbicida de contacte per a superfícies de 500 m2, com a màxim, amb una 
alçada de tractament de 0,4 a 0,8 m, amb aparell manual a motor 
  FRLA3417 2.397,64 € / ha (J) 
  Aplicació d'herbicida hormonal de volum ultrabaix per a superfícies de 500 a 1000 m2, amb 
una alçada de tractament de 0,4 m, com a màxim, amb aparell manual a motor 
  FRLA3437 2.663,99 € / ha (J) 
  Aplicació d'herbicida hormonal de volum ultrabaix per a superfícies de 500 a 1000 m2, amb 
una alçada de tractament de 0,4 a 0,8 m, amb aparell manual a motor 
 FRLA3457 2.930,20 € / ha (J) 
  Aplicació d'herbicida hormonal de volum ultrabaix per a superfícies de 500 a 1000 m2, amb 
una alçada de tractament de més de 0,8 m, amb aparell manual a motor 
FRLA5307 0,60 € / m2 (J) 



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G 

  Aplicació d'herbicida residual per a superfícies de 500 m2, com a màxim, amb aparell 
manual a motor 
  
FRL2_01 - Control de plagues (I) 
  FRL21149 1.009,98 € / ha (J, MA *) 
  Aplicació de producte insecticida, a exemplars de la mateixa espècie, de 6 m d'alçada, com a 
màxim, per a superfícies de 1000 a 5000 m2, amb equip motobomba a pressió graduable 
  FRL21249 1.432,51 € / ha (J, MA *) 
  Aplicació de producte insecticida, a exemplars de la mateixa espècie, de 6 a 15 m d'alçada, 
per a superfícies de 1000 a 5000 m2, amb equip motobomba a pressió graduable 
  FRL21449 1.469,33 € / ha (J, MA *) 
  Aplicació de producte insecticida, a exemplars de diferent espècie, de 6 m d'alçada, com a 
màxim, per a superfícies de 1000 a 5000 m2, amb equip motobomba a pressió graduable 
  FRL21549 1.823,76 € / ha (J, MA *) 
  Aplicació de producte insecticida, a exemplars de diferent espècie, de 6 a 15 m d'alçada, per 
a superfícies de 1000 a 5000 m2, amb equip motobomba a pressió graduable 
  FRL24149 2.041,99 € / ha (J, MA *) 
  Aplicació de producte acaricida, a exemplars de la mateixa espècie, de 6 m d'alçada, com a 
màxim, per a superfícies de 1000 a 5000 m2, amb equip motobomba a pressió graduable 
  FRL24249 3.083,44 € / ha (J, MA *) 
  Aplicació de producte acaricida, a exemplars de la mateixa espècie, de 6 a 15 m d'alçada, 
per a superfícies de 1000 a 5000 m2, amb equip motobomba a pressió graduable 
  FRL24449 3.464,02 € / ha (J, MA *) 
  Aplicació de producte acaricida, a exemplars de diferent espècie, de 6 m d'alçada, com a 
màxim, per a superfícies de 1000 a 5000 m2, amb equip motobomba a pressió graduable 
  FRL24549 4.230,82 € / ha (J, MA *) 
  Aplicació de producte acaricida, a exemplars de diferent espècie, de 6 a 15 m d'alçada, per a 
superfícies de 1000 a 5000 m2, amb equip motobomba a pressió graduable 

 

 

ANNEX 8-  PERSONAL DEL SERVEI A SUBROGAR 
 

 

 

Relació de personal a subrogar adscrit al servei de Banyeres del Penedès en 
data 17 de maig de 2018: 
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INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT 

 

PDeCAT 

El Sr. Jordi Guasch, portaveu del grup municipal PDeCAT, comenta el següent: 

“Com us vam comentar a la Junta de portaveus, estem d’acord amb algunes coses, 
com per exemple passar la duració del contracte a tres més dos, però creiem que 
aprovar un text que està redactat fa tres dies i que estem convocant 9 esmenes, crec 
que no hi estem del tot d’acord. 

A més a més, hi ha un altre afegit que no ho hem comentat fins ara, es va parlar de la 
subrogació de personal. La llista de personal a subrogar se’ns ha facilitat fa 3 hores, 
en concret, hi ha personal amb una activitat discutible si és obligatori subrogar o no, 
ja que tenim entès que a partir d’una certa antiguitat és obligatori subrogar i sinó, no 

Hi ha una sèrie d’aspectes que no hem tingut temps material per a poder contrastar, i 
la nostra proposta és deixar sobre la taula aquest punt fins a tenir un plec ben 
redactat, constrastat per tots i amb plena garantia. 

PSC 

La Sra. Anna Ordóñez, portaveu del grup municipal PSC, comenta el següent: 

“Primer agraïm al regidor de serveis, al tècnic municipal i a la secretària accidental per tot 
l’esforç que han fet per poder aprovar-ho avui. Després de jornades de treball, 
aportacions per part del nostre equip, i la nova empresa de licitacions per poder adaptar 
aquesta a la nova legislació, podem dir, que ara sí que cobrirem tots o quasi tot el 
municipi de Banyeres. La nova licitació si que té un cost més elevat, però el servei dóna 
major i millor cobertura i, per tant, el servei serà de més qualitat.  
 
El nostre vot és a favor” 

 

 

 

 

Expedient 583/2018. Aprovació de l'Ordenança Municipal reguladora de 
guals per aparcaments o estacionaments reservats 

No hi ha acord Motiu: Ampliar documentació 
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S'acorda, per unanimitat de tots els membres, la retirada de l'ordre del dia 
d’aquest punt. 

  

Expedient 254/2018. Ordenança Municipal de Civisme i Convivència 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ACTUAL 
ORDENANÇA DE POLICIA I BON GOVERN PER L’ORDENANÇA DE CIVISME I 
CONVIVÈNCIA DE BANYERES DEL PENEDÈS.- EXP. 254/2018 

  

Atès que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències, pot promoure tot tipus d’activitats i prestar tots aquells serveis que 
contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. 

  

Atès que l’actual Ordenança de Policia i Bon Govern es va aprovar en la sessió del Ple 
de data 22 de juny de 1993 i va ser modificada pel Ple de data 29 de maig de 2008. 

  

Atès que l’actual Ordenança de Policia i Bon Govern esdevé desfasada en el transcurs 
del temps per diferents raons com per exemple que la tipificació de les sancions encara 
està valorada amb l’antiga moneda de pessetes i per altra banda, hi ha la necessitat 
d’actualitzar la normativa (per exemple la de contaminació acústica, la de protecció 
d’animals...). 

  

Tenint en compte que el text de la modificació de l’Ordenança esmentada, per a la seva 
aprovació plenària,  ha estat consensuat pels diferents Grups Polítics. 

  

Atès que per provisió d’Alcaldia de data 9 de març de 2018 es disposa que pel secretari 
sigui emès informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 

  

Atès l’informe del secretari que emet en data 9 de març de 2018 sobre la legislació 
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aplicable i el procediment a seguir, que consta a l’expedient. 

  

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 per acord plenari de data 22 
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord 
plenari de data 4 d’abril de 2017. 

  

Es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords: 

  

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació Ordenança Policia i Bon Govern per 
Ordenança de Civisme i convivència de Banyeres del Penedès que s’adjunta com annex 
1. 

SEGON.-  Sotmetre a informació pública aquest acord d’aprovació inicial durant el 
termini de 30 dies,  mitjançant edicte que s’ha de fixar en el tauler d’anuncis d’aquest 
Ajuntament i s’ha de publicar al BOPT, al DOGC i a un diari, perquè els interessats 
puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin 
pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es 
considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. En aquest 
cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text íntegre de l’Ordenança s’han de publicar 
al tauler d’anuncis de la corporació i al BOPT. També s’ha de publicar al DOGC la 
referència del BOPT en què es publica el text íntegre. 

  

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest 
Ajuntament: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat 

  

TERCER.- Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no 
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 

  

ANNEX 1 

  

ORDENANÇA MUNICIPAL DEL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA DE 

http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
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BANYERES DEL PENEDÈS 

  

  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

  

L’antiga Ordenança de Policia i Bon Govern esdevé desfasada en el transcurs del temps 
per diferents raons com per exemple que la tipificació de les sancions encara estava 
valorada amb l’antiga moneda de pessetes i, per altra banda, hi ha la necessitat 
d’actualitzar la normativa (per exemple la de contaminació acústica, la de protecció 
d’animals...). 

  

Banyeres del Penedès és un dels municipis del Baix Penedès que ha crescut molt en 
població en els darrers anys. Aquest creixement humà s’ha degut, sens dubte, a la 
privilegiada situació geogràfica i les àrees d’expansió urbanística. 

  

El nostre Municipi té una societat certament plural i cada vegada més complexa, donada 
la diversa procedència dels habitants, estadants i visitants. 

  

Les manifestacions d’incivisme obliguen els poders públics, amb la col·laboració dels 
particulars, a prendre mesures preventives i subsidiàriament correctives dels actes que 
atempten contra la convivència. 

  

Enfront l’incivisme cal dotar els serveis municipals i especialment els serveis socials 
d’elements de regulació de les conductes incíviques, tutelant els drets de tots els 
ciutadans i ciutadanes i, en especial, dels col·lectius més dèbils com infants, joves i gent 
gran. 

  

És voluntat d’aquesta Ordenança donar resposta als problemes d’incivisme fent 
recordatori de deures legals, facilitant l’acció municipal de promoure els instruments 
d’informació, mediació i resolució pacífica dels conflictes de convivència de manera 
prioritària, deixant com a darrer recurs, els instruments sancionadors, inspirant-se, en tot 
moment en els principis de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets humans a la 
Ciutat, feta a sant Denís (França) el 18 de maig de 2000. 

  

La societat actual conforma una realitat extraordinàriament complexa en la qual múltiples 
escenaris coincideixen en l’espai urbà. El poble, en la seva condició de concentració 
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humana, esdevé un indret en el que es produeixen sinergies diverses que exigeixen la 
constant adaptació dels poders públics a les noves realitats generades. La complexitat 
de les noves formes socials influeix en els diferents models de convivència ciutadana i 
en l’espai públic on es desenvolupa. 

  

Cal doncs, donar resposta als nous reptes i problemes que planteja l’actual model social, 
condicionat per les noves tecnologies, la globalització econòmica, la mobilitat social i la 
posada en qüestió de valors fins fa molt poc indiscutibles. 

  

En qualsevol cas, el valor afegit d’aquesta Ordenança rau en el consens i treball conjunt 
desenvolupats en el transcurs de la seva confecció. Les aportacions i suggeriments 
incorporats destaquen la preocupació dels grups polítics representats en aquest 
Ajuntament envers la convivència pacífica i ordenada totalment compatible amb la 
llibertat i els drets individuals i col·lectius. 

  

TÍTOL I - DISPOSICIONS GENERALS 

  

Article 1 - Objecte i finalitats 

  

1. L’objecte de la present Ordenança és regular, partint dels drets reconeguts als 
ciutadans i ciutadanes, diferents deures respecte al seu exercici, amb l’objectiu de 
promoure les accions formatives  i preventives que generin un clima de civisme, 
convivència, qualitat de vida i respecte mutu entre els ciutadans i ciutadanes, i que 
fomenti les seves relacions en un marc solidari, tolerant i respectuós, facilitant i 
promovent els instruments d’informació, mediació i resolució pacífica dels conflictes de 
convivència de manera prioritària, deixant com a darrer recurs, els “instruments 
sancionadors”. 

  

2. Així mateix, la present Ordenança regula la sanció dels comportaments incívics, 
negligents i irresponsables que constitueixen un perjudici per a la convivència, 
d’inadequat ús dels serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions, espais públics i 
béns destinats a satisfer interessos generals, per a la tranquil·litat i per a la seguretat 
mediambiental, mitjançant multes pecuniàries, sense perjudici de l’adopció de mesures 
de reparació, prestacions compensatòries o activitats de formació. 

  

Article 2 - Àmbit d’aplicació. 
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1. L’àmbit territorial en el qual és d’aplicació la present Ordenança és el terme municipal 
de Banyeres del Penedès. 

  

2. Les determinacions de la present Ordenança obliguen: 

  

a) Als ciutadans i ciutadanes en general, siguin veïns/es, treballadors/es forans, 
estadants o visitants, en relació a ser usuaris/àries de les vies, espais, béns i serveis 
públics. 

  

b) Als/a les titulars i usuaris/àries d’espais privats, en relació a l’exigència de conductes 
adreçades a mantenir la neteja, salubritat, seguretat i ornat del poble i, en general, les 
qüestions que afectin les vies, espais, béns i serveis públics, la resta de ciutadans/es i 
l’interès general local. 

  

Article 3 - Naturalesa de les prohibicions i limitacions 

  

Les prohibicions i limitacions determinades en la present Ordenança tenen un caràcter 
finalista i com a darrera opció, per tal de garantir la normal convivència ciutadana de 
manera que, més enllà del trencament de les normes jurídiques, siguin frontera de 
conductes de perill i pertorbació de la tranquil·litat, la seguretat, la salubritat i de l’ús 
adequat dels béns i drets públics i dels ciutadans i ciutadanes. 

  

Article 4 - Marc legal 

  

La present Ordenança es fonamenta en les competències conferides al Municipi per la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i de la 
capacitat de regulació que, amb caràcter general, atribueixen la potestat normativa i 
sancionadora al municipi. Així mateix, és d’aplicació la legislació sectorial, autonòmica i 
estatal, reguladora dels diferents àmbits materials afectats per la present Ordenança i, 
entre elles, la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat, la 
Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana, la Llei 
17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, la Llei 11/2009, de 6 de 
juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, la 
Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals i el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament del  
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patrimoni dels ens locals. 

  

TÍTOL II: DEL COMPORTAMENT GENERAL DELS CIUTADANS I CIUTADANES 

  

Capítol 1 - GENERAL 

  

Article 5 - Drets i obligacions dels ciutadans I ciutadanes 

  

1. Tots/es els/les habitants de Banyeres del Penedès, siguin veïns/es, treballadors/es 
forans, estadants o visitants, en relació a ser usuaris/àries de les vies, espais, béns i 
serveis públics, són obligats/des a observar una conducta encaminada a evitar i prevenir 
el deteriorament del poble. 

  

2. Així mateix, tenen el dret de denunciar davant l’Ajuntament l’existència d’un 
determinat fet que pugui ser constitutiu d’una infracció d’acord amb el contingut en 
aquesta Ordenança. L'Ajuntament és obligat a atendre les reclamacions, les denúncies i 
els suggeriments dels ciutadans i ciutadanes i a exercir les accions que calgui en cada 
cas. 

  

3. Tothom està obligat a acomplir els preceptes d'aquest títol i les disposicions 
complementàries que en matèria de neteja pública, manteniment de l'ornamentació 
pública i de l'estètica local, dicti en qualsevol moment l'Ajuntament en l'exercici de les 
seves facultats. 

  

4. Tots/es els/les habitants de Banyeres del Penedès poden col·laborar a prevenir que el 
municipi s’embruti o deteriori. 

  

5. L'autoritat municipal ha d'exigir que es compleixi aquesta Ordenança i pot obligar 
els/les infractors/es a reparar els desperfectes, sense perjudici de la imposició de la 
sanció corresponent. 

  

Article 6- Comportaments generals 

  

1. La convivència ciutadana ha d'estar presidida pels principis de respecte, tolerància i 
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proporcionalitat als objectius. Es rebutja la violència física o psicològica entre persones o 
col·lectius. Igualment, l’espai públic, considerat com a espai de convivència cívica, s’ha 
de preservar en tant que garantia de la lliure circulació, activitat o trobada dels ciutadans 
i ciutadanes, amb ple respecte per la dignitat dels/de les altres i a la diversitat d’opcions i 
expressions religioses, culturals, polítiques o lingüístiques. 

  

2. L’Ajuntament facilitarà i donarà suport a totes les iniciatives que condueixin al debat, a 
l'intercanvi de parers i a la solució democràtica dels conflictes locals sense perjudici del 
recurs a la jurisdicció competent perquè en darrer terme prengui una resolució. 
Igualment, impulsarà les fórmules adients de participació i col·laboració amb aquelles 
persones, entitats, associacions o ciutadans i ciutadanes que puguin, pels seus 
objectius, professió, tradició o experiència, contribuir al foment del civisme i la 
convivència. 

  

3. L’Ajuntament promourà l’acció del Jutjat de Pau i dels mecanismes de conciliació com 
a pas previ i alternatiu a la judicialització dels conflictes veïnals. Quan determinades 
conductes atemptin greument la convivència ciutadana, l’Ajuntament, si s’escau, podrà 
personar-se en la condició que processalment correspongui, en les causes obertes a 
jutjats o tribunals. 

  

4 L'autoritat municipal sancionarà les conductes i els comportaments que produeixin 
repercussions públiques que atemptin contra la convivència. 

  

5. L’Ajuntament podrà informar, normalment per via del/de la jutge/essa de pau, a les 
persones físiques o jurídiques, públiques o privades, lesionades o afectades per accions 
contra la convivència o incíviques, dels mitjans de defensa dels seus interessos si així ho 
sol·liciten. 

  

6. Aquesta Ordenança, en la seva totalitat, és aplicable a les conductes dels/de les 
menors d’edat que la incompleixin, en els termes i conseqüències previstos per 
l’ordenament jurídic. Els pares o mares, tutors/es, guardadors/es podran ser 
considerats/des responsables de la infracció per concurrència de dol, culpa o 
negligència, inclosa la simple inobservança. Igualment, en els supòsits previstos per 
l’Ordenança, la responsabilitat serà extensiva als organitzadors/es d’actes públics, 
d’acord amb la llei reguladora de la responsabilitat penal dels menors. 

  

Article 7- Dignitat de les persones 

  



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G 

1. Resta prohibida a l’espai públic tota conducta discriminatòria de contingut xenòfob o 
racista, sexista, homòfon o de qualsevol altre condició o circumstància personal o social, 
ja sigui de fet, per escrit o de paraula, utilitzant burles, molèsties, coacció, agressió o 
qualsevol altre tracte vexatori. 

  

2. Les persones que atemptin a la dignitat de tercers, de fet o de paraula, mitjançant 
insults, burles, molèsties intencionades, agressions o fets anàlegs, coacció moral 
psicològica, física o d’altra mena, així com per actituds i comportaments racistes i 
xenòfobs o contra la convivència vilatana, seran sancionades, d’acord amb la present 
Ordenança, sense perjudici de les accions penals que puguin derivar-se. 

  

Les mateixes conductes quan siguin destinades a les autoritats, als/a les seus/ves 
agents, als infants i a la gent gran o persones amb disminució, veuran agreujada llur 
responsabilitat. 

  

3. Incorrerà en una falta molt greu qui de qualsevol manera ofengui el pudor o els bons 
costums amb fets de greu escàndol o transcendència, com ara l’exhibicionisme o la 
provocació sexual davant de majors de 16 anys sense el seu consentiment. En el supòsit 
que aquestes pràctiques es realitzin davant de menors de 16 anys, serà d’aplicació el 
que es preveu en el Codi penal vigent. 

  

4. L’autoritat municipal sol·licitarà la documentació a les persones que exerceixin la 
mendicitat en el terme municipal i adoptarà les mesures que consideri procedents amb 
col·laboració de Serveis Socials o d’altres institucions públiques. 

  

Article 8 - Consum begudes alcohòliques i substàncies no permeses 

  

1. Per tal d'evitar l'exhibició pública de l'embriaguesa i la drogoaddicció, l'autoritat 
municipal podrà acompanyar les persones que manifestament es trobin sota els efectes 
de l'alcohol i/o d'altres drogues als serveis d'assistència corresponents o al seu domicili, 
si s’escau. 

  

2. L'Ajuntament promourà i donarà suport a les iniciatives locals destinades a l'orientació 
de persones amb els problemes esmentats. 

  

3. Es recorda la prohibició de la venda, el consum o la tinença de drogues, estupefaents 
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o substàncies psicòtropes declarades il·legals per la legislació vigent, tot i que no 
constitueixin infracció penal i també l'abandonament dels estris o instruments utilitzats 
per a aquest consum: 

  

a)    A les vies i espais públics, establiments i edificis municipals o transports públics. 

b)    Als centres sanitaris, educatius, esportius, locals i centres per a infants i joves, i d’altres 
establiments o equipaments similars, ja siguin públics o privats. 

  

  

4. Es recorda la prohibició de la venda, el subministrament i consum de begudes 
alcohòliques: 

  

a)    Als/a les menors de 18 anys. 

b)    A les vies i espais públics, parcs i jardins, llevat dels espais expressament reservats o 
puntualment autoritzats per a aquesta finalitat, com terrasses i vetlladors, o amb motiu 
de festes patronals o similars. 

c)    Als establiments i edificis municipals o transports públics. 

d)    Als centres sanitaris, educatius, locals i centres per a infants i joves, i d’altres 
establiments o equipaments similars, ja siguin públics o privats. 

e)    A sales de teatre, museus, sales d’espera d’ús general i públic, zones de platja de les 
piscines, equipaments, locals on s’elaboren, manipulen, transformen o venen aliments, i 
altres llocs que es puguin determinar reglamentàriament 

  

5. Es recorda la prohibició de la venda o subministrament als/a les menors de 18 anys 
de coles, substàncies i productes industrial inhalables de venda autoritzada, i aquells 
altres destinats a ser fumats, llepats o mastegats, que puguin produir efectes nocius per 
a la salut, creïn dependència, efectes euforitzants o depressius. 

  

6. Es recorda als establiments que han de respectar els horaris assenyalats a la 
normativa sectorial vigent. 

  

Article 9 - Actituds d'intransigència i d'individualisme 

  

L'autoritat municipal promourà el principi bàsic de convivència i el respecte pels diferents 
grups ètnics, culturals i religiosos. Igualment, evitarà qualsevol actitud o pràctica que 
conculqui el dret a la intimitat, a la convivència local pacífica, a la lliure elecció i a l'ús 
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col·lectiu dels espais i els béns públics. 

  

Article 10 - Actuacions per mantenir i restablir la convivència ciutadana 

  

1. El comportament dels ciutadans i ciutadanes a la via pública i zones de pública 
concurrència ha de mantenir-se dins dels límits de la bona convivència ciutadana.  

  

En especial i llevat autorització municipal, està prohibit pertorbar el descans i la 
tranquil·litat dels veïns i veïnes i vianants mitjançant: 

a)       Funcionament d’aparells de Tv, ràdio, musicals o altres aparells sonors. 

b)       Cants, crits, baralles o qualsevol altre acte molest.  

  

2. Tothom està obligat a seguir les indicacions que determini l'autoritat municipal, o les 
contingudes als bans municipals. Els actes o les expressions contraris podran ser 
sancionats, sense perjudici de les implicacions penals que puguin comportar. 

  

3. Tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament s'adreçaran als ciutadans i 
ciutadanes amb el màxim respecte i consideració a què els obliga la seva dignitat i el seu 
caràcter públic. 

  

4. Tothom podrà adreçar-se davant l'autoritat municipal en relació als actes de qualsevol 
treballador/a municipal que considerin erronis o que atemptin contra la seva dignitat. 

  

  

Article 11 - Organització i autorització d’actes públics 

  

1. Els/les organitzadors/es d’actes celebrats als espais públics han de garantir la 
seguretat de les persones i els béns. A aquests efectes, han de complir amb les 
condicions de seguretat generals i d’autoprotecció que es fixin, en cada cas, per l’òrgan 
competent. Quan les circumstàncies ho aconsellin, l’Ajuntament podrà exigir als/a les 
organitzadors/es que dipositin una fiança o subscriguin una pòlissa d’assegurança per 
respondre dels danys i els perjudicis que es puguin causar. 

  

2. Els/les organitzadors/es d’actes públics, en atenció als principis de col·laboració, 
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corresponsabilitat i confiança amb l’autoritat municipal, hauran de vetllar perquè els 
espais públics utilitzats no s’embrutin i no es deteriorin els seus elements urbans o 
arquitectònics, restant obligats/des, en el seu cas, a la corresponent reparació, reposició 
i/o neteja. 

  

3. L’Ajuntament no atorgarà autorització per a la celebració d’esdeveniments festius, 
musicals, culturals, esportius o d‘índole similar en els espais públics on es pretenguin 
realitzar quan, per les previsions del públic assistent, les característiques de l’espai 
públic o altres circumstàncies degudament acreditades i motivades a l’expedient, els 
esmentats esdeveniments puguin posar en perill la seguretat, la convivència o el 
civisme. En aquests supòsits, sempre que sigui possible, l’Ajuntament proposarà als/a 
les organitzadors/es espais alternatius on pugui celebrar-se l’acte. 

  

4. Quan es tracti de l’exercici del dret fonamental de reunió i manifestació, reconegut a 
l’article 21 de la Constitució, i d’acord amb allò que es disposa a l’article 9.2 de la Llei 
Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, l’Ajuntament emetrà informe preceptiu motivat en el 
qual es recolliran les circumstàncies i causes objectives que, en el seu cas, puguin 
desaconsellar la celebració de l’acte o esdeveniment a l’espai públic previst pels/per les 
seus/ves organitzadors/es, a fi que l’autoritat governativa competent adopti la decisió 
que correspongui. L’article esmentat de la Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, diu el 
següent: 

  

“Article 9 

2. L’autoritat governativa ha de notificar a l’ajuntament afectat les dades que conté l’escrit de 
comunicació, llevat si es tracta d’una convocatòria urgent de les que preveu el paràgraf segon 
de l’article anterior, a fi que l’ajuntament informi en un termini de vint-i-quatre hores sobre les 
circumstàncies del recorregut proposat. En cas que no es rebi l’informe en el termini esmentat, 
s’entén favorable. L’informe s’ha de referir a causes objectives, com ara l’estat dels llocs on es 
pretén dur a terme, la concurrència amb altres actes, les condicions de seguretat dels llocs 
d’acord amb la normativa vigent i altres d’anàlogues d’índole tècnica. En tot cas, l’informe no té 
caràcter vinculant i ha de ser motivat”. 

  

Capítol 2- MENORS, GENT GRAN i DISCAPACITATS/DES 

  

Article 12 – Nens/es i gent gran abandonats/des, extraviats/des i maltractats/des 

  

1. Els/les nens/es abandonats/des o extraviats/des seran lliurats/des, els/les primers/es, 
a les autoritats competents i els/les altres seran retinguts/des en custòdia a disposició de 
llurs pares/mares o tutors/es. Amb aquest efecte, es faran les indagacions, actuacions o 
la publicitat que, en cada cas, estimi convenient l'autoritat municipal. 
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2. Quan algun particular conegui situacions de maltractament o desatenció a infants, 
gent gran i discapacitats/des, n'informarà immediatament a l'autoritat municipal i/o 
judicial, qui adoptarà, tot seguit, les mesures legals i/o de precaució pertinents. Aquesta 
situació es posarà també en coneixement dels Serveis Socials municipals perquè 
intervinguin amb el/la menor i la seva família, mentre no es prenguin altres mesures 
administratives o judicials. 

  

  

Article 13 - Dret i deure d'anar a l'escola. Responsabilitats 

  

1. És un dret i un deure de tot infant anar l'escola durant el període d'edat que estableixi 
la legislació vigent (actualment dels 6 als 16 anys). És responsabilitat dels pares/mares o 
tutors/res assegurar a tot infant l'exercici normal d'aquest dret. 

  

2. L'autoritat municipal, portarà a l’escola o institut qualsevol infant que, durant les hores 
escolars, es trobi al carrer i ho comunicaran a Serveis Socials de l'Ajuntament perquè 
n'estudiï el cas i, si cal, cerqui les solucions més adients. 

  

A més, els departaments municipals de Serveis Socials i Educació col·laboraran amb les 
escoles per tal de portar un control exhaustiu de l'absentisme escolar. 

  

3. En cas d'observar culpa o negligència dels pares/mares o tutors/es, l'autoritat 
municipal ho comunicarà a la Direcció General d'Atenció a la Infància de la Generalitat 
de Catalunya i, si s’escau, a la jurisdicció competent. 

  

Article 14 - Circulació de menors a la via pública. 

  

1. Es fomentarà convenientment l'educació viària i cívica a les escoles. 

  

2. És responsabilitat dels pares/mares evitar que els/les menors de deu anys transitin 
sols/es, en hores nocturnes, per les vies públiques. 
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TÍTOL III: DEL COMPORTAMENT O CONDUCTA DELS CIUTADANS I CIUTADANES 
RESPECTE DELS BÉNS DE DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL 

  

CAPITOL 1. COMPORTAMENT O CONDUCTA DELS CIUTADANS I CIUTADANES 

  

Article 15 - Comportaments respecte de la via pública 

  

1. Qualsevol comportament que suposi un mal ús o generi embrutiment o danys a la via 
pública, als seus elements estructurals, als elements de mobiliari urbà o a les 
instal·lacions municipals, constitueix infracció d’aquesta Ordenança. 

  

2. És obligació fer un bon ús dels béns de domini públic. 

  

3. Resta expressament prohibit l’accés a qualsevol espai municipal tancat fora dels 
horaris d’obertura al públic, tret dels casos en que s’obtingui permís de l’Administració 
municipal. 

  

Article 16 - Pancartes, cartells, adhesius i altres elements similars.  

  

1. La col·locació de cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers enganxats o 
qualsevol altra forma de publicitat, anunci o propaganda, haurà d’efectuar-se únicament 
en els llocs expressament autoritzats a l’efecte per l’autoritat municipal. 

  

2. Igualment, caldrà autorització expressa de l’Ajuntament, a més de la del/de la titular 
del bé afectat, quan el cartell o la pancarta s’instal·li en un bé privat si vola sobre l’espai 
públic, excloses les pancartes a balcons i altres obertures. 

  

3. Els/les titulars de l’autorització seran responsables de la retirada dels elements 
instal·lats i de reposar els elements al seu estat anterior, d’acord amb les indicacions que 
donin els Serveis municipals. 
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4. Es prohibeix col·locar publicitat sobre la part exterior dels contenidors públics, així 
com escampar, arrencar i llençar tota classe de fullets o papers de publicitat comercial o 
qualsevol material similar a la via pública, als espais públics i altres espais definits a 
l’àmbit d’actuació d’aquesta Ordenança. 

  

5. Les persones que reparteixen publicitat domiciliària no podran deixar propaganda fora 
del recinte de l’entrada dels edificis. 

  

6. Les persones físiques o jurídiques que promoguin la contractació o difusió del 
missatge respondran directament i solidàriament de les infraccions precedents amb 
els/les autors/es materials del fet. 

  

Article 17 - Pintades 

  

1. Les pintades, els escrits, les rascades, els gravats, taques, gargots, inscripcions, 
grafismes i els actes similars sobre qualsevol classe de béns i que siguin visibles des de 
la via pública queden prohibits. 

  

2. Seran excepcions d’allò que disposa el paràgraf anterior: 

  

a)    Les pintures murals de caràcter artístic, que requeriran la prèvia llicència municipal i 
l’autorització escrita del/de la propietari/ària de l’element sobre el qual es vol pintar. 

  

b)    L’Ajuntament podrà, subsidiàriament, netejar o reparar els danys causats per la infracció, 
amb càrrec a la persona o persones responsables i sens perjudici de la imposició de les 
sancions corresponents. 

  

c)    Quan el grafit o pintada puguin constituir infracció patrimonial d’acord amb el previst a 
l’article 626 del Codi Penal, l’autoritat municipal, iniciarà les accions judicials escaients. 

  

Article 18 - Intervencions específiques 

  

1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, l’autoritat municipal retirarà i 
intervindrà cautelarment els materials o mitjans emprats i comminarà a la persona 
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infractora a què procedeixi reparar els danys efectuats, sens perjudici de les sancions 
que correspongui imposar per la infracció comesa. 

  

2. L’Ajuntament podrà adoptar la mesura cautelar de retirada dels elements de 
propaganda o publicitat a càrrec de la persona responsable, sense perjudici de la 
imposició de les sancions corresponents. 

  

Article 19 - Jocs infantils 

  

Els jocs infantils estan destinats exclusivament a la mainada. Són infracció tots els actes 
que suposin un mal ús dels jocs o que hi generin embrutiment o danys, i en particular: 

  

1.    L’ús de jocs de manera que puguin ocasionar danys o molèsties a altres nens/es. 

  

2.    L’ús diferent de l’establert, que comporti o pugui comportar un mal ús del joc o danyar-lo. 

3.    Trencar-ne alguna part, descalçar-los i altres actes anàlegs. 

  

Article 20 - Jardins, parcs i altres zones verdes 

  

1. El comportament de les persones en els parcs, places i zones verdes ha de respectar 
el medi, el mobiliari i als/a les altres usuaris/àries d’aquestes zones, sense causar perill, 
perjudicis o molèsties innecessàries a les altres persones i a la vegetació de la zona. 

  

2. És competència municipal la instal·lació i manteniment d’arbres, jardins i parcs a la via 
pública. 

  

3. Els/les usuaris/àries dels jardins i parcs públics hauran de respectar les zones naturals 
i espais verds públics, les plantes, els arbres i les instal·lacions existents. També hauran 
d’atendre les indicacions contingudes en els rètols informatius i les que puguin formular 
els/les gestors/es i autoritat municipal. 

  

4. Els propietaris i propietàries d’immobles i els seus veïns i veïnes sol·licitaran 
autorització per cultivar flors i plantes d’ornamentació en els escossells, que podrà ser 
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concedida de manera totalment discrecional i, si s’escau, amb condicions determinades 
per al seu manteniment. 

  

5. Està especialment prohibit: 

  

a)    Passar per sobre dels talussos, parterres i plantacions i tocar les plantes i flors, 
exceptuant les zones de gespa expressament autoritzades per ser trepitjades. 

  

b)    Talar arbres o arbusts, sotraguejar-los, tallar branques, fulles, flors o fruits, gravar o tallar 
l’escorça, abocar tota classe de líquids encara que no siguin perjudicials a les proximitats 
de l’arbre o dels escossells o tirar-hi escombraries o residus. 

  

c)    Clavar claus, grapes o qualsevol element anàleg al tronc o les branques dels arbres. Així 
mateix, no es permet penjar-hi rètols ni altres elements publicitaris similars. S’accepta el 
guarniment d’arbres en motiu de festes tradicionals, prèvia autorització municipal i 
sempre que no ocasionin danys. 

  

d)    Caçar i matar ocells o altres animals, excepte en espais degudament autoritzats per 
l’autoritat competent. 

  

e)    Tirar papers o deixalles fora de les papereres i embrutar l’espai de qualsevol altra 
manera. 

  

f)     Encendre o mantenir foc; excepte les autoritzades expressament per l’Ajuntament. 

  

g)    Romandre en un espai públic una vegada donat l’avís de tancament. 

  

h)    Netejar, banyar o abeurar els animals a les fonts. 

  

i)      Circular a cavall pels llocs destinats a vianants o pels parterres, com també saltar per 
sobre d’arbusts o altres instal·lacions públiques. 

  

Art. 21 – Obligacions de les persones propietàries i posseïdores d’animals de 
companyia. Tinença 
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1. Les persones propietàries i posseïdores d’animals de companyia han d’inscriure a 
l’Ajuntament les dades de l’animal per procedir a la inscripció al registre general 
d’animals de companyia (ANICOM).  

  

Les persones propietàries i posseïdores d’un animal de companyia han de presentar a 
l’Ajuntament la documentació següent: 

  

·         Fotocòpia del DNI. 
·         Fotocòpia de la llibreta sanitària de l’animal amb el període de 

vacunacions al dia. 
·         Fotocòpia del document d’identificació del xip de l’animal i certificat 

corresponent de l’arxiu d’identificació d’animals de companyia (AIAC). 

  

Les persones propietàries i posseïdores d’un animal de companyia potencialment 
perillós han de presentar a l’Ajuntament la documentació següent: 

  

·         Originals dels certificats d’aptitud psicològica i capacitat física. 

·         Certificat d’antecedents penals del registre de penats i certificat de DMAH de la tinença 
de gossos considerats potencialment perillosos. 

·         Fotocòpia compulsada DNI dels/de les propietaris/àries. 

·         Fotocòpies de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb una capital mínim 
de 150.253 €. 

·         Documentació d’identificació del xip de l’animal i certificat corresponent al registre de 
l’Arxiu d’identificació d’animals de companyia (AIAC). 

·         Fotocòpia compulsada de la llibreta sanitària de l’animal amb el període de vacunacions 
al dia. 

  

L’Ajuntament procedirà al registre de l’animal en el Registre general d’animals de 
companyia (ANICOM) i notificarà a les persones propietàries i posseïdores del registre 
de l’animal en l’ANICOM. 

  

2. Les persones propietàries i posseïdores han de comunicar a l’Ajuntament la baixa, la 
desaparició, la cessió o el canvi de residència de l’animal i qualsevol altra modificació de 
les dades que figurin en l’ANICOM. La baixa per defunció s’ha d’acreditar mitjançant 
l’aportació de fotocòpia del document d’identificació de personal propietari/ària o 
mitjançant el corresponent certificat veterinari. 
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Tinença d’animals: 

  

L’Ajuntament autoritza, amb caràcter general, la tinença d’animals domèstics en els 
domicilis particulars sempre que es reuneixen les condicions higièniques adients per 
allotjar-los i que no provoquin cap situació de risc sanitari, perill o molèsties als/a les 
veïns/es o, per les persones que hi conviuen i per altres persones, altres animals o als 
mateixos animals. 

  

Les persones propietàries i posseïdores són responsables dels danys, perjudicis i 
molèsties que ocasioni llur animal a les persones, a altres animals, a les coses, a les 
vies i espais públics i al medi natural en general, d’acord amb el que estableix la 
legislació aplicable. 

  

Queda expressament prohibit maltractar o abandonar els animals. 

  

Presència d’animals a la via pública i establiments públics: 

  

Als espais o vies públiques els gossos han d’anar lligats, amb la corresponent corretja i 
collar. 

  

La circulació i conducció d’animals i de vehicles de tracció d’animals per les vies 
públiques del terme municipal s’hauran d’ajustar al que regula la normativa de circulació 
vigent per aquests supòsits. 

  

Deposicions a la via pública:  

  

Les persones propietàries i posseïdores que passegen un animal per la via pública han 
d’adoptar les mesures necessàries perquè aquest no embruti amb les seves deposicions 
fecals, o residus alimentaris les voreres, zones de vianants, parterres, zones verdes, 
parcs, façanes d’edificis, mobiliari urbà o indrets d’ús general de trànsit estança o joc de 
la ciutadania i, en tot cas, es procedirà immediatament a la neteja dels elements 
afectats. 

  



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G 

Les persones propietàries i posseïdores no han de permetre als animals a depositar les 
seves deposicions ni les seves miccions en els recintes de jocs infantils o espais 
destinats preferentment a infants ni les façanes dels edificis i en el mobiliari urbà. 

  

Les persones propietàries i posseïdores que portin un animal estan obligades a retirar 
els excrements o restes alimentàries sempre i a tot arreu de forma immediata i 
convenient, netejant, si fos necessari de la via, espai públic o mobiliari que hagués 
resultat afectat. 

  

Recollida d’animals de la via pública 

  

Els animals que circulin lliurement per les vies públiques sense el/la propietari/ària, i no 
portin cap identificació, es consideraran abandonats. L’Ajuntament procedirà a la seva 
retirada  de la via pública. 

  

  

CAPITOL 2 - NETEJA DE LA VIA PÚBLICA, ELS ESPAIS I ELS EDIFICIS PÚBLICS 

  

Article 22 - Competències de l’Ajuntament en relació al tractament dels residus 
urbans i neteja de Via pública i solars 

  

1. És competència de l’Ajuntament la neteja de la via pública en relació a l'ús comú 
general dels/de les habitants i la neteja dels solars de propietat municipal. També la 
inspecció i l'execució subsidiària de la neteja dels solars de propietat privada, d'acord 
amb el que preveu la legislació urbanística. 

  

2. És competència de l’Ajuntament el dictat de normes de compliment obligatori en els 
casos en què, després de la concessió prèvia de llicència municipal, es duguin a terme 
actes públics en el carrer o en béns de domini municipal, tant per part d'entitats 
públiques com privades. 

  

3. És competència de l’Ajuntament la recollida dels residus sòlids i de les deixalles 
produïts dins l'àmbit urbà, que li corresponguin per llei. 
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4. L'Ajuntament afavorirà les accions que en matèria de neteja pública desenvolupin els 
particulars per iniciativa pròpia i que s'orientin a millorar la qualitat de vida de Banyeres 
del Penedès. 

  

Article 23 - Actuació subsidiària de l’Ajuntament 

  

L'Ajuntament pot fer, subsidiàriament, els treballs de neteja que segons l’Ordenança han 
d'efectuar els/les habitants, després del requeriment previ als propietaris i propietàries, i 
els/les ha d'imputar el cost dels serveis prestats, sense perjudici de les sancions 
administratives que corresponguin en cada cas. 

  

  

Article 24 - Comportaments exigibles 

  

1. Es prohibeix llençar i/o abandonar a la via pública, excepte les adjudicacions 
regulades per llicència municipal, tota mena de productes en estat sòlid, líquid o gasós. 
Els residus sòlids de petit format com papers, embolcalls i similars han d'ésser dipositats 
a les papereres instal·lades a aquest efecte. 

  

2. Els materials residuals voluminosos o els de petit format però en gran quantitat han 
d'ésser lliurats ordenadament al servei de recollida de residus o, en el seu cas, a la 
deixalleria municipal. 

  

3. Es prohibeix abocar burilles de cigars, cigarretes o d'altres matèries enceses a les 
papereres. 

  

4. Es recorda que està prohibit llençar a terra qualsevol mena de deixalla des dels 
vehicles, tant si estan aturats o en marxa. 

  

5. Es prohibeix escopir al carrer i satisfer les necessitats d'orinar i defecar a la via 
pública. 

  

Article 25 - Contenidors 
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Es recorda que els diferents contenidors instal·lats a la via pública s’han d’utilitzar 
d’acord les indicacions  de l’autoritat municipal. 

  

Article 26 - Neteja de voreres 

  

Per facilitar la neteja de les voreres, l'Ajuntament podrà establir, en alguns carrers, una 
normativa específica per tal de prohibir-hi o limitar l'aparcament en els dies i hores de 
neteja, la qual cosa es reflecteix en els senyals vials fixes o provisionals. 

  

Article 27 - Neteja derivada d’activitats 

  

1. Qualsevol activitat que pugui ocasionar brutícia a la via pública requereix llicència o 
autorització prèvia de l'Ajuntament. Els/les seus/seves titulars són els/les responsables 
d'evitar el deteriorament de la via pública, prevenir que aquesta s'embruti i, si és el cas, 
han de netejar i retirar tots els materials residuals que l'activitat generi, inclosos els 
elements urbans que hagin estat afectats al retirar els materials residuals resultants. 

  

2. L’autoritat municipal pot exigir, en qualsevol moment, les accions de neteja 
corresponents, com s’estableix en l’apartat anterior. 

  

Article 28 - Neteja derivada d’obres  

  

Es recorda que: 

  

1. Per prevenir la brutícia, les persones que facin obres a les vies públiques les han de 
protegir mitjançant la col·locació d'elements adequats al voltant d'enderrocs, terres i 
d'altres materials sobrants d'obra, de manera que s'impedeixi l'escampada i l'abocament 
d'aquests materials fora de la zona estrictament afectada pels treballs, prèvia 
autorització municipal. 

  

2. Especialment, les superfícies immediates als treballs de rases, de canalitzacions i de 
connexions que es duguin a terme a la via pública s'han de mantenir sempre netes i 
lliures de tota mena de materials residuals. Les terres extretes s'han de protegir, en tot 
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cas, segons el que determina el número 1 anterior. 

  

3. Quan es tracti d'obres a la via pública o confrontants, s'hi han d’instal·lar tanques i 
elements de protecció, com també tubs per carregar i descarregar materials i productes 
d'enderroc, que reuneixin les condicions necessàries per impedir que s'embruti la via 
pública o que s'ocasionin danys a persones o coses. 

  

4. Els vehicles destinats als treballs de construcció han de complir les prescripcions que 
estableix aquesta Ordenança i tota la normativa específica sobre transports i 
abocaments de terres i runes. 

  

5. Quan es tracti d'edificis en construcció, l'obligació de netejar la via pública en tot 
l'àmbit material correspondrà al/a la contractista de l'obra. 

  

Article 29 - Retirada deixalles 

  

1. L'Ajuntament posa a disposició dels usuaris i usuàries un servei de retirada de mobles 
i andrómines a la deixalleria municipal, previ avís a l´Ajuntament. 

  

2. Es prohibeix l’abandonament de mobles i estris particulars a la via pública. 

  

3. És potestat dels Serveis municipals retirar tot objecte o material abandonat, sense 
avisar prèviament, quan dificulti el pas o la lliure circulació o quan afecti la neteja o 
l'estètica de la via pública. 

  

4. Els materials de format petit, jocs de plàstic, fluorecents, olis i d´altres, que es poden 
consultar a la web de l’Ajuntament, es portaran a la deixalleria mòbil que l´Ajuntament, 
periòdicament, situa al pàrquing de les escoles municipals i davant del parc del Priorat, i 
que té un calendari anual d´actuació.  

  

5. El dipòsit d'aquests materials es regeixen, en tot moment, per la legislació vigent i, en 
allò que no quedi previst, pel que disposi l'Alcaldia. 
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Article 30 - Prohibicions i limitacions 

  

1. Els usuaris i usuàries del servei tenen l’obligació de dipositar els residus que generin 
dintre de les papereres i contenidors corresponents més propers als seus domicilis i en 
els horaris establerts. Si l’esmentat contenidor es trobés totalment saturat, hi haurà 
l’obligació de dipositar els seus residus dins del corresponent contenidor buit més 
proper. 

  

2. A les papereres només es podran dipositar deixalles sòlides de format petit com 
papers, embolcalls i similars. 

  

3. És prohibit l’abocament de mobles, estris, trastos i similars, d’origen domèstic en els 
contenidors i el seu entorn situats a la via pública. 

  

4. Es prohibeix dur a terme a la via pública les actuacions següents: 

  

a)    Buidar, abocar i dipositar qualsevol mena de materials residuals, tant a la calçada com a 
les voreres, als escossells, als solars sense edificar i a la xarxa de clavegueram. Se 
n'exceptuen els casos que tinguin una autorització municipal prèvia o quan, per causa 
d'emergència, ho ordeni l'Alcaldia. 

b)    Vessar qualsevol mena d'aigua bruta, olis, greixos o productes similars a les calçades, 
les voravies, les voreres, els escossells i els solars sense edificar. 

  

c)    Abocar qualsevol mena de producte industrial líquid, sòlid o solidificable que per la seva 
naturalesa sigui susceptible de produir danys als paviments o afectar la integritat i la 
seguretat de les persones i de les instal·lacions municipals de sanejament (clavegueram 
i depuració). 

d)    Abandonar mobles, estris i altres objectes en qualsevol punt de la via pública. 

e)    Abandonar animals morts. 

f)     Netejar animals a la via pública. 

g)    Netejar i reparar vehicles a la via pública. 

h)    Portar a terme qualsevol actuació que produeixi brutícia o que sigui contrària a la neteja i 
a l'estètica de la via pública. 

  

5. S'autoritza l'abocament d'aigua bruta que procedeixi de la neteja dels elements 
comuns de l'immoble (accessos, escala) directament als embornals de la xarxa de 
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clavegueram. 

  

  

TITOL IV - L’ÚS COMÚ ESPECIAL I PRIVATIU DE LA VIA PÚBLICA. 

  

Article 31 - Supòsits d’ús comú especial. 

  

1. Són supòsits d’ús comú especial, els següents: 

  

a)    La instal·lació de mostradors, tancs, màquines expenedores de productes, taquilles, 
expositors de mercaderies o altres elements que ocupin alguna porció d’espai públic, 
quan siguin replegables i l’ocupació sigui transitòria. 

  

b)    L’exercici d’indústries o activitats professionals a la via pública que impliquin un ús 
intensiu de l’espai públic, com el rodatge de pel·lícules, els autotaxis i automòbils de 
lloguer. 

  

c)    Les activitats que impedeixin o limitin els usos generals a què està destinada la via 
pública, com la celebració de proves esportives, la celebració de festes, la instal·lació de 
parades o casetes per tot tipus d’activitats quan no tinguin una durada superior a un dia. 

  

d)    L’obertura al subsòl de cates, canalitzacions, connexions, cambres i galeries de servei, 
com també l’execució d’obres per a la instal·lació de xarxes o instal·lacions de serveis o 
similars als espais públics. 

  

e)    La celebració d’actes públics. 

  

f)     L’acampament als espais públics o als vehicles estacionats als mateixos. L’acampament 
inclou la instal·lació estable a la via pública o la pernocta a la mateixa. 

  

g)    La publicitat dinàmica ja sigui manual, mitjançant l’ús de vehicles o oral. 

  

2. Els actes públics a les vies i espais públics han de garantir la seguretat de les 
persones i dels béns. A aquests efectes, han de complir les condicions de seguretat 
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generals i d’autoprotecció determinats per l’Ajuntament i dipositar una fiança o 
subscriure una pòlissa d’assegurança per respondre dels danys i perjudicis que puguin 
causar. Abans d’iniciar les obres es farà el replanteig que serà sotmès a l’aprovació dels 
Serveis Tècnics Municipals. Acabada l’activitat o ús interessat objecte de l’autorització 
els/les sol·licitants hauran de reposar al seu estat anterior l’espai públic objecte de l’ús 
comú especial. 

  

3. Es recorda que la publicitat dinàmica ja sigui manual, mitjançant l’ús de vehicles o oral 
es regirà pel que disposa la Llei 9/2000, de 7 de juliol, de Regulació de la Publicitat 
Dinàmica a Catalunya o la que al seu cas la substituís. 

  

4. És necessària l’obtenció d’autorització municipal per la instal·lació de rètols 
anunciadors – publicitaris en béns titularitat de domini públic o privat quedant subjectes 
els/les titulars al que s’especifiqui al tenor de la mateixa; excepte les activitats i 
esdeveniments declarats d’interès públic. 

  

Article 32 - Activitats en els béns de domini públic 

  

1. Els/les organitzadors/es d'un acte o esdeveniment en un bé de domini públic seran 
els/les  responsables de la brutícia derivada d'aquest acte. 

  

2. A l'efecte de la neteja de la vila, els/les organitzadors/es tenen l'obligació de demanar 
un permís a l'Ajuntament en què s'ha d'indicar el lloc, el recorregut (si s'escau) i l'horari 
de l'acte públic. L'Ajuntament els pot exigir la constitució d'una fiança en metàl·lic o d'un 
aval bancari per l'import dels serveis subsidiaris de neteja que, previsiblement, els 
correspongui efectuar com a conseqüència de la brutícia que se'n derivi. 

  

  

TÍTOL V: ELS ESTABLIMENTS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA 

  

Article 33 - Condicions de funcionament dels establiments 

  

1. Tots els establiments oberts al públic es troben subjectes a l’obtenció prèvia de la 
llicència municipal ó al règim de comunicació. 
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2. Tots els establiments objecte d’aquesta regulació hauran de complir totes les normes 
vigents o posteriors en el moment de sol·licitud de llicència o règim de comunicació. 

  

3. Els establiments relacionats en aquesta Ordenança hauran d’acomplir molt 
especialment les normatives reguladores d’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques, la normativa tècnica d’insonorització del local, les normes bàsiques 
d’edificació vigents i la llei 11/2009, de regulació administrativa dels espectacles públics i 
les activitats recreatives. 

  

Article 34 - Horaris de l’activitat 

  

1. Amb caràcter general tots els establiments de pública concurrència regulats en 
aquesta Ordenança es regiran per les respectives normes reguladores i/o les establertes 
a la pròpia llicència municipal. 

  

2. L’Administració Municipal podrà reduir els horaris de la activitat en aquells casos en 
que l’activitat produeixi greus molèsties als veïns i veïnes o provoqui situacions 
continuades de desordre públic, molt especialment quan els nivells de soroll o vibracions 
que provoqui l’activitat sobre les finques veïnes sobrepassi els màxims establerts a la 
normativa vigent i/o a l’Ordenança municipal reguladora de sorolls i vibracions. 

  

3. Tanmateix, l’Administració Municipal podrà regular zones urbanes on els horaris 
d’activitats de pública concurrència siguin limitats. 

  

TITOL VI. INFRACCIONS I SANCIONS 

  

Article 35 - Concepte general 

  

1. Constitueixen infraccions administratives l'incompliment de les disposicions 
contingudes en aquesta Ordenança, i també les vulneracions de les prohibicions que s'hi 
estableixen. 

  

2. Constituiran també infracció la negativa o la resistència a la labor inspectora i de 
vigilància de l'Administració, i també la negativa o la resistència a subministrar dades o 
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facilitar la informació requerida per les autoritats competents o pels/per les seus/ves 
agents, per al compliment de les seves funcions i el subministrament d'informació o 
documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error, de forma explícita o 
implícita. 

  

3. L’incompliment de les ordres o els requeriments específics formulats per les autoritats 
municipals.  

  

4. Les infraccions contra les disposicions de la present 0rdenança seran sancionades 
instruint l'expedient, simplificat si escau, en què es garantirà l'audiència a l'interessat o 
interessada, aplicant el procediment sancionador regulat per la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

  

  

Article 36 - Tipificació d’infraccions i sancions corresponents 

  

1. Les infraccions dels preceptes continguts en aquesta Ordenança es classifiquen en 
molt greus, greus i lleus. 

  

a)    Las infraccions molt greus seran sancionades amb una multa per import de 2.000,01€ 
fins a 6.000€. 

b)    Les infraccions greus seran sancionades amb una multa d’import de 500,01€ fins a 
2.000,00€. 

c)    Les infraccions lleus seran sancionades amb multa fins a fins a 500,00€. 

  

2. El concepte de la reincidència així com les normes per a la seva corresponent 
implementació, estan regulades en l’article 45 de la present Ordenança. 

  

Constituirà infracció molt greu la reincidència en la comissió d'infracció greu en el 
període d'un any, a més de les expressament qualificades com a tal. 

  

Constituirà infracció greu la reincidència en la comissió d'infracció lleu en un període de 
sis mesos. 

  



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G 

3. Subsidiàriament, en relació a les sancions i infraccions s’estarà a allò indicat a l’article 
139 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

  

Article 37 - Infraccions 

  

L’incompliment del contingut de la present Ordenança serà considerat com a infracció i 
se li aplicaran les sancions que corresponguin segons la present. 

  

37.1. Seran considerades com a infraccions lleus: 

  

1. Desplaçar elements estructurals o mobiliari urbà sense l’autorització pertinent. 

  

2. Deixar propaganda pels carrers, entrades d’edificis i cases (fora de les bústies) i en 
els vehicles sense autorització expressa. 

3. Als arbres o arbustos, o qualsevol element estructural o mobiliari de la via pública, 
sacsejar-los i penjar-hi rètols, propaganda o qualsevol tipus d’element publicitari. 

4. Esquinçar, arrencar i llençar a l’espai públic cartells, anuncis, pancartes i objectes 
similars 

5. Realitzar qualsevol acte que causi embrutiment de la via pública o ocasioni molèsties 
a tercers. 

6. Cantar o parlar en un to excessivament alt a l'interior dels domicilis particulars i a les 
escales, patis i en general a qualsevol espai d’ús comunitari dels habitatges, des de les 
22 hores fins a les 8 hores. Cap de setmana i festius, des de les 22 hores fins a les 10 h. 

7. Tancar portes i finestres estrepitosament, especialment en el període comprès des de 
les 22 hores fins a les 8 hores. Cap de setmana i festius, des de les 22 hores fins a les 
10 h. 

8. Treure els trastos vells fora dels dies i/o de l’horari establerts per l’Ajuntament. 

9. No dipositar els trastos vells en aquells llocs establerts per l’Ajuntament. 

10. No dipositar les escombraries en bosses de plàstic normalitzades, i/o fer-ho en 
caixes, paquets o embolcalls. 

11. No dipositar les bosses en l'interior dels contenidors. 

12. Dipositar a les papereres de la via pública líquids o deixalles que es puguin liquar. 
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13. No respectar l’espai reservat als contenidors. 

14. No utilitzar correctament els contenidors de recollida selectiva i/o dipositar en els 
contenidors normals runes, o residus dels quals es faci recollida selectiva específica. 

15. Rentar vehicles i objectes de qualsevol tipus a la via pública. 

16. Alimentar animals en qualsevol espai públic, excepte amb autorització municipal.  

17. No tenir censat un animal de companyia (gos o gat). 

  

37. 2. Seran considerades com a infraccions greus: 

  

1. Alterar la tranquil·litat pública amb escàndols, aldarulls o sorolls molestos. 

2. Fer reparacions materials o mecàniques de caràcter domèstic, canvi de mobles, 
aparells electrodomèstics o altres causes que produeixin sorolls molestos dins del temps 
comprès des de les 22 hores fins a les 8 hores els dies feiners i de les 22 hores fins les 
10 hores els festius. 

3. Sacsejar, arrancar, trencar, sostraure elements estructurals o part d’aquests o del 
mobiliari urbà, pujar-hi a sobre o exercir qualsevol tipus de conducta considerada 
vandàlica en relació als anteriors. 

4. Col·locar pancartes en arbres o fanals, sense prèvia autorització. 

5. Enganxar adhesius, cartells i elements publicitaris similars en elements estructurals, 
mobiliari urbà, edificis públics o en zones privades sempre que siguin visibles des de la 
via pública. 

6. Enganxar cartells i propaganda electoral i/o per altres activitats o usos polítics fora 
dels llocs autoritzats i dels terminis establerts. 

7. Arrancar, ratllar o fer malbé rètols indicatius de qualsevol tipus o la senyalització viària 
horitzontal, vertical o lluminosa. 

8. Gravar o tallar l’escorça, clavar claus, grapes o similars als arbres o arbustos. 

9. Embrutar o fer pintades a les façanes i portes dels edificis, tant públics com privats, a  
les diferents senyalitzacions municipals i qualsevol element de mobiliari urbà situats a la 
via pública. 

10. Llençar deixalles o altres objectes en jardins, jardineres, parcs i altres zones verdes. 

11. Abocar o vessar qualsevol líquid a la via pública. Les aigües destinades a netejar el 
carrer únicament es podran abocar directament als embornals. 

12. Abocar o buidar qualsevol mena d’olis o productes industrials líquids, sòlids o 
solidificables que, per la seva naturalesa sigui susceptible de produir danys als 
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paviments, claveguerams, la integritat dels usuaris i usuàries de la via o al medi ambient. 

13. Emetre pols, fums o altres elements que puguin causar molèsties a la via pública i/o 
embrutar-la, així com a altres béns de domini públic. 

14. Encendre foc als elements estructurals o del mobiliari urbà. 

  

15. L’abandonament d’animals a la via pública. 

16. Acampar, sense autorització expressa, en el terme municipal de Banyeres del 
Penedès, ja sigui en espais públics o privats, amb caravanes remolcades, barraques o 
similars. 

17. No recollir les dejeccions fecals dels gossos o altres animals a les vies públiques i, 
en general, a qualsevol lloc destinat a vianants. 

18. Deixar, de les 22 hores fins a les 8 hores (als patis, terrasses, galeries i balcons o a 
altres espais oberts o tancats, animals que amb els seus sorolls, crits o cants destorbin 
el descans dels veïns i veïnes. 

19. Els sorolls originats per acceleracions brusques i estridents. 

20. Que els vehicles portin els aparells de música amb un volum que faci que s’escolti a 
l’exterior del vehicle, tant amb les finestres obertes com tancades. 

21. Permetre als gossos o altres animals realitzar les seves necessitats en parc infantils 
o jardins d’ús freqüent. 

22. Dipositar les dejeccions dels gossos i altres animals a les papereres públiques i als 
claveguerons de la xarxa de clavegueres o de forma antihigiènica. 

23. La venda no sedentària, si no és amb autorització expressa. 

24. La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions lleus. 

25. Utilitzar els jocs infantils de manera que puguin ocasionar danys o molèsties a altres 
nens/es o que comportin o puguin comportar un mal ús dels jocs o danyar-los. 

26. Practicar exercicis o activitats no adequades que puguin pertorbar l’ús dels espais 
públics o ocasionar danys en aquests. 

27. Realitzar qualsevol comportament que suposi un mal ús o que generi embrutiment o 
danys als elements de mobiliari urbà, d’edificis o instal·lacions de titularitat municipal, 
tant a l’interior com a l’exterior. 

28. Lligar cordes o altres elements que puguin impedir el pas de vianants o vehicles. 

29. La realització d’actes que destorbin el desenvolupament d’iniciatives col·lectives 
degudament autoritzades. 
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30. Realitzar en qualsevol espai públic necessitats fisiològiques/biològiques 

31. Realitzar festes, revetlles i d'altres formes de manifestació popular sense la 
preceptiva autorització. 

32. La producció de sorolls, inclosos els produïts pel públic en sortir del local, i d’altres 
molèsties quan siguin causades per l’incompliment de mesures reglamentàries. 

  

Aquestes sancions seran compatibles amb l’exigència a l’infractor o infractora de la 
reposició de la situació alterada pel mateix al seu estat originari, així com la pertinent 
indemnització pels danys i perjudicis causats pels fets a sancionar. 

  

37.3. Es consideraran infraccions molt greus: 

  

1. No respectar els bans de l’Alcaldia sobre conducta del veïnat i prohibicions especials. 

2. Desenvolupar activitats, ubicar instal·lacions o realitzar obres a la via pública sense la 
llicència municipal corresponent, o no tenir cura de deteriorar-la o embrutar-la. 

3. Fer treballs de reparació o obres de millora en els habitatges que puguin produir 
soroll, abans de les 8 del matí, en dies feiners, i de les 10, en dies festius, i/o acabant 
després de les 20 hores, no sent un cas d’extrema necessitat. 

4. Tenir solars i terrenys sense barrar-los segons normativa municipal, amb tancaments 
fixes situats a l’alineació oficial i mantenir-los lliures de residus i en les degudes 
condicions d’higiene, salubritat, seguretat i ornament públic. 

5. Podar, tallar, talar o arrancar els arbres o arbustos dels espais públics. 

6. Trepitjar o malmetre els parterres i la resta de plantacions, extreure plantes, arbres, 
matolls, sorra pedres, fruïts, flors i qualsevol altre element que integri la zona verda. 

7. Fer qualsevol tipus d’activitat en què es facin fogueres i/o s’utilitzi material pirotècnic 
sense la preceptiva autorització de l’Administració. 

8. Llençar coets o altres elements pirotècnics, cigars o cigarretes enceses i encendre 
fogueres i focs en jardins, jardineres, parcs i zones verdes. 

9. Fer esclatar qualsevol tipus de petard o artefacte similar en elements estructurals o 
mobiliari urbà. 

10. Llençar en l’interior de papereres o contenidors puntes de cigars o cigarretes o altres 
elements encesos. 

11. Fustigar i/o tractar amb crueltat qualsevol animal. 
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12. Circular amb gossos sense cadena o corretja i/o morrió, en aquells casos que sigui 
obligatori o s’ordeni per part d’una autoritat competent. 

13. Conduir un gos potencialment perillós per un menor de 16 anys. 

14. Desobeir les ordres emanades d’autoritat municipal competent. 

15. La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions greus.  

16. La realització d’actes d’exhibicionisme, no consentit, per majors. 

17. La tolerància de consum de drogues tòxiques o estupefaents en locals de pública 
concurrència. 

18. La desatenció manifesta a un/a menor, gent gran o deficient. 

19. L’ocultació de situacions de desatenció o maltractament a menors. gent gran o 
deficient. 

20. L’obstrucció manifesta de l’actuació municipal. 

21. L’alteració conscient de l’ordre públic, la seguretat o la convivència pacífica. 

22. Accedir a qualsevol edifici o instal·lació municipal tancat, fora dels horaris d’obertura 
al públic. 

23. Caçar i matar ocells o altres animals. 

24. Desatendre els requeriments municipals per a la retirada de deposicions i altres 
elements incorrectament dipositats a la via pública, elements estructurals o mobiliari urbà 
i altres béns de domini públic. 

25. Desatendre els requeriments municipals per cessar l’activitat que origina 
l’embrutiment o l’emissió de pols, fums o altres elements que causin molèsties. 

26. Desatendre els requeriments municipals per a la correcció de les deficiències 
observades que causen l’embrutiment o l’emissió de pols, fums i altres elements que 
causin molèsties. 

27. Desatendre els requeriments municipals per procedir a la neteja de la part de la via 
pública, altres béns de domini públic i els seus elements estructurals que s’haguessin 
vist afectats o per retirar els materials residuals. 

28. Realitzar una activitat susceptible de provocar l’embrutiment o l’emissió de pols, fums 
i altres elements que causin molèsties, quan s’hagi ordenat precintar, clausurar o 
paralitzar l’activitat. 

29. Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació sol·licitada per 
les autoritats competents en el compliment de les seves funcions i, també, subministrar 
informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error, 
implícitament o explícita. 
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30. La negativa o resistència a la labor inspectora i de vigilància de l’administració. 

31. La negativa a permetre l’accés de l’autoritat municipal durant l’exercici de les seves 
funcions i a facilitar la funció d’inspecció 

32. Fer ús privatiu del domini públic sense la preceptiva llicència. 

33. La realització d’actuacions i/o espectacles sense l’autorització preceptiva de 
l’autoritat competent. 

34. L’incompliment dels horaris d’inici o acabament d’un espectacle i també 
l’incompliment dels horaris d’obertura i de tancament dels establiments públics. 

35. Qualsevol altre incompliment de disposicions essencials per al desenvolupament i la 
realització d’espectacles i activitats contingudes en les normes establertes a la Llei 
11/2009, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 

36. La venda o distribució de begudes alcohòliques o tabac a menors. 

  

Aquestes sancions seran compatibles amb l’exigència a l’infractor o infractora de la 
reposició de la situació alterada pel mateix al seu estat originari, així com la pertinent 
indemnització pels danys i perjudicis causats pels fets a sancionar. 

  

Article 38 - Elements probatoris de l’autoritat municipal 

  

1. En els procediments sancionadors que s’instrueixin en aplicació d’aquesta Ordenança, 
els fets constatats per l’autoritat municipal o funcionaris/àries, tenen valor probatori, 
d’acord amb la normativa aplicable a l’efecte, sens perjudici d’altres proves que puguin 
aportar els interessats i interessades. 

  

2. Als expedients sancionadors que s’instrueixin, i amb els requisits que corresponguin 
d’acord amb la legislació vigent, s’hi podran incorporar imatges dels fets denunciats, ja 
sigui en fotografia, filmació digital o altres mitjans tecnològics, que permetin acreditar els 
fets recollits a la denúncia formulada d’acord amb la normativa aplicable. 

  

En tot cas, la utilització de videocàmeres requerirà, si s’escau, les autoritzacions 
previstes en la legislació aplicable, així com el seu ús d’acord amb el principi de 
proporcionalitat. 

  

Article 39 - Denúncies ciutadanes 
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1. Sens perjudici de l’existència d’altres interessats/ades a part del/de la presumpte 
infractor/a, qualsevol persona, en compliment de l’obligació prevista anteriorment relativa 
als/a les menors, pot presentar denúncies per posar en coneixement de l’Ajuntament 
l’existència d’un determinat fet que pugui ser constitutiu d’una infracció de l’establert en 
aquesta Ordenança. 

  

2. Les denúncies hauran d’expressar la identitat de la persona o persones que les 
presenten, el relat dels fets que poguessin constituir infracció, la data de la seva 
comissió i, quan sigui possible, la identificació del les persones presumptament 
responsables. 

  

3. Quan la denúncia vagi acompanyada d’una sol·licitud d’iniciació del procediment 
sancionador, l’Ajuntament haurà de comunicar al/a la denunciant la iniciació o no de 
l’esmentat procediment i, en el seu cas, la resolució que hi recaigui. 

  

4. Prèvia ponderació del risc per la naturalesa de la infracció denunciada, l’instructor 
podrà declarar confidencials les dades personals del/de la denunciant, tot garantint 
l’anonimat d’aquest en el transcurs de la tramitació de l’expedient administratiu. Aquesta 
confidencialitat serà declarada quan ho sol·liciti el/la denunciant. 

  

Article 40 - Mesures de caràcter social 

  

1. Quan el/la presumpte responsable de l’incompliment de l’Ordenança sigui indigent o 
presenti altres mancances o necessitats d’assistència social o d’atenció mèdica 
especials o urgents, l’autoritat municipal que intervingui, l’informarà de la possibilitat 
d’acudir als Serveis Socials o mèdics corresponents i del lloc concret on pot fer-ho. 

  

2. En aquells casos especialment greus o urgents, i amb l’únic objecte que la persona 
pugui rebre efectivament, i com més aviat millor, l’atenció social o mèdica requerida, 
l’autoritat municipal o altres serveis competents el/la podran acompanyar als esmentats 
serveis. 

  

Article 41 - Responsabilitat per conductes contràries a l’Ordenança comeses per 
menors d’edat 
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1. D’acord amb allò que estableix la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets 
del/de la nen/a, totes les mesures en aquest cas sancionadores de les autoritats 
municipals que puguin afectar als/a les menors atendran principalment l’interès superior 
d’aquests/es. Així mateix, en funció de la seva edat i maduresa, es garantirà el dret 
dels/de les menors a ser escoltats/ades en tots aquells assumptes  

  

que els/les afectin i a què les seves opinions siguin tingudes en compte. 

  

2. Quan les persones infractores siguin menors, i amb la finalitat de protegir els drets 
dels infants o adolescents, el seu desenvolupament i formació, es podran substituir les 
sancions pecuniàries per mesures correctores, com ara l’assistència a sessions 
formatives, treballs per a la comunitat,  o  qualsevol  altre  tipus  d’activitat  de  caràcter  
cívic,  sempre  i quan l’Ajuntament tingui actuacions programades que siguin aplicables 
al supòsit. Aquestes mesures s’adoptaran de manera motivada en funció del tipus 
d’infracció, i seran proporcionades a la sanció que rebi la conducta infractora. A aquest 
efecte, se sol·licitarà l’opinió dels/de les responsables dels/de les menors, que serà 
vinculant. 

  

3. Els/les responsables dels/de les menors ho seran subsidiàriament en matèria civil, 
dels danys produïts per les infraccions comeses pels/per les menors d’edat que 
depenguin d’ells. 

  

4. Així mateix, en aquells casos en què es prevegi expressament en aquesta Ordenança, 
els/les  responsables legals dels/de les menors seran també responsables directes i 
solidaris/àries de les infraccions comeses pels/per les menors d’edat, sempre que, per la 
seva part, consti dol, culpa o negligència, tot incloent-hi la simple inobservança. 

  

5. L’assistència als centres d’ensenyament educatius durant l’educació bàsica obligatòria 
(educació primària i secundària) és un dret i un deure dels menors des de l’edat de sis 
anys fins a la de setze. 

  

6. Les autoritats Municipals intervindran en aquells supòsits en els quals els/les menors 
d’edat transitin o romanin en espais públics durant l’horari escolar. A aquest efecte, 
els/les funcionaris/àries municipals sol·licitaran la seva identificació, esbrinarà quines són 
les circumstàncies i els motius pels quals no és al centre d’ensenyament, i el conduirà al 
seu domicili o al centre escolar on estigui inscrit, posant en tot cas en coneixement 
dels/de les seus/ves responsables legals i de l’autoritat educativa competent, que el/la 
menor ha estat trobat fora del centre educatiu en horari escolar. 
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7. En tot cas, qualsevol denúncia, incoació d’un expedient sancionador o eventual 
imposició d’una sanció a un/a menor serà també notificada als/a les seus/ves 
responsables legals. 

  

8. Els/les responsables dels/de les menors hauran d’assistir a les sessions d’atenció 
individualitzada o cursos de formació que, en el seu cas, s’imposin com a alternativa a la 
sanció pecuniària de les infraccions comeses pels/per les menors que depenguin 
d’ells/es 

  

Article 42 - Mesures de policia administrativa directa 

  

1. L’autoritat exigirà en tot moment el compliment immediat de les disposicions previstes 
en aquesta Ordenança i, sens perjudici de procedir a denunciar aquelles conductes 
antijurídiques, podrà requerir verbalment a les persones que no respectin les normes a 
cessar en la seva actitud o comportament, advertint-los que en cas de resistència poden 
incórrer en responsabilitat criminal per desobediència. 

  

2. Quan la infracció comesa provoqui, a més d’una pertorbació de la convivència 
ciutadana i del civisme, un deteriorament de l’espai públic es requerirà al/la seu/va 
causant que procedeixi a la seva reparació, restauració o neteja immediates, quan sigui 
possible. 

  

3. En els supòsits de denúncies relacionades amb la seguretat ciutadana o la salubritat, 
l’autoritat comissarà els estris o el gènere objecte de la infracció que quedaran sota la 
custòdia municipal mentre sigui necessari per la tramitació del procediment sancionador 
o, a manca d’aquest, mentre perdurin les circumstàncies que varen motivar el comís. Si 
es tracta d’aliments o béns fungibles, hom els destruirà o els donarà la destinació que 
sigui adient. 

  

Article 43 - Commutació de sancions per treball a la comunitat 

  

Les sancions poden ser commutades d’acord amb allò establert a l’article 53 del present 
títol, on es contempla la possibilitat de commutar, ens els casos que consideri adient 
l’Administració Municipal, las sancions pecuniàries per altres de treball a la comunitat. 

  



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G 

Article 44 - Criteris per a la gradació de sancions 

  

1. Les sancions corresponents a cada classe d'infracció es graduen tenint en compte 
criteris objectius i subjectius, que es poden apreciar separadament o conjuntament: 

  

a)  L'afectació de la salut i la seguretat de les persones. 
  

b)  L'alteració social a causa del fet infractor. 
  

c) La gravetat del dany causat. 
  

d)  La superfície afectada i el seu deteriorament. 
  

e)  La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica. 
  

f) El benefici derivat de l'activitat infractora. 
  

2. Les sancions també es graduaran, en cada cas concret, tenint en compte: 

  

a)  La bona o mala fe dels/de les infractors/es. 
  

b)  La reiteració. 
  

c) La transcendència social. 
  

d)  El benefici il·lícit. 
  

e)  El fet que l'objecte de la infracció sigui o no autoritzable. 
  

f) El grau d'incompliment efectiu dels supòsits previstos en aquesta Ordenança. 
  

Article 45 - Reincidència 

  

1. S'entén que hi ha reincidència si l'infractor o infractora ha estat sancionat/da per 
resolució ferma, per haver comès més d'una infracció de la mateixa naturalesa dins del 
període de l'any immediatament anterior. 
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2. En cas de reincidència, la sanció s'aplicarà en el seu nivell màxim i podrà donar lloc a 
classificar la infracció amb un grau superior. 

  

Article 46 - Mesures cautelars 

  

Sense perjudici de la sanció corresponent, l'autoritat impedirà l'exercici de l'actuació 
il·lícita i adoptarà les mesures cautelars necessàries i proporcionades a aquest efecte. 

  

Article 47 - Tramitació 

  

1. Quan els incompliments de les disposicions d’aquesta Ordenança suposin infraccions 
de normes de rang superior, s'incoarà el corresponent expedient sancionador i 
s'aplicaran les sancions d'acord amb la legislació vigent en cada matèria. 

  

2. En qualsevol moment del procediment sancionador en què els òrgans competents 
estimin que els fets també podrien ser constitutius d'il·lícit penal, ho comunicaran al 
Ministeri Fiscal i sol·licitaran testimoni sobre les actuacions practicades respecte de la 
comunicació. 

  

Article 48 - Responsables 

  

1. Són persones responsables de les sancions tipificades en la present Ordenança totes 
aquelles que han participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguin 
persones físiques o jurídiques. 

  

2. Són responsables en concepte d'autor/a les persones que han comès directament o 
immediatament el fet infractor i les que han impartit les instruccions o ordres necessàries 
 per cometre'l. 

  

3. Iniciat un procediment sancionador, si l'infractor o infractora reconeix la seva 
responsabilitat, es podrà resoldre sense més tràmit amb la imposició de la sanció que 
procedeixi. 
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4. Quan la sanció tingui caràcter pecuniari, el pagament voluntari per part de l'imputat o 
imputada, en qualsevol moment anterior a la resolució, implicarà igualment l'acabament 
del procediment, sense perjudici de poder interposar els recursos corresponents. 

  

Article 49 - Pagament voluntari 

  

1.  Un cop iniciat un procediment sancionador, si l’infractor/a reconeix la seva 
responsabilitat i  es procedeix al pagament voluntari de la sanció que es proposi, en 
qualsevol moment anterior a la resolució, implica la terminació del procediment, i quan la 
sanció tingui únicament caràcter pecuniari, l’òrgan competent per resoldre el 
procediment ha d’aplicar reduccions, almenys, del 20% sobre l’import de la sanció 
proposada. Les reduccions esmentades han d’estar determinades a la notificació 
d’iniciació del procediment i la seva efectivitat està condicionada al desistiment o la 
renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció. 

  

2. El pagament, però no podrà ser satisfet a l'autoritat municipal denunciant, sinó als 
números de comptes de les entitats financeres facilitats per la Corporació. 

  

3. L’Ajuntament de Banyeres del Penedès en el moment que sigui possible implantarà 
un sistema de cobrament anticipat i immediat de multes i mesures provisionals amb les 
rebaixes pertinents a través d’un sistema automatitzat o de dispositius específics, sens 
perjudici que, en tot cas, el pagament pugui fer-se efectiu a través de les entitats 
financeres prèviament concertades. 

  

Article 50 - Procediment general expedient sancionador 

  

No s'imposaran sancions per infraccions a les normes d’aquesta Ordenança, ni seran 
executades, fins que no siguin fermes en via administrativa i en virtut del procediment 
que s'estableix a continuació: 

  

1. Iniciació: 

  

L'expedient sancionador s'inicia sempre d'ofici, per acord de l’òrgan competent a pròpia 
iniciativa, com a conseqüència de petició raonada d'altres òrgans o amb denúncia prèvia. 
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En tot cas es podrà acordar la realització d'actuacions prèvies per investigar si 
procedeix, o no, la iniciació de l'expedient. 

  

Per a la instrucció de l'oportú expedient sancionador es nomenarà un/a funcionari/ària 
municipal, actuant com a secretari/ària el/la de la Corporació. 

  

L’acord d’inici ha de contenir almenys: 

  

a)    Identificació de la persona o persones presumptament responsables. 

b)    Els fets, la qualificació i la possible sanció. 

c)    Instructor/a i secretari/ària, amb indicació expressa del règim de recusació d’aquests. 

d)    Òrgan competent per resoldre el procediment i norma que li atribueix aquesta 
competència amb indicació de la possibilitat que el presumpte responsable pugui 
reconèixer voluntàriament la seva responsabilitat. 

e)    Mesures de caràcter provisional que hagi acordat l’òrgan competent per iniciar el 
procediment sancionador, sense perjudici de les que es puguin adoptar durant aquest. 

f)     Indicació del dret a formular al·legacions i a l'audiència en el procediment i dels terminis 
per al seu exercici. 

  

2. Instrucció: 

  

Els interessats i interessades, en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit 
d’audiència  poden adduir al·legacions i aportar documents o altres elements de judici 
que han de ser tinguts en compte per l’òrgan competent  en redactar la proposta de 
resolució corresponent.  

  

Per la seva banda, l'instructor/a podrà practicar quantes diligències siguin necessàries 
per esclarir els fets i les responsabilitats. 

  

Quan l’Administració no doni per certs els fets al·legats pels/per les interessats/des o la 
naturalesa  del procediment ho exigeixi, el seu instructor o instructora ha d’acordar 
l’obertura d’un període de prova per un termini  no superior a trenta dies ni inferior a deu, 
a fi que es puguin practicar  totes les que cregui pertinents. Així mateix, quan ho 
consideri necessari, l’instructor o instructora, a petició dels interessats i interessades, pot 
decidir l’obertura  d’un període extraordinari de prova per un termini no superior a deu 
dies. 



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G 

  

3. Proposta de resolució: 

  

Finalitzarà la instrucció amb la proposta de resolució en la qual, motivadament, es 
fixaran els fets, la seva qualificació i, si donen lloc a infracció administrativa, la persona o 
persona responsables i la sanció i mesures provisionals que escaiguin, o bé la 
declaració de no existència de responsabilitats. 

La proposta serà notificada als/a les interessats/des, a qui es posarà de manifest el 
procediment, durant 15 dies en tràmit d’audiència i en els termes que estableixi la llei. 

  

4. Resolució: 

  

Finalitzat el tràmit d’audiència i tenint en compte les al·legacions que hagin pogut 
formular-se pels/per les interessats/des, l’instructor/a elevarà la proposta de resolució a 
l’òrgan competent a l’efecte que dicti la pertinent resolució del procediment, que haurà 
de ser notificada als/a les interessats/des. Aquesta resolució   esgotarà la via 
administrativa contra la qual podrà interposar-se, amb caràcter potestatiu, recurs de 
reposició. 

L’òrgan competent per sancionar és l’alcalde/ssa-president/a de la corporació, sense 
perjudici que es pugui delegar la competència. 

  

5. Indemnitzacions: 

  

Independentment del seu contingut essencial, la resolució declararà, si escau, l'exigència 
a l'infractor/a de la reposició al seu estat originari de la situació alterada i la 
indemnització dels danys i perjudicis causats en la quantia que es determini a la fase 
d'instrucció. 

  

Article 51 - Procediment simplificat  

  

D’acord l’article 96.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, en el cas de procediments de naturalesa 
sancionadora, es pot adoptar la tramitació simplificada del procediment quan l’òrgan 
competent per iniciar el procediment consideri que, d’acord amb el que preveu la seva 
normativa reguladora, existeixin elements de judici suficients per qualificar la infracció 
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com a lleu, sense que calgui l’oposició expressa per part de l’interessat i interessada. 

  

Article 52 - Activitats alternatives a la sanció econòmica 

  

1. Els/les habitants que, sancionats/des per transgressions de l'Ordenança de 
convivència vilatana, o els que dins un expedient de sanció reconeguin la seva 
responsabilitat, podran sol·licitar la commutació de les sancions i de les quantitats 
imposades en concepte de rescabalament de danys per treballs a la comunitat, orientats 
sempre que sigui possible a la reparació del mal causat. 

  

2. La sol·licitud serà adreçada a l’alcalde/ssa i interromprà el termini de la prescripció de 
la sanció, que serà examinada i informada per les seccions de Serveis Socials i 
Governació. 

  

3. En el cas que es tracti d'una sol·licitud formulada anteriorment al fet que recaigui 
resolució de sanció, s'entendrà com a acceptació de la responsabilitat i, 
consegüentment, l'inculpat/da rebrà audiència de la proposta de sanció econòmica i de 
la corresponent alternativa a la sanció, amb expressió de les activitats a realitzar, dies i 
horaris d'execució i les característiques que siguin rellevants al cas. 

  

4. Si l'inculpat/da accepta i desenvolupa correctament la feina comunitària que se li 
proposi, l'expedient s'entendrà finalitzat de forma convencional, d'acord amb allò que 
disposen l’article 86, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 

  

5. En el cas que es tracti d'una sol·licitud formulada amb posterioritat a la resolució de 
sanció, la tramitació serà igual, però amb la diferència que es farà proposta de feina 
comunitària alternativa, al sancionat o sancionada, en el termini de dues setmanes des 
de la presentació de la sol·licitud. 

  

·         Si la resposta és negativa, o si transcorregudes dues setmanes el sancionat o 
sancionada  interessat/ada no ha donat cap resposta, finalitzarà la suspensió de 
l'executivitat de la sanció i continuarà el seu curs. 

  

·         Si la resposta és positiva, la sanció restarà en suspens fins a la finalització de les feines 
pactades. 
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6. Finalitzada la feina comunitària, el/la responsable al qual hagi estat adscrita la 
persona sancionada emetrà un informe de conformitat per duplicat. Un exemplar 
constarà a l'expedient sancionador, l'altre serà lliurat a la persona sancionada i tindrà els 
efectes probatoris del compliment de la seva obligació i, per tant, la sanció restarà 
definitivament sense efectes. 

  

7. Si la persona sancionada abandona la feina, no s'hi presenta o incompleix d'alguna 
forma injustificada les activitats pactades, el conveni perdrà els seus efectes i la sanció 
tornarà a ser executiva. 

  

8. Totes les propostes d'alternativa a la sanció seran efectuades per l’òrgan competent 
d'acord amb els principis de proporcionalitat, igualtat i connexió preferent de la feina a 
realitzar i el dany causat. 

  

9. En el cas de menors d'edat, la subscripció del conveni de commutació requerirà també 
la firma de la persona que ostenti la pàtria potestat o tutela. 

  

10. En tot cas és necessari deixar constància que les feines comunitàries són una 
prestació que voluntàriament escull l'interessat o interessada com a alternativa a una 
sanció i com a rescabalament de danys, sense que existeixi cap relació, entre ell/a i 
l'Ajuntament, de tipus laboral o d'arrendament de serveis; per tant, tota la responsabilitat 
que es derivi dels seus actes i omissions és només exigible a la persona que els realitza. 

  

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

  

1. Els preceptes que estableix la present Ordenança s'entenen sense perjudici de les 
intervencions que corresponguin als altres organismes de l'Administració en l'esfera de 
llurs respectives competències. 

  

2. En tot cas, no podran ser sancionats els fets que hagin estat sancionats penalment o 
administrativament en els casos en què s’apreciï identitat de subjecte, fet i fonament. 

  

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
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A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança queden derogades totes les 
disposicions municipals que s’oposin a la mateixa, en concret, l’Ordenança de Policia i 
Bon Govern aprovada inicialment en el Ple de la Corporació de data 22 de juny de 1993 i 
modificada pel Ple de data 29 de maig de 2008. 

  

DISPOSICIÓ FINAL 

  

La present Ordenança entrarà en vigor a partir del termini de quinze dies, previst a 
l'article 65.2 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, 
comptats des de l'endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona. 

 INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT 

PDeCAT 

El Sr. Jordi Guasch portaveu del grup municipal PDeCAT comenta el següent: 

“No tenim res a dir el nostre vot és a favor” 

PSC 

La Sra. Anna Ordóñez portaveu del grup municipal PSC comenta el següent: 

“Després de moltes setmanes de treball de tots el grups, podem dir que l’ordenança de 
Civisme i Convivència està adaptada als temps que vivim ara i per un futur.  
El nostre vot és: a favor” 

 

  

Expedient 584/2018. Aprovació del Reglament regulador del Servei 
Municipal de subministrament d'aigua potable 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

PROPOSTA D’ALCALDIA PER AL PLE 

  

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI 
MUNICIPAL DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE.- Exp. 584/2018 
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Vist que per Provisió d'Alcaldia es va sol·licitar informe de Secretaria en relació amb el 
procediment i la Legislació aplicable per aprovar el nou Reglament regulador del Servei 
Municipal de subministrament d’aigua potable. 

  

Vist l’informe emès per la Secretaria municipal, i vista la proposta de Reglament 
regulador del Servei Municipal de Subministrament d’aigua potable, en el qual s'han 
tingut en compte les aportacions realitzades durant el tràmit de consulta fet als diferents 
grups polítics municipals.  

  

De conformitat amb el que es disposa en els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del Text Refós de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 
del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny. 

  

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

  

PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament regulador del Servei Municipal de 
subministrament d’aigua potable, que figura com annex. 

  

SEGON. Sotmetre aquest acord d’aprovació inicial a informació pública per un termini de 
trenta dies mitjançant edicte que s’ha de fixar en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament 
i s’ha de publicar al BOPT, al DOGC i a un diari, perquè els interessats puguin examinar 
l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents. De no 
presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat 
definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple. En aquest cas, l’acord inicial 
elevat a definitiu més el text íntegre de l’Ordenança s’han de publicar al BOPT. També 
s’ha de publicar al DOGC i al tauler d’anuncis la referència del BOPT en què es publica 
el text íntegre.  

  

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 
Ajuntament [http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat]. 

  

TERCER. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no 
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.  

  

 

ANNEX  

  

REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI MUNICIPAL 
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DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE 

 

ÍNDEX 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS  

Capítol I .Generalitats 

Article 1 : Objecte  

Article 2: Titularitat del Servei  

Article 3:Capacitat normativa  

Article 4 : Vigència del Reglament  

Article 5: Definició d’abonat, empresa i relació.  

Article 6:  Accions legals  

Article 7: Obligacions de l’empresa  

Article 8: Obligacions de l’abonat  

Capítol II. Condicions del Servei.  

Article 9: Limitacions en la concessió de subministrament  

Article 10: Abonats deutors  

Article 11: Condicions de l’immoble per concedir subministrament  

Article 12: Obres de prolongació de la xarxa  

Article 13: Obres de noves urbanitzacions  

Article 14: Suspensions i reduccions del servei  

Capítol III. Connexions de Servei.  

Article 15:  Connexions.  

Article 16:  Unitat de subministrament.  

Article 17: La sol·licitud, dades,  concessió o denegació i terminis  

Article 18: Raons de denegació de la sol·licitud  

Article 19: Pressupost de la  connexió i abonament  
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Article 20: Reclamacions de la connexió i terminis.  

Capítol IV. Pòlissa de Servei.  

Article 21: Significat de la pòlissa i durada.  

Article 22: Connexions provisionals  

Article 23:  Documentació i dades per a  la sol·licitud  

Article 24: Unitats de destí de les pòlisses i persona que les sol·licita  

Article 25: Denegació de la pòlissa  

Article 26: Modalitats d’ús  

Article 27: Motius de suspensió del servei  

TÍTOL II. SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.  

Capítol I. Generalitats.  

Article 28: Aspectes tècnics generals del subministre.  

Article 29: Danys a la xarxa, prioritats en el servei i responsabilitats.  

Article 30: Accions sobre la xarxa prohibides a l’abonat  

Article 31: Subministrament contraincendis  

Article 32: Presa d’aigua des de les boques de reg.  

Capítol II. Comptadors  

Article 33: Particularitats sobre l’ús dels comptadors  

Article 34: Unitats a instal·lar comptadors  

Article 35: Lectura i lloc d’ubicació  

Article 36: Propietat i manteniment .  

Article 37: Verificació de comptadors  

Article 38: Lectura  

Article 39: Consum  

TÍTOL III. RèGIM ECONòMIC  

Capítol I . Facturació.  

Article 40:Conceptes  
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Article 41: Altres tributs 

Article 42: Forma de pagament  

Article 43: Terminis de pagament  

Capítol II. Inspeccions i Sancions  

Article 44: Ús de l’aigua  

Article 45: Acta d’inspecció  

Article 46:  Classificació de les infraccions  

Article 47: Sancions de les infraccions  

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  

DISPOSICIÓ FINAL  

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

  

Article 1 : Objecte 

Aquest reglament té l'objecte de regular el servei de Subministrament d’ Aigua  
Potable al terme municipal de Banyeres del Penedès i determinar les relacions entre el 
gestor de l’abastament i els usuaris, establint els drets i les obligacions de cadascuna de 
les parts, i tots aquells aspectes tècnics, mediambientals, sanitaris i contractuals propis 
d’aquest servei. 

  

Article 2: Titularitat del Servei 

 El servei de subministrament de l'aigua potable és de titularitat municipal i per 
tant, de caràcter públic, sense perjudici de la forma de gestió que s’aprovi per  part de 
l’Ajuntament. L’Ajuntament de Banyeres del Penedès podrà prestar el Servei 
d’Abastament d’Aigua Potable mitjançant qualsevol de les formes previstes en Dret. 

  

Article 3 :Capacitat normativa 

 Sense perjudici de les competències atribuïdes a altres administracions 
públiques, l'Ajuntament podrà aprovar totes les ordenances i disposicions que siguin 
necessàries per a la gestió dels serveis de subministrament de l'aigua potable, que seran 
complementàries d'aquest Reglament. 
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Article 4 : Vigència del Reglament 

Aquest Reglament tindrà vigència indefinida, sempre que no resulti alterat total o 
parcialment per una norma de rang igual o superior. 

  

Article 5: Definició d’abonat, usuari, empresa i relació. 

S’entén com a abonat del servei de subministrament d'aigua el titular de la 
pòlissa de servei. L’abonat serà el propietari de la finca i constarà com a titular en els 
rebuts que es generin pels consums. Qualsevol alteració sobre la titularitat de la finca 
s’haurà de comunicar a l’ Ajuntament a fi de poder modificar les dades del padró del 
servei d’aigua. 

S’entén com a usuari qualsevol persona física o jurídica que rebi i gaudeixi del 
servei de subministrament d’aigua potable. L’usuari podrà, si així ho acorda amb 
l’abonat, ser la persona que liquidarà el cost del consum d’aigua. 

S’entén com a empresa aquella qui determini l’Ajuntament de Banyeres per 
realitzar el servei de subministrament d’aigua potable. Aquest servei el podrà realitzar l’ 
Ajuntament de forma directa o  bé mitjançant l’adjudicació a  tercers. 

  

Article 6:  Accions legals 

Les qüestions jurídiques i els motius de litigi que es produeixin entre l'abonat o 
usuari i l' empresa a conseqüència del contingut, l'aplicació i la interpretació de les 
disposicions d'aquest Reglament, es  reclamarà davant de l'Ajuntament en un termini de 
30 dies. Hi ha la possibilitat de la via contenciosa i administrativa contra l'acord que 
s'adopti. 

Article 7: Obligacions  de l’empresa 

 L'empresa, amb els recursos disponibles, es troba obligada a planificar, projectar, 
executar, conservar i explotar les obres i instal·lacions necessàries per captar, regular, 
conduir, depurar, emmagatzemar, distribuir i situar aigua potable en els punts de presa 
dels abonats. 

 També serà  obligació de l'empresa: 

1.- Concedir el subministrament d'aigua a qualsevol peticionari dins dels termes 
establerts en aquest Reglament i en les condicions tècniques i econòmiques 
recollides en la normativa que li sigui d’aplicació. L’empresa podrà negar-se a 
donar aquest servei  si les instal·lacions de l’abonat no compleixen les 
prescripcions legals i tècniques que han de satisfer. 

2.- Respondre qualsevol reclamació, petició o consulta formulada pels usuaris. 

3.- Adoptar les mesures necessàries perquè l'aigua subministrada compleixi, fins 
a la clau d'escomesa, les condicions de potabilitat que fixen les disposicions 
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sanitàries. 

4.- Mantenir una pressió estàtica permanent no inferior a 10 m, mesurada sobre 
la xarxa, excepte per causes justificades.  L'abonat haurà d'assumir les 
instal·lacions d'elevació necessàries en aquells casos en què no es pugui 
garantir la pressió adequada per raons alienes a l’empresa. 

5.- Determinar, segons les necessitats i els recursos de l’usuari, el tipus de 
subministrament, la seva relació i les condicions de la seva prestació. 

  

Article 8: Obligacions de l’abonat 

L'abonat té l'obligació de: 

a) Respectar les instal·lacions de l'empresa i, per tant, queda prohibida la 
manipulació o l'alteració de qualsevol element de les xarxes de distribució d'aigua 
potable. 

b) Mantenir les seves instal·lacions de manera que no puguin perjudicar les 
xarxes de subministrament. Autoritzar la inspecció i revisió de les instal·lacions 
interiors del subministrament per tal de comprovar que l'ús sigui l'adequat. 
L'empresa declina qualsevol responsabilitat per deficiències en els serveis que 
siguin imputables al condicionament o dimensionat de les instal·lacions de 
l'abonat. 

c) Comunicar a l'empresa l'existència de possibles fuites d'aigua. Igualment, 
estarà obligat a notificar a l'empresa, si en fos coneixedor,  de les manipulacions 
a la xarxa a fi d’obtenir un gaudi fraudulent del servei i consums, dels usos 
indeguts de l'aigua que puguin ser causa greu de contaminacions o de risc 
d'accidents a altres persones o béns i el  malbaratament d’aigua. 

d) Pagar els càrrecs i dipositar les fiances que se li formulin d'acord amb les 
tarifes i els preus que tingui aprovats l'Ajuntament. 

En quant al consum d'aigua, l'obligatorietat del pagament és extensiva als casos 
en què el consum s'hagi produït per fuita, avaria o defecte de les instal·lacions 
existents a partir de la clau d'escomesa. 

e) Respectar les limitacions i prioritats que l'empresa estableixi en l’ús i el 
consum de l'aigua, tal com en episodis de sequera. 

  

Capítol II. Condicions del Servei. 
  

Article 9: Limitacions en la concessió de subministrament 
  

L'empresa podrà establir limitacions en la concessió dels subministrament 
d'aigua, i fins i tot, podrà atorgar aquesta concessió en precari quan les circumstàncies 
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ho facin aconsellable. 

  

Article 10: Abonats deutors 

Les persones físiques o jurídiques que tinguin deutes pendents d'abonament 
procedents de contractes o subministraments anteriors, no podran contractar amb 
l'empresa fins que no satisfacin les seves obligacions amb els recàrrecs i les despeses 
meritades. 

  

Article 11: Condicions de l’immoble per concedir subministre 

En l'aplicació d'aquest Reglament, es considera que un solar o immoble està 
prou dotat del servei d'aigua potable quan es donin les condicions següents: 

- Que en el terreny limítrof amb el solar o immoble hi hagi una xarxa de 
distribució d'aigua en servei. 

- Que el nou subministrament no representi una caiguda de pressió apreciable en 
el proveïment en els respectius punts de connexió del servei. 

Quan en una via pública estiguin projectades conduccions sota les dues voreres, 
l'existència d'aquestes conduccions a la vorera oposada a la corresponent al solar o 
immoble no suposarà en cap cas el compliment de les condicions exposades. 

  

Article 12: Obres de prolongació de la xarxa 

Quan s'hagi d'efectuar una prolongació de la xarxa general, anirà a càrrec del 
sol·licitant la totalitat de les despeses que s'originin a causa de l'ampliació esmentada. 

Les obres d'ampliació les realitzarà l'empresa o un contractista degudament 
autoritzat. 

La direcció, vigilància i inspecció de les ampliacions de la xarxa sempre les 
efectuarà directament l'empresa, que a la vegada, establirà les condicions i 
especificacions tècniques que s'hauran de tenir en compte inexcusablement en 
l'execució. 

Les prolongacions de la xarxa s'hauran de realitzar amb caràcter general per 
terrenys de domini públic. 

Durant un termini de 3 anys, comptats a partir de l'acabament de la instal·lació, 
els nous usuaris que connectin al ramal establert satisfaran als que van finançar l'obra la 
part proporcional que els correspongui en funció del seu cost total. 

si les obres de la nova instal·lació o millora de la xarxa han estat finançades 
totalment o parcialment per l'empresa, aquesta podrà repercutir-ho econòmicament en 
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els abonats beneficiats a traves de la tarifa o en els futurs peticionaris a través dels drets 
de connexió. 

  

Article 13: Obres de noves urbanitzacions 

 Els projectes d'urbanització que es realitzin se subjectaran a les determinacions 
urbanístiques de la legislació vigent i hauran d’ésser conformes als projectes tècnics 
aprovats prèviament. 

Un cop finalitzades , les instal·lacions seran revisades per l'empresa i, si les troba 
correctes, es podran acceptar la cessió de la seva propietat i les servituds de pas i ús per 
part del promotor. 

  

Article 14: Suspensions i reduccions del servei 

Tot i l'obligació genèrica de la regularitat en la prestació del servei, l'empresa 
podrà reduir o interrompre transitòriament el servei sense preavís i sense cap tipus de 
responsabilitat per la seva part quan així ho aconsellin les necessitats generals del servei 
o per causa de força major, i comprèn, a efectes merament enunciatius, les insuficiències 
de cabals del sector, reparació d'avaries, fallades en el subministrament d'energia 
elèctrica, reconstrucció o millora de les instal·lacions, etc... 

  

Capítol III. Connexions de Servei. 

Article 15:  Connexions. 

S’entén per connexió de servei un tram de canonada limitat per la xarxa general i 
una clau de connexió en el proveïment situada a la via pública enfront de la propietat del 
contractant, quan el comptador estigui situat a l’interior de la propietat, o bé fins la clau 
anterior a comptador, si aquest és a la façana.  

La connexió del servei s'efectuarà a petició de la persona interessada que 
formularà la corresponent sol·licitud a l'empresa. Les despeses ocasionades per la 
connexió aniran a càrrec del sol·licitant. 

La connexió de subministrament, en el cas de què el comptador es trobi a 
l’interior de la propietat, entrarà necessàriament pel portal principal de l'edifici o lloc 
d'accés a la finca més pròxim a la via pública. Es procurarà que el o els comptadors 
d’aigua estiguin col·locats sempre a la façana de la finca per tal de facilitar l’accés a la 
lectura i/o a  possibles reparacions. 

  

 Com a norma general, no es concediran aïlladament connexions de 
subministraments, en aquells edificis que continguin més d’un habitatge amb portes 
d’accés úniques. No obstant això, l'empresa podrà fer excepcions i concedir aquelles 
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sol·licituds que es considerin útils pel servei. 

Article 16:  Unitat de subministrament. 

 Les peticions de connexió de servei a la xarxa de distribució d'aigua es faran en 
cada finca que legalment o físicament constitueixi una unitat independent d'edificació 
amb accés directe a la via pública o que excepcionalment, i amb les condicions que 
s'estableixin, tinguin sortida pròpia a un element comú. 

Queda, per tant, prohibida la utilització d'un subministrament d'una altra finca o 
propietat diferent d'aquella per a la qual es va concedir, encara que pertanyi al mateix 
propietari. Aquesta prohibició no queda afectada per la realització d'agrupacions, 
segregacions, divisions, solars annexos a l’habitatge que són utilitzats com a elements 
complementaris de la pròpia vivenda, i restes d'alteracions.  

A efectes d’aplicació del Reglament, es considera unitat independent d'edificació 
el conjunt d'habitatges i/o locals amb un o més portals comuns d'entrada o una o més 
escales i els edificis comercials i industrials adscrits a una única persona física o jurídica. 

En aquells casos en què a judici de l'empresa existeixi causa justificada, el titular 
de l'ús d'un local comercial de la planta baixa d'un immoble podrà contractar connexions 
independents a càrrec seu. 

Quan una finca o finques en règim de comunitat tinguin un espai amb serveis 
comuns, es podrà contractar una escomesa independent. 

Article 17: La sol·licitud, dades,  concessió o denegació i terminis  

A la sol·licitud de connexió s'inclourà, necessàriament, l'emplaçament i les dades 
tècniques de la instal·lació, acreditament de la propietat de la finca a connectar l’aigua o 
autorització del propietari i ús a que es destinarà l’aigua. 

L'empresa determinarà, a la vista de les dades que aporti el sol·licitant sobre les 
característiques de l'immoble, la seva destinació i l'estat de les seves xarxes, les 
característiques i les condicions de concessió i execució de les connexions. Segons això, 
en aquest moment, l’empresa podrà exigir els documents que estableix l’article 24 
d’aquest reglament per a l’obtenció de la pòlissa. 

L'empresa comunicarà al peticionari la seva decisió de concedir o denegar cada 
connexió sol·licitada i, en aquest darrer cas, les causes de la denegació. 

El sol·licitant disposarà d'un termini de 15 dies hàbils per contestar els 
requeriments de subsanació dels defectes observats o presentar les al·legacions que 
cregui procedents. Transcorregut aquest termini sense que el sol·licitant s'exerciti en el 
dret, es considerarà que no interessa la sol·licitud i es procedirà a l'arxiu de la seva 
petició. 

Article 18: Raons de denegació de la sol·licitud 

L'empresa podrà denegar la sol·licitud de connexió del servei a les seva xarxa 
per qualsevol de les causes següents: 
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a) Per omissió de qualsevol dels documents exigits. 

b) Per incomplir les disposicions d'aquest Reglament i en especial l'article 14. 

  

Article 19: Pressupost de la  connexió i abonament 

En la concessió de connexions, l'empresa realitzarà el pressupost de les obres 
d'execució segons les característiques de l'obra. Amb el pressupost de les obres es 
liquidaran els drets d'escomesa per cada unitat urbana a la qual es doni servei. 

En el termini màxim de 30 dies, a comptar des de la data de notificació, el 
peticionari haurà de fer efectiu l'import assenyalat. Passat aquest termini cal entendre 
que desisteix de la seva petició. 

Un cop abonats pel peticionari els imports acreditats, l'empresa o  qui delegui, 
executarà les connexions per tal de donar servei al abonat. 

  

Article 20: Reclamacions de la connexió i terminis. 

Un cop acabades les obres, l'empresa ho comunicarà al contractant de  la 
connexió de servei i al padró municipal d’aigua per tal de practicar la seva inscripció. 

Les observacions sobre les deficiències en l'execució de les obres hauran de 
presentar-se abans dels 15 dies després de la comunicació de la finalització de les 
obres. Un cop passat el termini s'entendrà que la connexió és correcte i a satisfacció del 
peticionari. 

El canvi de situació o modificació d'una connexió per interès de la propietat de la 
finca tindrà el mateix tracte que una connexió nova, excepte en el pagament dels drets 
d'escomesa. 

Capítol IV. Pòlissa de Servei. 

Article 21: Significat de la pòlissa i durada. 

La contractació del servei de subministrament d'aigua es formalitzarà amb la 
pòlissa de servei, subscrita per l'empresa i el sol·licitant. 

La relació entre l'empresa i l'abonat serà regulada per la pòlissa de servei i per 
aquest reglament. 

La pòlissa de servei es mantindrà en vigència fins la seva denúncia per l'empresa 
o per l'abonat,  de conformitat amb les disposicions d'aquest Reglament. No obstant, 
l'empresa podrà anul·lar-la unilateralment en els casos que especifica l'article 31 
d'aquest Reglament. 

Article 22: Connexions provisionals 
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Excepcionalment, l'empresa podrà concedir connexions provisionals per obres. 

Aquestes connexions es concediran sempre a títol de precari. No obstant això, 
durant el  temps que estiguin en vigència, queden subjectes a les mateixes condicions 
generals establertes per la resta de connexions, a més de les que es puguin establir amb 
caràcter particular. 

En cap cas, l’aigua subministrada per a una connexió d’obres s’utilitzarà per a 
consum en vivendes i locals. Aquesta connexió quedarà clausurada automàticament en 
finalitzar les obres. 

Mentre no es doni la baixa, continuarà en vigor la pòlissa de servei provisional 
per obres i en serà responsable el titular de tota l’aigua consumida, la qual se li facturarà 
a la tarifa contractada, independentment de l’ús que n’hagi fet. 

Qualsevol concessió provisional inclourà en el pressupost de concessió la 
corresponent previsió de despeses de retirada. 

Article 23:  Documentació i dades per a  la sol·licitud 

 Per formalitzar amb l’empresa la  pòlissa de servei serà necessari presentar 
prèviament una sol·licitud a les seves oficines d’acord amb les condicions que 
s’estableixen en aquest Reglament. 

 La petició de servei es farà en un imprès normalitzat que facilitarà l’empresa. 

 S’hi farà constar : Nom del sol·licitant o la seva raó social, el domicili, la seva 
identificació fiscal, el nom del futur abonat i la seva identificació fiscal, el domicili de 
subministrament que se sol·licita, l’ús a que ha de destinar-se l’aigua, el cabal necessari 
i la domiciliació de notificació i abonaments. Qualsevol canvi en el domicili esmentat 
haurà d’ésser comunicat per escrit a ,l’empresa. Si no es fa així, serà vàlid a tots els 
efectes qualsevol intent de notificació que l’empresa realitzi al domicili declarat pel 
peticionari en la sol·licitud. 

 A l’imprès de sol·licitud s’adjuntarà el butlletí d’instal·lació subscrit per 
l’instal·lador i autoritzat i visat pel Servei Territorial d’Indústria i Energia de la Generalitat 
de Catalunya. Si es tracta d’una vivenda, caldrà que hi hagi la cèdula de primera 
ocupació i la d’habitabilitat, si és una indústria o un local comercial, la llicència d’obertura 
o la seva sol·licitud i, si és un subministrament per obres, la llicència d’obres. 

 Cada subministrament quedarà adscrit a les finalitats per les quals es va concedir 
i quedarà prohibit dedicar-lo a altres finalitats o modificar-ne l’abast, per la qual cosa serà 
sempre necessari una nova sol·licitud. 

Article 24: Unitats de destí de les pòlisses i persona que les sol·licita 

 Les sol·licituds de les pòlisses de serveis es realitzarà per a cada habitatge, local, 
indústria i obra que constitueixin una unitat independent sota domini d’una persona física 
o jurídica. S’haurà de tenir en compte aquestes consideracions: 

1.- Pot fer la sol·licitud la persona física o jurídica del titular d’ocupació de 
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l’habitatge o el local per al qual se sol·licitat el subministrament. 

2.- En els casos de comunitats de propietaris, pot fer-la el seu representant legal 
acreditat degudament. 

3.- Per a l’execució d’obres, pot demanar el titular de la llicència municipal o el 
contractista de les obres autoritzat degudament pel titular. 

 En tots el casos serà necessari fer constar la identificació fiscal del sol·licitant. 

Article 25: Denegació de la pòlissa  

 L’empresa podrà denegar la sol·licitud de pòlissa per qualsevol de les causes 
següents: 

a)   Per incompliment de les disposicions establertes en aquest Reglament 

b)   Per omissió en la sol·licitud de qualsevol dels documents i les dades exigides 

c)   Per qualsevol altra causa, degudament fonamentada, que, a judici de 
l’empresa, impossibiliti el subministrament. 

d)   Quan el peticionari no hagi satisfet l’import del subministrament d’aigua de 
pòlisses anteriors. Els membres d’una unitat familiar que gaudeixin de la 
mateixa pòlissa, no poden utilitzar la rotació dels seus components en la 
titularitat del servei mentre no es liquidi l’import generat per la pòlissa original. 
El deute comprendrà els recàrrecs i les despeses corresponents. 

e)   Quan en l’indret pel que se sol·licita el servei existeix una pòlissa en vigència. 

Article 26: Modalitats d’ús  

 La prestació del servei preveurà únicament i exclusivament les modalitats d’ús 
que s’indiquen: 

1.   Usos Domèstics: són aquells en què l’aigua s’utilitza exclusivament per 
atendre les necessitats primàries de la vida, la preparació dels aliments o la 
higiene personal, i usos propis per  a la vivenda. 

2.   Usos Comercials: són aquells en què l’aigua constitueix un element directe o 
indirecte d’un procés de producció o s’utilitza en un establiment professional, 
comercial o industrial. 

3.   Usos Municipals: són els que correspon a l’Ajuntament directament abonar. 
S’entén com a tals els corresponents a les dependències municipals de 
propietat i administració directa municipal, fonts públiques i ornamentals, rec 
de parcs i jardins públics i obres municipals executades directament. 

4.   Usos Especials: es consideren aquells no inclosos en les modalitats anteriors, 
com és ara els subministraments contraincendis per un preu fix o aforaments, 
i aquells de caràcter provisional o esporàdic. 
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Article 27: Motius de suspensió del servei 

 L’empresa podrà suspendre el servei als abonats en els casos següents: 

1.   Si no s’hagués satisfet l’import del servei dintre dels 20 dies següents a la 
finalització del període de cobrament, no s’hagués entregat dins del mateix 
període un aval per la quantitat recorreguda per mitja d’una reclamació o si 
s’escau, no haver presentat informe emès pels  Serveis Socials. 

2.    Per falta de pagament de les quantitats resultants de liquidació en ferm, per 
frau o per reincidència. 

3.   Quan l’abonat estableixi o permeti establir derivacions en les seves 
instal·lacions per subministrar aigua en altres locals o habitatges diferents als 
consignats en la seva pòlissa de servei. 

4.   Quan en hores de relació normal amb l’exterior, l’abonat no permeti l’entrada 
al local afectat per la pòlissa de servei del personal que, autoritzat per 
l’empresa i rpovist de la documentació acreditativa corresponent, tracti de 
revisar les instal·lacions. En aquest cas haurà de constar la negativa davant 
dos testimonis o en presència d’algun agent de l’autoritat. 

5.   Quan l’abonat incompleixi les condicions establertes en la pòlissa de servei. 

6.   Quan un usuari utilitzi el servei sense tenir la pòlissa al seu nom i es negui a 
regularitzar aquesta situació a requeriment de l’empresa. 

7.   Quan es mesclin aigües de procedència diferent 

8.   Si durant 6 mesos continua la impossibilitat de prendre la lectura, dintre del 
règim normal per fer-ho, per causes imputables a l’abonat. 

9.   Per petició de l’abonat del servei. 

10. Per negligència de l’abonat en la reparació d’avaries en les seves  
instal·lacions que poden causar danys al servei, a les xarxes, a la via pública 
o a tercers, un cop transcorregut el termini establert per arreglar-les. 

11. Quan les instal·lacions interiors puguin afectar la potabilitat de l’aigua de la 
xarxa de distribució. En aquest cas, el tall pot ser immediat i s’informarà per 
escrit els organismes competents. 

  

 Excepte en els dos últims casos en que la suspensió del servei es farà amb 
caràcter d’urgència, l’empresa comunicarà a l’abonat que li suspèn el servei mitjançant 
una notificació escrita amb una antelació mínima de 10 dies a la data de suspensió. En 
qualsevol cas, se seguirà la tramitació que a cada moment exigeixi la legislació vigent. El 
tall sols es realitzarà si estan obertes les oficines per tal de possibilitar la tramitació per al 
restabliment del servei. 
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 El servei es reinicialitzarà una vegada regularitzada la situació que va provocar-
ne la suspensió.  

  

 Totes les despeses derivades de la tramitació de la suspensió dels servei i de la 
seva reinicialització, aniran a càrrec de l’abonat. 

  

 Si el tall fos produït per falta de pagament i la situació es prolongués més de 3 
mesos, es donarà per finalitzat el contracte, sens perjudici dels drets de l’empresa quant 
a l’exigència del pagament del deute i a la repercussió dels danys i perjudicis. 

  

TÍTOL II. SUBMINISTRAMENT D’AIGUA. 

CAPÍTOL I. Generalitats. 

Article 28: Aspectes tècnics generals del subministre. 

 Sens perjudici de les definicions assenyalades a l’ordre del 9 de desembre de 
1975 (BOE del 13 de gener de 1978) sobre “Normes bàsiques per a les instal·lacions 
interiors de subministrament d’aigua”, s’entendrà que: 

  

1.   L’escomeses són els tubs que enllacen la xarxa de distribució amb l’aixeta de 
pas que obre l’aigua al tub d’alimentació de la finca. Totes les escomeses 
disposaran d’una aixeta de registre instal·lada a la via pública per a poder tancar 
l’aigua de la finca en cas de ser necessari, aquesta aixeta serà d’ús exclusiu del 
personal del Servei d’Aigües o autoritzat per aquest. 

Aquesta aixeta de pas serà instal·lada a la vorera en cas de què el comptador no es 
trobi en façana, o bé serà l’aixeta anterior a comptador si s’hi troba.  

2.   La instal·lació de la bateria de comptadors divisionaris és obligatòria quan es 
tracti d’alimentar per connexió més d’un abonat. 

Article 29: Danys a la xarxa, prioritats en el servei i responsabilitats. 

 En el supòsit de restriccions per sequera, catàstrofes o accidents greus en les 
instal·lacions de captació, depuració o distribució de l’aigua, es podrà establir condicions 
i prioritats en l’ús de l’aigua potable. 

 L’empresa no serà responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris per 
insuficiència de pressió o interrupció en el subministrament d’aigües a conseqüència de 
treballs de modificació o extensió de la xarxa, per accidents o reparacions de les 
canonades o instal·lacions o per qualsevol altre motiu aliè a la voluntat de l’empresa. 
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Article 30: Accions sobre la xarxa prohibides a l’abonat   

 L’abonat sota cap supòsit o circumstància, podrà realitzar les actuacions 
següents a les instal·lacions i béns de l’empresa, i queda subjecte a les responsabilitats 
que determina el Reglament: 

1.   Realitzar escomesa a la instal·lació pel subministrament amb altres fonts 
d’alimentació d’aigües, encara que aquestes fossin potables. 

2.   Escometre directament les canonades d’arribada de l’aigua sense l’autorització 
prèvia, bombes o qualsevol aparell que modifiqui o pugui afectar les condicions 
de la xarxa de distribució en el seu entorn i alterar el servei que es presta a altres 
abonats. 

3.   Revendre o cedir assíduament, encara que sigui gratuïtament, l’aigua 
subministrada. 

4.   Modificar els accessoris d’equip de mesura sense l’autorització de l’empresa. 

5.   Dedicar el subministrament d’aigua per a finalitats diferents de les contractades. 

6.   Ocasionar fuites d’aigua. 

7.   Trencar o alterar els precintes de l’equip de mesura. 

Article 31: Subministrament contraincendis 

 La connexió a la xarxa pública de distribució d’un subministrament contraincendis 
requerirà la signatura prèvia del contracte corresponent entre l’empresa i l’usuari o el seu 
representant legal. 

 L’esmentat contracte tindrà la mateixa tramitació i caràcter que els de 
subministrament ordinari i estarà, per tant, subjecte a les mateixes prescripcions 
reglamentàries. 

 Efectuada la instal·lació, les boques d’incendis seran precintables pel personal de 
l’empresa i s’entendrà que han estat utilitzades sempre que en desaparegui el precinte. 
Si s’esdevingués un sinistre, l’abonat ho haurà de comunicar a l’empresa a fi de reposar 
els precintes corresponents. 

 La instal·lació de les xarxes interiors d’incendis seran sempre independents de 
les altres que pugui tenir la finca, i no podrà connectar-s’hi cap derivació per a altres 
usos. 

Article 32: Presa d’aigua des de les boques de reg. 

 Per a l’execució d’obres d’urbanització o d’obres i instal·lacions que es realitzin 
en carrers, vies públiques o béns de domini públic municipal o d’altres entitats públiques, 
s’autoritzarà, a petició del contractista, la presa d’aigua a les boques de reg mitjançant la 
utilització d’una orellera o columna propietat de l’empresa. 

 Es realitzarà un dipòsit equivalent al doble de l’import del valor de la columna o 



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G 

orella per respondre de la seva devolució una vegada transcorregut el termini 
d’utilització. 

CAPÍTOL II. Comptadors 

Article 33: Particularitats sobre l’ús dels comptadors 

 El control del consum d’aigua es farà per comptador. En cap cas s’autoritzaran 
subministraments gratuïts i es consideraran caducats els que poguessin existir a títol de 
precari. 

 Els comptadors oficialment homologats, posats a zero, verificats i precintats, 
seran instal·lats i de propietat de l’empresa, i es facturarà la seva col·locació segons la 
tarifa vigent. 

 L’abonat serà responsable de la custòdia del comptador. 

 Els comptadors no podran canviar-se de lloc ni ser manipulats. Quan es trenqui 
el precinte fortuïtament s’haurà d’avisar immediatament a l’empresa. 

 La substitució o el canvi de diàmetre d’un comptador, d’acord amb les dades del 
fabricant, seran determinats i realitzats per l’empresa. 

Article 34: Unitats a instal·lar comptadors 

 Cada habitatge o local destinat a activitats professionals, comercials, i industrials 
i de serveis disposarà d’un comptador individual. 

 En el subministrament amb aljubs o grups d’elevació d’aigua, s’haurà de 
contractar un comptador general per al control de consums, instal·lat abans de l’aljub. 

Article 35: Lectura i lloc d’ubicació 

 L’abonat està obligat a facilitar als agents i operaris del servei un accés fàcil i 
segur al comptador. 

 Els comptadors s’instal·laran segons especificacions i plànols tipus, a la línia de 
façana o en un punt de fàcil accés i d’ús comú el més pròxim possible a l’accés des de la 
via pública, dotat amb desguàs amb capacitat suficient per preveure  fuites a la 
instal·lació, i haurà de disposar d’il·luminació i ventilació. 

 Tot abonat que no compleixi l’apartat anterior i realitzi obres en el local, vivenda o 
casa, estarà obligat a traslladar el comptador a la línia de façana o punt de fàcil accés i 
d’ús comú el més pròxim possible de la via pública. 

 A la bateria de comptadors es col·locarà un quadre en què quedi senyalitzat de 
forma indeleble a on corresponen les diferents sortides. És responsable de l’abonat la 
comprovació de la seva veracitat. 

Article 36: Propietat i manteniment . 

 L’empresa realitzarà tots els treballs de substitució, conservació, reparació i 
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reposició de comptadors. L’empresa substituirà el comptador quan estigui avariat o per 
mantenir la fiabilitat del comptador. 

 El comptador propietat de l’abonat, finalitzada la seva vida útil, serà substituït per 
un de propietat de l’empresa. 

 L’empresa podrà instal·lar comptadors en règim de lloguer en usos provisionals. 

 No es podrà modificar la situació i l’emplaçament dels comptadors sense 
l’autorització prèvia de l’empresa. 

Article 37: Verificació de comptadors 

 Les proves de comprovació del funcionament dels comptadors es realitzaran per 
una empresa de verificació homologada sempre que ho consideri convenient l’empresa o 
quan ho sol·liciti l’abonat previ dipòsit de les despeses de revisió. 

 L’execució de qualsevol operació en els comptadors que ocasioni un 
desmuntatge o aixecament de precintes, es comunicarà a l’abonat. El comptador retirat 
quedarà a disposició de l’abonat durant 2 mesos. 

 Quan un comptador deixi de funcionar per qualsevol causa, excepte per actes o 
comportaments considerats d’infracció, s’efectuarà una liquidació del consum d’acord 
amb la mitjana registrada en el mateix període de l’any anterior, si no fos possible 
s’utilitzarà els darrers consums. 

 Quan un comptador registri consums molt superiors als normals per fuites 
amagades i altres causes justificades degudament, sempre que no sigui a conseqüència 
d’infracció o desídia de l’abonat, l’empresa, a sol·licitud de l’abonat i amb la comprovació 
prèvia del personal inspector, podrà aplicar una reducció sobre la facturació consistent a 
cobrar l’aigua perduda al preu de tarifa mínima, i liquidar-la en la quota fixa. 

Article 38: Lectura 

 La lectura de les dades registrades per cada equip de mesura es realitzarà per 
personal acreditat per l’empresa, en hores de relació normal amb l’exterior. La lectura 
presa, si no existeixen proves contràries, determinarà el consum de l’abonat. 

 Si per circumstàncies alienes a la voluntat de l’empresa no hagi estat possible 
prendre les dades registrades del comptador de l’abonat, la persona encarregada de la 
lectura deixarà constància de la visita al punt de subministrament i dels motius que han  
impossibilitat efectuar-la. Per fer-ho, dipositarà a la bústia de correus del domicili del 
subministrament l’imprès corresponent (Annex 1) on l’abonat podrà anotar la lectura del 
seu comptador. L’abonat haurà de retornar aquest imprès degudament emplenat abans 
dels 6 dies següents a la data de lliurament  a les oficines municipals. 

 Els impresos de lectura rebuts  amb posterioritat al termini fixat es consideraran 
nuls i la seva  facturació es registrarà en el rebut posterior. 

Article 39: Consum 

 Independentment de la presa de dades, el consum es determinarà segons la 
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mitjana que li correspongui al període llegit. 

  

TÍTOL III. règim Econòmic 
CAPÍTOL I . Facturació. 

Article 40:Conceptes 

 L’empresa facturarà a cada abonat el servei de proveïment d’aigua  per períodes 
delimitats per  dues dates. S’aplicaran les tarifes vigents a cada moment. 

 Els conceptes seran: 

1.   Per consum d’aigua: 

n Quotes fixes de proveïment 

n Quotes variables de proveïment 

2.   Per varis en tramitacions: 

n Recàrrecs per despeses d’administració i interessos 

n Drets d’escomeses 

n Quotes de contractació 

3.   Canons d’altres administracions: 

n Fiances o cànons de tercers 

  

 Dins la quota fixa d’un subministrament es podrà incloure el prorrateig entre tots 
els abonats de les despeses ocasionades pel comptador general del qual depenen. 

 Amb independència dels conceptes tarifes assenyalats, si en la prestació del 
servei a un sector de la població  concorressin motius d’explotació o ús instal·lacions 
diferenciats dels normals amb un cost addicional al general, l’empresa podrà repercutir 
sobre els beneficiats els recàrrecs pel sobrecost. 

 Aquests preus seran examinats per l’Ajuntament, i publicats pel coneixement dels 
usuaris, i tramitats per la seva aprovació i aplicació. 

 En períodes de facturació amb preus diferents, es liquidarà segons prorrateig. 

Article 41: Altres tributs 

 Aniran a càrrec de l’abonat els tributs, arbitris, drets o les despeses de qualsevol 
classe establertes, o que puguin establir-se per l’Estat, Comunitat Autònoma, Província o 
Municipi i que gravin d’alguna manera la documentació que sigui necessària formalitzar 
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per subscriure un contracte de subministrament, el subministrament mateix, o qualsevol 
altra circumstància relacionada. 

Article 42: Forma de pagament 

 L’abonat podrà fer efectius els imports facturats per l’empresa en els establiments 
que determini, o bé preferentment pel sistema de domiciliació bancària. 

 En cas de quedar impagada una factura per causes imputables a l’abonat, aniran 
al seu càrrec la totalitat de les despeses que origini el cobrament de l’impagat, tant en 
l’aspecte administratiu com financer. 

 El tipus d’interès que s’aplicarà en la liquidació per interessos de demora meritats 
fins que es realitzi l’ingrés no podrà ser superior al legal vigent per a cada exercici. 

Article 43: Terminis de pagament 

 L’empresa o entitat delegada pel propi Ajuntament, posarà al cobrament les 
factures indicant els llocs i terminis de pagament. Si no es fa així, es procedirà a 
exercitar les accions reglamentàries oportunes i es podria arribar al tall del 
subministrament i a la rescissió del contracte. 

  

CAPÍTOL II. Inspeccions i Sancions 

Article 44: Ús de l’aigua 

 L’empresa està autoritzada a vigilar les condicions i formes en què els abonats 
utilitzen el servei de proveïment, d’acord amb les disposicions d’aquest Reglament . 

Article 45: Acta d’inspecció 

 L’actuació dels inspectors acreditats per l’empresa es reflectirà en una acta on 
constarà el nom i domicili de l’abonat  inspeccionat, circumstàncies en què s’ha portat a 
terme la inspecció, la data i l’hora, així com els fets que l’originen. 

 Una còpia d’aquesta acta, si és possible, es lliurarà signada per l’inspector a 
l’abonat. 

 L’inspector precintarà, si és possible, els elements inherents al frau per tal de 
suspendre el servei.  

Article 46:  Classificació de les infraccions 

 Qualsevol acció de l’abonat que infringeixi la normativa d’aquest Reglament, 
donarà lloc a la imposició de sancions sense perjudici de l’exigència de les 
responsabilitats indemnitzacions dels danys i perjudicis que siguin procedents, i se 
suspendrà el servei. 

 A efectes de qualificació, es consideraran: 
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-        Infraccions lleus:  

les no classificades com a greus o molt greus. 

  

-        Infraccions greus: 

a)   Dificultar la lectura dels comptadors. 

b)   Modificar o ampliar els usos indicats a la pòlissa. 

c)   No realitzar els canvis de titularitat previstos al Reglament. 

d)   Maniobrar la clau de pas sense coneixement de l’empresa. 

  

-        Infraccions molt greus: 

a)   Alterar elements d’utilització de l’empresa 

b)   L’ús incontrolat o fraudulent  de l’aigua. 

c)   Fer empiuladures a la xarxa interior servida per l’empresa amb altres 
escomeses o subministraments estranys a aquesta. 

d)   Connectar finques diferents de les contractades 

e)   Utilitzar l’aigua sense aparell de mesura 

f)    Coaccionar els empleats de l’empresa 

g)  Obstaculitzar les operacions de tall de subministrament. 

h)   Abocar residus prohibits a la xarxa de clavegueram. 

  

Amb independència del règim sancionador previst, es realitzarà la liquidació pel frau 
realitzat 

Article 47: Sancions de les infraccions  

 Les infraccions de caràcter lleu motivaran advertència de l’Ajuntament i la 
normalització de la situació dins d’un termini màxim de 15 dies. La reiteració d’una 
infracció lleu serà qualificada de greu. La reiteració d’una infracció greu serà qualificada 
de molt greu. 

 Les infraccions greus seran sancionades amb un import equivalent de 100 a 500 
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m3 d’aigua valorada a la tarifa general, primer bloc. 

 Les infraccions molt greus seran sancionades amb un import equivalent de 501 
fins a 1000 m3 d’aigua valorada a la tarifa general, primer bloc. 

 Amb independència de les sancions que corresponguin, en els supòsits 
d’infracció greus i molt greus, l’empresa podrà suspendre el servei amb caràcter cautelar 
fins que es realitzi la reparació per part de l’infractor. 

 En cap cas es restituirà el servei si com a conseqüència de la infracció comesa 
s’originen despeses i no han estat liquidades per l’abonat o l’usuari. 

 La imposició de sancions requerirà la incoació prèvia d’expedient per part de 
l’Ajuntament, amb audiència de l’interessat. La seva instrucció s’ajustarà a la normativa 
de procediment administratiu i de règim local que sigui d’aplicació. L’òrgan de 
l’Ajuntament que, en cada cas, resulti competent, imposarà la sanció. 

  

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
  

Es deroguen totes aquelles disposicions, reglaments o ordenances de rang igual o 
inferior que s’oposin a les disposicions d’aquest Reglament. En particular, es deroga el 
vigent Reglament Regulador del Servei de Subministrament d’Aigües Potables. 

  

DISPOSICIÓ FINAL 
  

El present Reglament entrarà en vigor a partir del termini de quinze dies, previst a 
l'article 65.2 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, 
comptats des de l'endemà de la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona. 

  

Annex I (imprès a retornar si la lectura del comptador no ha estat possible) 

  

Senyor/a 

Com vostè no es troba en el seu domicili, en el dia i hora d’avui, no ens ha estat possible prendre la 
lectura del comptador d’aigua. 

Si desitja que la lectura actual sigui considerada en la pròxima facturació i evitar així l’acumulació de 
consums en la següent lectura, si us plau, anoti les xifres del comptador en el requadre imprès i 
entregui-la a les nostres oficines. 

També pot comunicar la lectura trucant al 977 67 13 50, en un termini no superior a 48 hores a partir 
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d’aquesta data. 

  

Adreça: 
...................................................................................................................................................................... 

  

Número de comptador: 
.............................................................................................................................................. 

  

Número de rebut: 
....................................................................................................................................................... 

  

Data i hora: 
................................................................................................................................................................ 

  

LECTURA DE COMPTADOR 

  

  

  

-----------------   -----------------  -----------------  -------------------  -------------------- 

  

Col·loqui només els números NEGRES en el lloc corresponent 

 INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT 

PDeCAT 

El Sr. Jordi Guasch, portaveu del grup municipal PDeCAT, comenta el següent: 

“El nostre vot és a favor”. 

PSC 

La Sra. Anna Ordóñez, portaveu del grup municipal PSC, comenta el següent: 

“Les jornades de treball conjunt han dut a terme la modificació del nou Reglament 
adaptat als temps que vivim. 

El nostre vot és a favor”. 
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Expedient 562/2018. Modificació de l'Ordenança reguladora de les Bases 
que han de regir la concessió d'ajuts econòmics per a la rehabilitació de 
façanes 

Favorable Tipus de votació: Ordinària 

Vots emesos: 11 

A favor: 8,(4 BNY, 1 IVC, 3 PDeCAT)  

En contra: 0,  

Abstencions: 3 (PSC)  

Absents: 0 

PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE 

  

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
REGULADORA DE LES BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ D’AJUTS 
ECONÒMICS, PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES.- Exp. 562/2018 

  

Per provisió de l’alcaldia s’ha iniciat expedient de modificació de l’Ordenança reguladora 
de les bases que han de regir la concessió d’ajuts econòmics, per a la rehabilitació de 
façanes. 

  

Aquesta proposta sorgeix de la necessitat d’adequar els requisits dels sol·licitants a les 
necessitats de la ciutadania, ja que en un principi, l’ordenança regulava la concessió 
d’ajuts econòmics de caràcter individual, restringint d’aquesta manera la possibilitat de 
que les comunitats de propietaris també poguessin accedir-hi.  

  

En aquest sentit, la modificació proposada afecta: 

  

Per una banda, i de forma generalitzada en el redactat de la ordenança, es suprimeix el 
següent text:  “de caràcter individual”. 

  

Per altra banda, es modifiquen les bases segona, quarta i setena de la vigent ordenança, 
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en el següent sentit: 

  

Base Segona. Redacció vigent: 

  

“SEGONA. Destinataris dels ajuts 

  

Són destinataris dels ajuts, els propietaris d’edificacions situades a Banyeres del 
Penedès, que impulsin la rehabilitació de les seves façanes, Si bé, no es concediran 
ajuts econòmics per a actuacions en edificis que es trobin urbanísticament en situació de 
fora d’ordenació” 

  

Base Segona. Redacció proposada: 

  

“SEGONA. Destinataris dels ajuts 

  

Són destinataris dels ajuts: 

  

-        Els propietaris (persones físiques, jurídiques) d’edificacions situades a Banyeres 
del Penedès, que impulsin la rehabilitació de les seves façanes. 

  

-        Les comunitats de propietaris d’edificacions situades a Banyeres del Penedès, 
que impulsin la rehabilitació de les seves façanes. 

  

-        Les Entitats de l’art. 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 desembre, General Tributària 
propietàries d’edificacions situades a Banyeres del Penedès, que impulsin la 
rehabilitació de les seves façanes. 

  

Si bé, no es concediran ajuts econòmics per a actuacions en edificis que es trobin 
urbanísticament en situació de fora d’ordenació.” 
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Base Quarta. redacció vigent: 

  

“QUARTA. Objecte, condicions i finalitat de la subvenció 

  

La conservació i millora de les façanes d’edificacions requereix necessàriament la 
intervenció de la iniciativa privada. 

  

Ara bé, des de l’Ajuntament es considera beneficiós per als interessos municipals 
l´impuls d´aquestes actuacions de millora per part dels propietaris particulars, ja que 
d´aquesta manera s´incrementen, d´una banda, la seguretat, i d’altra l´ornat públic i la 
salubritat del municipi.  

  

La convocatòria que s’aprovi, si escau, tindrà per objecte l’atorgament d’ajuts de caràcter 
individual per a la rehabilitació de les façanes en el terme municipal de Banyeres del 
Penedès, amb plena submissió al previst en aquestes bases.  

  

L’ajut atorgat per part de l’Ajuntament serà del 10% del cost de rehabilitació de la façana, 
amb un màxim de 1.000 euros per actuació. Serà cost subvencionable l’IVA sempre i 
quan el beneficiari no se’l pugui deduir.  

  

S’estableix un increment de l’ajut d’un 5% quan els propietaris dels habitatges siguin: 

-        Joves d´entre 18 i 32 anys. 

-        Persones més grans de 65 anys.  

-        Persones amb una discapacitat mínima del 33%. 

  

S’estableix un increment de l’ajut d’un 5% als propietaris d’habitatges que estiguin 
desocupats i que volen ser destinats a lloguer. No hi ha possibilitat d’acumular aquest 
5% a l’establert a l’anterior paràgraf.  

  

L’ajut s’atorgarà per les actuacions definides a la base primera d’aquesta Ordenança que 
haguessin sol·licitat la corresponent llicència d’obres entre l’1 de desembre de l’anualitat 
immediatament anterior a la convocatòria i el 30 de novembre de l’any corresponent a la 
convocatòria.” 
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Base Quarta. Redacció proposada 

  

“QUARTA. Objecte, condicions i finalitat de la subvenció 

  

La conservació i millora de les façanes d’edificacions requereix necessàriament la 
intervenció de la iniciativa privada. 

  

Ara bé, des de l’Ajuntament es considera beneficiós per als interessos municipals 
l´impuls d´aquestes actuacions de millora per part dels propietaris particulars, ja que 
d´aquesta manera s´incrementen, d´una banda, la seguretat, i d’altra l´ornat públic i la 
salubritat del municipi.  

  

La convocatòria que s’aprovi, si escau, tindrà per objecte l’atorgament d’ajuts per a la 
rehabilitació de les façanes en el terme municipal de Banyeres del Penedès, amb plena 
submissió al previst en aquestes bases.  

  

L’ajut atorgat per part de l’Ajuntament serà del 10% del cost de rehabilitació de la façana, 
amb un màxim de 1.000 euros per actuació. Serà cost subvencionable l’IVA sempre i 
quan el beneficiari no se’l pugui deduir.  

  

S’estableix un increment de l’ajut d’un 5% quan els propietaris dels habitatges siguin: 

-        Joves d´entre 18 i 32 anys. 

-        Persones més grans de 65 anys.  

-        Persones amb una discapacitat mínima del 33%. 

  

S’estableix un increment de l’ajut d’un 5% als propietaris d’habitatges que estiguin 
desocupats i que volen ser destinats a lloguer. No hi ha possibilitat d’acumular aquest 
5% a l’establert a l’anterior paràgraf.  

  

L’ajut s’atorgarà per les actuacions definides a la base primera d’aquesta Ordenança que 
haguessin sol·licitat la corresponent llicència d’obres durant l’any corresponent a la 
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convocatòria i l’any immediatament anterior.”  

  

Base Setena. Redacció vigent: 

  

“SETENA. Forma i termini de presentació de sol·licituds 

  

Les sol·licituds individuals es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament, en 
horari d’atenció al públic, conjuntament amb la petició de la llicència d’obres, per part 
dels propietaris dels immobles que són els destinataris dels ajuts. 

  

Amb la sol·licitud s’ha d’acompanyar la documentació següent: 

  

-        Fotocòpia del DNI O NIF del sol·licitant, i acreditació de la representació amb la 
que actua, si s’escau. 

-        Fotocòpia de l’últim rebut de l´IBI. 

-        Títol que acrediti la propietat del bé immoble. 

-        Declaració responsable en la què es faci constar que la persona beneficiària de 
l’ajuda no es troba incursa en cap de les prohibicions contingudes en l’art. 13 de 
la Llei 38/2003. 

-        Projecte tècnic subscrit per tècnic competent i visat pel corresponent col·legi 
professional quan la intervenció en l’edifici així ho estableixi. 

-        Pressupost detallat i per partides, on consti la despesa corresponent a la 
rehabilitació de la façana subvencionable. 

  

El termini per presentar les sol·licituds a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès s’iniciarà 
un cop publicada la corresponent convocatòria d’ajudes municipals al BOP i finalitzarà el 
30 de novembre de l’any al que correspon la convocatòria de les ajudes, tret que abans 
s’hagi exhaurit el crèdit de la partida pressupostària, ja que en aquest cas el termini 
finarà en aquell moment.  

  

Les sol·licituds de subvenció s’atendran per ordre cronològic d’entrada al Registre 
General de l’Ajuntament.” 
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Base setena Redacció proposada         

  

“SETENA. Forma i termini de presentació de sol·licituds 

  

Les sol·licituds es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament, en horari 
d’atenció al públic, per part dels propietaris dels immobles que són els destinataris dels 
ajuts. 

  

Amb la sol·licitud s’ha d’acompanyar la documentació següent: 

  

 Acreditació de la propietat: 

  

a)     Persones físiques. 

-        Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat   

-        Fotocòpia del DNI,NIF o NIE del sol·licitant, i acreditació de la representació amb 
la que actua, si s’escau. 

-          

b)     Persones jurídiques. 

-        Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat   

-        NIF de la societat 

-        Document acreditatiu que faculti al representant per actuar i tramitar l’expedient 
en nom de la societat. 

  

c)     Entitats de l’art.35.4 de la Llei 52/2003, de 17 desembre, General Tributària.  

-        Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat 

-        NIF de l’entitat 

-        Acord de constitució 

-        Declaració responsable de l’ocupació dels habitatges i que aquests estan 
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destinats a residència habitual i permanent. 

  

d)     Comunitats de propietaris 

-        Document d’identificació de la Comunitat (NIF) 

-        Certificat de l’acta on s’aprovin les obres respecte de les quals es demana l’ajut 
econòmic. 

-        Acreditació de la representació amb la que actua. 

  

 Declaració responsable en la què es faci constar que. 

o   Estar al corrent de les obligacions tributàries municipals.  

o   No  estar incurs en cap de les prohibicions contingudes en l’art. 13 de la 
Llei 38/2003. 

  

 Documentació tècnica 

o   Projecte tècnic subscrit per tècnic competent i visat pel corresponent 
col·legi professional quan la intervenció en l’edifici així ho estableixi. 

o   Pressupost detallat i per partides, on consti la despesa corresponent a la 
rehabilitació de la façana subvencionable. 

  

El termini per presentar les sol·licituds a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès s’iniciarà 
un cop publicada la corresponent convocatòria d’ajudes municipals al BOP i finalitzarà el 
30 de novembre de l’any al que correspon la convocatòria de les ajudes, tret que abans 
s’hagi exhaurit el crèdit de la partida pressupostària, ja que en aquest cas el termini 
finarà en aquell moment.  

  

Les sol·licituds de subvenció s’atendran per ordre cronològic d’entrada al Registre 
General de l’Ajuntament.” 

  

Atès l’informe de la Secretaria Municipal sobre la legislació aplicable i el procediment a 
seguir per a l’aprovació de la modificació de l’Ordenança reguladora de les Bases que 
han de regir la concessió d’ajuts econòmics per a la rehabilitació de façanes.  
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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. 

  

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

  

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de les Bases 
que han de regir la concessió d’ajuts econòmics per a la rehabilitació de façanes, en els 
termes detallats a la part antecedent i que es detallen seguidament: 

-        Supressió de la referència “de caràcter individual” dels ajuts. 

-        Modificació de les bases segona, quarta i setena de l’Ordenança. 

  

El text definitiu de l’Ordenança, incorporant les modificacions proposades, figura com 
Annex a aquest acord. 

  

SEGON.- Sotmetre a informació pública aquest acord d’aprovació inicial durant el termini 
de 30 dies, mitjançant edicte que s’ha de fixar en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament 
i s’ha de publicar al BOPT, al DOGC i a un diari, perquè els interessats puguin examinar 
l’expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents. De no 
presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat 
definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. En aquest cas, l’acord inicial 
elevat a definitiu més el text íntegre de l’Ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis 
de la corporació i al BOPT. També s’ha de publicar al DOGC la referència del BOPT en 
què es publica el text íntegre. 

  

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest 
Ajuntament: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat 

  

TERCER.- Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no 
qualificat, no 

procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 

  

ANNEX 
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ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ 
D’AJUTS ECONÒMICS, PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES  

  

PRIMERA. Objecte 

  

Constitueix l’objecte d’aquestes bases regular el procediment de concessió de 
subvencions municipals encaminades a promoure i facilitar actuacions de rehabilitació 
de façanes en el terme municipal de Banyeres del Penedès, per part dels seus 
propietaris.  

  

Es defineixen el concepte de façana subvencionable i rehabilitació: 

  

- Façana subvencionable: cal entendre com aquell parament exterior d´un edifici. 

- Rehabilitació: treballs consistents en : 

a.- Repicar, arrebossat i pintura de façanes. 

b.- Repicat deixant la pedra vista de façanes. 

c.- Pintura de façanes. 

d.- Substitució de fusteries combinat amb la rehabilitació de la façana. 

e.- Combinació dels anteriors. 

  

SEGONA. Destinataris dels ajuts 

  

Són destinataris dels ajuts,  

  

-        Els propietaris (persones físiques, jurídiques) d’edificacions situades a Banyeres 
del Penedès, que impulsin la rehabilitació de les seves façanes. 

  

-        Les comunitats de propietaris d’edificacions situades a Banyeres del Penedès, 
que impulsin la rehabilitació de les seves façanes. 
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-        Les Entitats de l’art. 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 desembre, General Tributària, 
propietàries d’edificacions situades a Banyeres del Penedès, que impulsin la 
rehabilitació de les seves façanes. 

  

Si bé, no es concediran ajuts econòmics per a actuacions en edificis que es trobin 
urbanísticament en situació de fora d’ordenació. 

  

TERCER. Crèdits pressupostaris 

  

Els crèdits pressupostaris als que es vincula la subvenció seran els establerts a la 
partida pressupostària corresponent de la Corporació, amb caràcter anual, sobre la 
denominació ”Subvencions per rehabilitació de façanes”. Exhaurida la quantitat 
pressupostada de l’any, no es concediran més ajuts fins que s’aprovi el pressupost de 
l’any següent i la corresponent convocatòria, sens perjudici que la partida pressupostària 
a la que s’imputen els ajuts es declari ampliable a les Bases d’Execució del Pressupost 
Municipal.  

  

QUARTA. Objecte, condicions i finalitat de la subvenció 

  

La conservació i millora de les façanes d’edificacions requereix necessàriament la 
intervenció de la iniciativa privada. 

  

Ara bé, des de l’Ajuntament es considera beneficiós per als interessos municipals 
l´impuls d´aquestes actuacions de millora per part dels propietaris particulars, ja que 
d´aquesta manera s´incrementen, d´una banda, la seguretat, i d’altra l´ornat públic i la 
salubritat del municipi.  

  

La convocatòria que s’aprovi, si escau, tindrà per objecte l’atorgament d’ajuts per a la 
rehabilitació de les façanes en el terme municipal de Banyeres del Penedès, amb plena 
submissió al previst en aquestes bases.  

  

L’ajut atorgat per part de l’Ajuntament serà del 10% del cost de rehabilitació de la façana, 
amb un màxim de 1.000 euros per actuació. Serà cost subvencionable l’IVA sempre i 
quan el beneficiari no se’l pugui deduir.  
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S’estableix un increment de l’ajut d’un 5% quan els propietaris dels habitatges siguin: 

-        Joves d´entre 18 i 32 anys. 

-        Persones més grans de 65 anys.  

-        Persones amb una discapacitat mínima del 33%. 

  

S’estableix un increment de l’ajut d’un 5% als propietaris d’habitatges que estiguin 
desocupats i que volen ser destinats a lloguer. No hi ha possibilitat d’acumular aquest 
5% a l’establert a l’anterior paràgraf.  

  

L’ajut s’atorgarà per les actuacions definides a la base primera d’aquesta Ordenança que 
haguessin sol·licitat la corresponent llicència d’obres durant l’any corresponent a la 
convocatòria i l’any immediatament anterior.  

  

CINQUENA. Requisits dels sol·licitants 

  

Per tal de poder ser beneficiaris de les subvencions, caldrà que els sol·licitants 
compleixin els següents requisits: 

  

-        Ser propietaris d’immobles amb una antiguitat de 15 anys o més 

-        Estar al corrent de les obligacions tributàries municipals.  

  

SISENA. Obligacions dels beneficiaris 

  

D’acord amb la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, i el 
corresponent Reglament que la desplega, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol, les persones beneficiàries dels ajuts econòmics s’obligaran a complir les següents 
condicions: 

  

-        Obtenir la llicència d’obres prèviament a l’inici de les mateixes. 

-        Destinar l’ajut a la finalitat per a la qual fou concedida.  

-        Permetre la inspecció municipal de les obres i facilitar-ne les dades i documents 
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que els siguin sol·licitats. 

-        Permetre les actuacions de comprovació i control financer per part de 
l’ajuntament. 

-        Comunicar a l´Ajuntament, amb acreditació documental, l’obtenció d’altres 
subvencions, ajuts o recursos rebuts d’altres administracions per la mateixa 
finalitat. 

-        Començar  i acabar les obres en els terminis establerts en la llicència. 

-        Seguir les recomanacions tècniques en quant a colors i fusteries, que dicti el 
tècnic municipal. 

-        Instal·lar un cartell a la façana principal de l’obra, en un lloc prou visible des de la 
via pública, fet amb material que perduri en el temps amb unes mides mínimes 
de 0,50 centímetres en horitzontal per 0,35 centímetres en vertical. En aquest 
cartell cal fer constar el text següent: “Activitat subvencionada per l’Ajuntament 
de Banyeres del Penedès” i inserta el logotip de l’Ajuntament, en qual serà 
facilitat per aquest Ajuntament en format digital.  

-        Justificar la subvenció d’acord amb la base novena d’aquesta Ordenança. 

  

L´incompliment de qualsevol de les obligacions donarà lloc a la incoació de l’expedient 
de revocació de la subvenció i a la conseqüent pèrdua dels ajuts econòmics. 

  

SETENA. Forma i termini de presentació de sol·licituds 

  

Les sol·licituds es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament, en horari 
d’atenció al públic, per part dels propietaris dels immobles que són els destinataris dels 
ajuts. 

  

Amb la sol·licitud s’ha d’acompanyar la documentació següent: 

  

 Acreditació de la propietat: 

  

e)     Persones físiques. 

-        Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat   

-        Fotocòpia del DNI,NIF o NIE del sol·licitant, i acreditació de la representació amb 
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la que actua, si s’escau. 

-          

f)       Persones jurídiques. 

-        Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat   

-        NIF de la societat 

-        Document acreditatiu que faculti al representant per actuar i tramitar l’expedient 
en nom de la societat. 

  

g)     Entitats de l’art.35.4 de la Llei 52/2003, de 17 desembre, General Tributària.  

-        Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat 

-        NIF de l’entitat 

-        Acord de constitució 

-        Declaració responsable de l’ocupació dels habitatges i que aquests estan 
destinats a residència habitual i permanent. 

  

h)     Comunitats de propietaris 

-        Document d’identificació de la Comunitat (NIF) 

-        Certificat de l’acta on s’aprovin les obres respecte de les quals es demana l’ajut 
econòmic. 

-        Acreditació de la representació amb la que actua el sol·licitant. 

  

 Declaració responsable en la què es faci constar que. 

o   Estar al corrent de les obligacions tributàries municipals.  

o   No  estar incurs en cap de les prohibicions contingudes en l’art. 13 de la 
Llei 38/2003. 

  

 Documentació tècnica 

o   Projecte tècnic subscrit per tècnic competent i visat pel corresponent 
col·legi professional quan la intervenció en l’edifici així ho estableixi. 

o   Pressupost detallat i per partides, on consti la despesa corresponent a la 
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rehabilitació de la façana subvencionable. 

  

El termini per presentar les sol·licituds a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès s’iniciarà 
un cop publicada la corresponent convocatòria d’ajudes municipals al BOPT i finalitzarà 
el 30 de novembre de l’any al que correspon la convocatòria de les ajudes, tret que 
abans s’hagi exhaurit el crèdit de la partida pressupostària, ja que en aquest cas el 
termini finarà en aquell moment.  

  

Les sol·licituds de subvenció s’atendran per ordre cronològic d’entrada al Registre 
General de l’Ajuntament. 

  

VUITENA.  Tramitació dels ajuts 

  

L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds i concedir les subvencions, dintre de les 
limitacions pressupostàries, serà la Junta de Govern Local, òrgan que també és 
competent per aprovar la convocatòria d’aquests ajuts.  

  

Un cop rebuda la sol·licitud es passarà a informe dels diferents serveis municipals i la 
Junta de Govern resoldrà l’atorgament de la subvenció, si s’escau. En cas que en la 
sol·licitud es detectessin deficiències, aquestes seran notificades al sol·licitant per a la 
seva esmena en un termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà d’haver rebut 
el requeriment d’esmena.  En cas de no atendre el requeriment d’esmena efectuat per 
l’Ajuntament, s’entendrà que el sol·licitant desisteix de la seva petició. 

  

En el termini màxim de trenta dies a comptar des de l’endemà de la data de presentació 
de la sol·licitud, l’Ajuntament atorgarà o denegarà la subvenció. Si transcorregut aquest 
termini l’Ajuntament no emetés resolució expressa, el sol·licitant podrà entendre 
desestimada la seva sol·licitud.  

  

NOVENA. Justificació dels ajuts 

  

Un cop resolt el procediment de la concessió de la subvenció, abans de poder-ne exigir 
el pagament, el titular beneficiari resta obligat a justificar a l’Ajuntament que ha dut a 
terme la rehabilitació de la façana. 
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Els beneficiaris hauran d’adjuntar la següent documentació: 

-        Declaració sobre la finalització de les obres. 

-        Declaració de no haver obtingut més subvencions o ajuts. En cas d’haver 
sol·licitat o rebut altres subvencions o ajuts, hauran de presentar acreditació 
documental de la subvenció sol·licitada o rebuda.  

-        Fotografia del cartell anunciador de la subvenció municipal concedida.  

  

DESENA. Pagament dels ajuts 

  

Amb caràcter previ al pagament de l’ajut atorgat es farà una inspecció per part dels 
serveis tècnics municipals a l’objecte de verificar que les actuacions realitzades s’ajusten 
a les obres per a les quals s’ha sol·licitud subvenció municipal. A tal efecte, es prendran 
fotografies que acreditin l’execució de les obres per a les quals s’ha obtingut la 
subvenció, que s’adjuntaran a l’informe tècnic corresponent.  

  

L’import dels ajuts serà ingressat al compte corrent facilitat pel beneficiari en el moment 
de realitzar la sol·licitud, sempre que en sigui titular, prèvia justificació en els termes 
previstos en la base novena d’aquesta Ordenança. 

  

ONZENA. Revocació de les ajudes concedides 

  

D'acord amb el que disposa l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, s'ha de revocar la subvenció quan, posteriorment a la resolució de la 
concessió, el beneficiari d'aquesta incompleixi totalment o parcialment les obligacions o 
els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de 
la subvenció. 

  

Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte l'acte de 
concessió i pertoca el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament. 

  

DOTZENA. Reintegrament de les ajudes concedides 

  

D'acord amb el que disposen els articles 37 i 38 de la Llei 38/2003 , de 17 de novembre, 
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general de subvencions, el beneficiari ha de reintegrar totalment o parcialment les 
quantitats rebudes, i si n'és el cas, l'interès de demora, en els casos següents: 

  

 L'incompliment de la finalitat per a la qual es concedí la subvenció. 

 L'obtenció de la subvenció sense que es compleixin les condicions requerides 
per a això, o quan s'alterin les condicions tingudes en compte per concedir-la, 
sempre que sigui per causes imputables a l'entitat beneficiària. 

 L'incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, en els 
termes establerts en l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. 

 La concurrència de subvencions incompatibles per a la mateixa activitat. 

 La negativa a sotmetre's a les actuacions de comprovació i control previstes en 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, o l'obstrucció injustificada d'aquestes 
actuacions. 

  

Per reintegrar les ajudes s'han d'aplicar els procediments prevists per a aquest efecte en 
els articles 41,42 i 43 de la Llei 38/2003 , de 17 de novembre , general de subvencions , 
en els quals s'han de garantir l'audiència a les persones interessades. 

  

Les quantitats reintegrades tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser 
exigides per la via de constrenyiment. 

  

TRETZENA. Règim d’infraccions i sancions 

  

El règim d'infraccions i sancions administratives aplicables serà l'establert en el títol IV de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i , en el seu cas, a la 
normativa de desplegament en matèria de subvencions que hagi aprovat l'entitat que 
tingui atribuïda la gestió d'aquests ajuts. 

  

CATORZENA. Incompatibilitats 

  

La concessió d’aquesta subvenció serà compatible amb altres ajuts, sempre que els 
ingressos totals obtinguts per finançar l’actuació no superin el cost de l’activitat 
subvencionada.  
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Els beneficiaris d’aquestes subvencions no podran fer una nova sol·licitud que afecti a la 
mateixa façana fins transcorregut un període mínim de 8 anys des de la data de 
finalització de les obres de rehabilitació que ja van ser objecte de la subvenció.  

  

La manca de justificació de la subvenció donarà lloc a la revocació, sens perjudici de la 
responsabilitat en que hagi pogut incorre el beneficiari en cas d’haver comés falsedat en 
la seva sol·licitud. 

  

QUINZENA. Dret supletori 

  

En tot allò no previst expressament en aquestes bases, s'atendrà a les disposicions 
contingudes en la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions, i el 
corresponent Reglament que la desplega, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol.  

  

DISPOSICIÓ FINAL 

  

Aquestes bases entraran en vigor a partir del termini de quinze dies previst a l’article 
65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i romandran 
vigents fins que no se n’acordi la seva modificació o derogació expressa.  

 INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT 

PDeCAT 

El Sr. Jordi Guasch, portaveu del grup municipal PDeCAT, comenta el següent: 

“Votarem a favor”. 

 

PSC 

La Sra. Anna Ordóñez, portaveu del grup municipal PSC, comenta el següent: 

“Donat que aquesta modificació de Ordenança no s’ha treballat i el més important és que 
és un benefici per als habitants de Banyeres, i que el PSC l’ha reivindicat vàries vegades 
perquè des de que vàrem iniciar la nova legislatura encara no s’ha concedit cap ajuda, 
tot i estar previstes als pressupostos, demanem a l’alcalde i a l’equip de govern la 
retirada d’aquest punt per poder treballar-la i  estudiar-la amb temps.  
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Si no és així, votarem abstenció per no endarrerir més les ajudes a les persones que ja 
han fet les inversions de rehabilitació de façanes. 
 
El nostre vot és abstenció”. 

 

  

Expedient 272/2018. Moció per exigir a la Generalitat de Catalunya 
l'abonament del deute pendent de les escoles bressol. 

Favorable Tipus de votació: Ordinària 

Vots emesos: 11 

A favor: 8, (4BNY, 1 ICV, 3 PDeCAT) 

En contra: 0,  

Abstencions: 3 (PSC)  

Absents: 0 

Atès que en el Ple ordinari de data 15 de març de 2018, es va acordar pels grups 
municipals de PDeCAT i BNY deixar sobre la taula aquesta Moció, presentada pel grup 
municipal PSC, acordant que es tractaria a la següent sessió plenària un cop s’hagués 
consensuat el contingut de la mateixa i sol·licitant al Consell Comarcal del Baix Penedès 
una còpia de la Moció que van aprovar.  

  

D’acord amb el que es va acordar, es presenta per a debatre en la sessió d’aquest Ple la 
Moció aprovada pel Consell comarcal, en consens amb tots els partits polítics, que es 
transcriu a continuació: 

  

“MOCIÓ PRESENTADA PER EXIGIR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
L’ABONAMENT DEL DEUTE PENDENT DE LES ESCOLES BRESSOL. APROVACIÓ, 
SI ESCAU. 

  

«Atès que segons l’article 84.2 i 131 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article 198 
de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, recullen que l’ensenyament de 0-3 anys 
és de competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya, obligació que s’ha 
d´articular mitjançant convenis amb els ens locals. 
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Atès que la relació convenial entre la Generalitat i els ajuntaments es va trencar al curs 
2012-2013 quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions pressupostàries 
de la institució, passant a ser els ajuntaments, amb l’ajut de les famílies, qui estan 
suportant el sosteniment del servei d’escoles bressol municipals. (actualment les famílies 
i els ajuntaments costegen un 83% del cost, mentre que el 17% restant es finança a 
través de les diputacions). 

  

Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de 
1.800€ per alumne i any a zero per part del Govern de la Generalitat. 

  

Atès que la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupost de la Generalitat de Catalunya per 
al 2017 recollia a la Disposició Addicional 49 que el Govern de la Generalitat havia de 
garantir un finançament de les escoles bressol que cobrís, com a mínim, un mòdul 
econòmic de 1.600€ per plaça i any, i s´havia de comprometre a augmentar-lo 
progressivament fins als 1.800€ per plaça i any, i aquest aspecte no s’ha complert per 
part del Govern de la Generalitat. 

  

Atès que ens els darrers dies hem conegut que el TSJC ha donat la raó a un seguit de 
municipis que havien interposat demanda individual (Cornellà de Llobregat, Esplugues 
de Llobregat, Sabadell, i Sant Joan Despí) i una de col·lectiva (amb 30 consistoris 
ajuntaments) contra la Generalitat de Catalunya, exigint el pagament del deute contret 
amb les escoles bressol. Unes Inversions que el Departament d’Ensenyament no va 
abonar, tot i haver-s’hi compromès, entre els any 2012 i 2015. 

  

Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

  

ACORDS: 

 

PRIMER. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que doni compliment a la 
sentència del TSJC per la qual li obliga a pagar les subvencions de tres cursos als 36 
ajuntaments que van presentar una reclamació pel deute contret i pendent d’abonar per la 
gestió del servei de les escoles bressol dels municipis. 

  

SEGON. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que d´acord amb l’escrit de la 
sentència del TSJC retorni també el deute contret i pendent d’abonar per la gestió del servei 
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de les escoles bressol de tots els municipis que tot i no plantejar-li amb anterioritat cap 
recurs directe per la via judicial al Govern de la Generalitat, si que hi ha pendent un deute 
per aquesta gestió, pels mateixos cursos escolars del 2012 a 2015, i que preveu aquesta 
sentència. 

  

TERCER. Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, a l’Associació de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.»” 

 

 INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT 

 

PDeCAT 

El Sr. Jordi Guasch, portaveu del grup municipal PDeCAT, comenta el següent: 

“Donat que és la versió consensuada del Consell Comarcal tal i com es va acordar 
en l’anterior Ple, el nostre vot és a favor”. 

 

PSC 

La Sra. Anna Ordóñez, portaveu del grup municipal PSC, comenta el següent: 

“No estem d’acord en votar a favor d’aquesta moció, donat que en l’anterior ple es va 
retirar la nostra moció per poder treballar-la en conjunt. Els motius que van portar a 
prendre aquesta decisió és que no hi havia consens en que a la moció es fes referència 
al grup polític que governava en aquell moment la Generalitat, a més de que aquesta 
moció al Consell Comarcal es va aprovar realitzant modificacions i que va comptar amb 
el recolzament de tots els grups polítics. 
 
Nosaltres estaven disposats a tractar-la al mateix ple com tantes vegades s’ha fet amb 
altres mocions o aprovacions que no hi havia consens. 
 
Volem dir que en cap moment ens hem reunit per parlar. A més, no s’han dignat a 
modificar-la per adaptar-la a l’Ajuntament de Banyeres, no podem votar en contra perquè 
és una moció que va presentar el PSC. 
 
Demanem que es torni a retirar i treballar-la en conjunt per aconseguir l’aprovació de tot 
el consistori, tal i com vam acordar en l’anterior ple.” 

 

  

Expedient 582/2018. Moció per a la defensa de la qualitat educativa: 
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menys ràtios, més qualitat 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

“MOCIÓ 

  

En Manel Pulido Guerrero, amb domicili a efectes de notificació a Via Laietana, L6, 4a 
planta, 08003 de Barcelona, com la Federació d'Educació de CCOO de Catalunya i en 
representació manifesta: 

  

Que les problemàtiques dels tancaments d'aules a P3 i la sobresaturació a les aules de 
secundària són fruits de dues decisions polítiques preses durant la darrera dècada: 

  

 La manca de planificació educativa per entomar la reducció demogràfica als 
primers anys d'escolarització i el gran increment a l'educació secundària, tant 
obligatòria com post obligatòria, deixant la decisió a les lleis del mercat. 

 Les brutals retallades en els pressupostos destinats a l'educació, que han 
comportat deixar d'invertir a Catalunya prop de 3.700 milions d'euros en els 
darrers 6 anys, el que representa gairebé el pressupost sencer d'un any. (enllaç 
al comunicat d'inici de curs 2017- 18) 

  

Que el tancament d'aules de P3 suposen un fort impacte social, pedagògic i laboral als 
centres educatius del nostre municipi. 

  

Que la reducció del nombre d'alumnes de les aules dels centres educatius han de servir 
per millorar la qualitat educativa que es presta als nostres centres i per ajudar a 
implementar una veritable escola inclusiva. 

  

Que el nombre d’alumnes per persona educador als menjadors escolars és excessiu i 
impedeix l'atenció educativa d'excel·lència que es vol aportar en aquest espai. 

  

Per tot el que s'ha exposat, i d'acord amb el que s'estableix al Reglament Municipal, 
presenta al Ple Municipal la següent proposta de Moció: 
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El Ple Municipal de Banyeres del Penedès en defensa de la qualitat educativa del 
sistema català, sol·licita als grups parlamentaris catalans, 

  

1. Que, de forma immediata, elaborin la normativa corresponent per tal de reduir les 
ràtios de les aules catalanes gradualment, començant el curs vinent, Així, a les 
noves aules d'infantil i primària, el màxim nombre d'alumnes haurà de ser de 20, 
a les de secundària obligatòria 25 i a les de post obligatòria, 30, amb tots els 
desdoblaments necessaris per garantir la qualitat i la seguretat. Pel primer cicle 
de l'educació infantil també s'ha de produir una reducció de la ràtio, en la línia de 
les recomanacions europees, fins a aconseguir 6, 9 i 15 alumnes per nivell. 
Igualment, el nombre d'alumnes a les aules dels Centres d'Educació Especial i 
als diferents Serveis d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives 
especifiques, s'ha de reduir respecte dels actuals. 

  

2. Que no es produeixi el tancament d'aules de P3 al nostre municipi. 

  

3. Que es limiti el nombre d'alumnes per educadora en funció del cicle escolar per 
als menjadors escolars.” 

  

 INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT 

PDeCAT 

El Sr. Jordi Guasch, portaveu del grup municipal PDeCAT, comenta el següent: 

“Seria absurd per part nostra no recolzar aquesta moció. Evidentment, qui estaria en 
contra de baixar les ratios a les escoles? Quan menys alumnes tingui cada professor 
major qualitat d’ensenyament podrà oferir, sigui quina sigui l’etapa de formació. 

Votarem a favor, però cal que tots plegats siguem conscients que mentre les 
competències d’ensenyament i educació siguin de la Generalitat però amb les 
finances intervingudes i sense poder gestionar els propis recursos lliurement, 
difícilment es podrà fer cap actuació en aquest sentit.”  

PSC 

La Sra. Anna Ordóñez, portaveu del grup municipal PSC, comenta el següent: 

“Aquesta moció ve per CCOO, i amb la qual cosa el PSC està molt d’acord. El primer a 
la vida de totes les persones és l’educació. Des del PSC agraïm aquestes mocions i clar 
que recolzarem totes les mocions que es reivindiquin en benefici de l’educació, de la 
sanitat, i de qualsevol dret social de les persones.  
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El nostre vot és a favor”. 
 

  

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

Donar compte Decrets 

Nom Data Resum Expedient 

DECRET 
2018-0016 

12/03/2018 
14:07 

Convocatòria Ple ordinari de data 15 
de març de 2018 a les 19:00h. Exp. 
PLN/2018/4. PLN/2018/4 

DECRET 
2018-0017 

15/03/2018 
14:35 

Convocatòria Junta de Govern Local 
en sessió extraordinària de data 15 de 
març de 2018 a les 18:30h JGL/2018/9 

DECRET 
2018-0018 

15/03/2018 
14:35 

Decret de l'alcaldia d'aprovació del pla 
pressupostari a mig termini 2019-2021 273/2018 

DECRET 
2018-0019 

20/03/2018 
14:07 

Contractació de la Sra amb DNI:..192Y 
mitjançant la modalitat de contracte 
d’interinatge fins cobertura de la plaça. 309/2018 

DECRET 
2018-0020 

21/03/2018 
14:45 

Convocatòria Junta de Govern Local 
en sessió ordinària de data 22 de març 
de 2018. JGL/2018/10 JGL/2018/10 

DECRET 
2018-0021 

29/03/2018 
10:51 

Organització de "La Banyerenca run", 
cursa a peu i caminada popular. 243/2018 

DECRET 
2018-0022 

04/04/2018 
8:46 

Sol·licitud de subvenció seguretat en 
piscines Diputació de Tarragona 366/2018 

DECRET 
2018-0023 

04/04/2018 
9:27 

Sol·licitud alta plataforma de serveis 
de contractació pública (PSCP) 284/2018 

DECRET 
2018-0024 

04/04/2018 
14:52 

Decret convocatòria de la Junta de 
Govern Local en sessió ordinària de 
data 5 d'abril de 2018. JGL/2018/11 JGL/2018/11 

DECRET 11/04/2018 RESOLUCIO DE L'EXPEDIENT DE 979/2017 
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2018-0025 13:58 BAIXES PER INSCRIPCIO 
INDEGUDA AL PADRO 
D'HABITANTS. 

DECRET 
2018-0026 11/04/2018 

13:58 

Decret d'aprovació de la liquidació del 
pressupost de l'Ajuntament de 
Banyeres corresponent a l'exercici 
2017 83/2018 

DECRET 
2018-0027 

11/04/2018 
13:59 

Decret d'alcaldia d'aprovació de 
l'anul·lació de drets i obligacions 
reconeguts de pressupostos tancats 396/2018 

DECRET 
2018-0028  

11/04/2018 
15:05 

DECRET DE CONVOCATÒRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL EN 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 12 
D’ABRIL DE 2018. JGL/2018/12 

JGL/2018/12 

DECRET 
2018-0029  

13/04/2018 
14:39 

DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ 
DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
NÚM. 1/2018, MODALITAT 
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
DE CRÈDIT 

337/2018 

DECRET 
2018-0030  

13/04/2018 
14:40 

RESOLUCIO EXPEDIENT DE BAIXA 
PER INSCRIPCIO INDEGUDA AL 
PADRO D'HABITANTS 

mar-18 

DECRET 
2018-0031  

13/04/2018 
14:46 

RESOLUCIO DE L'EXPEDIENT DE 
BAIXES PER INSCRIPCIO 
INDEGUDA AL PADRO 
D'HABITANTS 

690/2017 

DECRET 
2018-0032 

18/04/2018 
14:30 

Convocatòria Junta de Govern Local 
en sessió ordinària de data 19 d'abril 
de 2018. JGL/2018/13 JGL/2018/13 

DECRET 
2018-0033 

18/04/2018 
14:57 

Renúncia alcalde de barri de Casa 
Roja 453/2018 

DECRET 
2018-0034 20/04/2018 

10:04 

Decret de nomenament d'advocats i 
procuradors per defensa i 
representació en procediment Previas 
nº 94/2018 470/2018 

DECRET 
2018-0035 

25/04/2018 
14:47 

Convocatòria Junta de Govern Local 
en sessió ordinària de data 26 d'abril 
de 2018.JGL/2018/14 JGL/2018/14 
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DECRET 
2018-0036 30/04/2018 

17:43 

Decret d'alcaldia sobre les objeccions 
formulades per la intervenció municipal 
durant l'exercici 2017 i tramesa a 
Sindicatura de Comptes 499/2018 

DECRET 
2018-0037  

02/05/2018 
14:57 

DECRET DE CONVOCATÒRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL EN 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 3 DE 
MAIG DE 2018. JGL/2018/15 

JGL/2018/15 

DECRET 
2018-0038  

07/05/2018 
14:33 

AVOCACIÓ I RESOLUCIÓ 
AUTORITZACIÓ CELEBRACIÓ 
FESTA ANIVERSARI L’11 DE MAIG 
DE 2018 AL PARC DEL PRIORAT 

496/2018 

DECRET 
2018-0039  

08/05/2018 
17:07 

DECRET DE CONVOCATÒRIA DE 
PLE EXTRAORDINARI I URGENT  
PEL 9 DE MAIG DE 2018. PLN/2018/5 

PLN/2018/5 

DECRET 
2018-0040 

09/05/2018 
15:09 

Convocatòria Junta de Govern Local 
en sessió ordinària de data 10 de maig 
de 2018. JGL/2018/16 JGL/2018/16 

DECRET 
2018-0041 

10/05/2018 
12:45 

Incoació d’expedient de renovació, o 
caducitat, de les inscripcions padronals 
corresponents a les persones 
estrangeres no comunitàries sense 
autorització de residència permanent. 552/2018 

 
 

El Ple es dóna per assabentat. 

 

  

Donar compte de les Juntes de Govern Local 

 Acta Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 7 de març de 
2018. JGL/2018/8 

 Acta Junta de Govern Local en sessió extraordinària de data 15 de 
març de 2018. JGL/2018/9 

 Acta Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 22 de març de 
2018. JGL/2018/10 
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 Acta Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 5 d'abril de 
2018. JGL/2018/11 

 Acta Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 12 d'abril de 
2018. JGL/2018/12 

 Acta Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 19 d'abril de 
2018. JGL/2018/13 

 Acta Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 26 d'abril de 
2018. JGL/2018/14 

 Diligència de rectificació JGL/2018/14 

 Acta Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 3 de maig de 
2018. JGL/2018/15 

 

El Ple es dóna per assabentat. 

 

  

Expedient 83/2018. Donar compte de la liquidació del pressupost de 
l'Ajuntament de Banyeres del Penedès corresponent a l'exercici 2017 

Es dóna compte del decret de l’Alcaldia núm. 2018-0026, de data 11 d’abril de 2018, 

d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès 

corresponent a l’exercici 2017. 

 

“DECRET DE L’ALCALDIA 2018-0026 
 

D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2017  
    
 
 

1. ANTECEDENTS 
 
1.1 En data 13 de març de 2018 l'alcalde va sol·licitar informes a la secretaria intervenció 
de la corporació sobre l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017. 
 
1.2 En data 6 d’abril de 2018 s’ha emès informe de secretaria sobre la tramitació de la 
liquidació del pressupost del 2017. 
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1.3. En data 10 d’abril de 2018 s’ha emès informe d’intervenció sobre el compliment dels 
resultats obtinguts a la liquidació. 
 
1.4 En data 10 d’abril de 2018 s’ha emès informe d’intervenció sobre el càlcul dels 
objectius del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la 
despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2017, en termes 
consolidats. 
 
1.5 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2017 de l’ens Ajuntament de 
Banyeres del Penedès, a 31 de desembre del mateix exercici s'obté el següent resultat:  
 

1.5.1. Pressupost de despeses:  
 

 
1. Exercici en curs:

Pressupost inicial de despeses: 3.236.516,86

Modificacions de despeses: 486.308,87

Pressupost definitiu de despeses: 3.722.825,73

Despeses autoritzades: 2.911.220,17

Despeses compromeses: 2.911.220,17

Obligacions reconegudes: 2.876.473,51

Despeses ordenades: 2.752.592,77

Pagaments realitzats: 2.752.592,77

Obligacions pendents de pagament: 123.880,74

2.  Exercicis tancats :

Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 245.156,20

Baixes, anul·lacions, cancel·lacions: 149,51

Pagaments realitzats: 186.833,26

Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 58.173,43

CREDITORS  PENDENTS DE PAGAMENT:     182.054,17  
 
 
 
 
1.5.2. Pressupost d’ingressos: 
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1. Exercici en curs:

Pressupost inicial d’ingressos: 3.236.516,86

Modificacions d’ingressos: 486.308,87

Pressupost definitiu d’ingressos: 3.722.825,73

Drets reconeguts: 3.431.126,36

Drets anul·lats: 93.019,68

Drets reconeguts nets: 3.338.106,68

Recaptació neta: 2.947.545,21

Drets pendents de cobrament: 390.561,47

2. Exercicis tancats :

Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 1.449.025,04

Baixes i rectificacions: 156.501,28

Recaptació: 804.142,06

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 488.381,70

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT: 878.943,17  
 
 
1.5.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 
 

AJUNTAMENT DE               

Exercici Comptable: 2017

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2017

AJUSTOS RESULTAT

a. Operacions corrents 3.306.562,94 2.449.559,00 857.003,94

b. Altres operacions no financeres 29.743,74 257.705,42 -227.961,68

1. Total operacions no financeres (a+b) 3.336.306,68 2.707.264,42 629.042,26

2. Actius financers 1800,00 1800,00 - 0,00

3. Passius financers 0,00 167.409,09 -167.409,09

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 3.338.106,68 2.876.473,51 461.633,17

AJUSTOS:

38290,42

0,00

9105,58

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 490.818,01

 DRETS 

RECONEGUTS 

NETS 

 OBLIGACIONS 

RECONEGUDE

S NETES 

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

 4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a 

despeses grals. 

 
Els crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals són, 
entre d’altres, 9.000€ a la partida 1533 221.99 en concepte de material de serveis per la 
brigada; 7.130,84€ a la partida 9200 226.04 en concepte de despeses jurídiques; o 
6.827,76€ a la partida 1510 465.00 en concepte de transferències al Consell Comarcal 
del Baix Penedès pels serveis d’assistència tècnica en l’àmbit urbanístic. 
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1.5.4. Romanent de tresoreria: 
 
 

 
Les despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413), són de 27.938,85 € i 
els creditors per devolucions d'ingressos (compte 418) són de 508,19. Per la qual cosa, 
el romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat, seria de 744.358,13 €. 

 
 
1.5.5. Romanents de crèdit: 
 
El total de romanents de crèdit ascendeix a 846.352,22 €. Entre els romanents de crèdit 
de l’exercici trobem alguns romanents d’incorporació obligatòria i d’altres d’incorporació 
voluntària. 
 
  - Romanents de crèdit d’incorporació obligatòria: Són aquells crèdits que han estat 
finançats amb recursos afectats, amb el següent detall: 
 

Aplicació 
pressupostària Descripció de l'obra 

Excessos de 
finançament 

Incorporacio
ns oblig. 

1610 60100 Canalització aigua potable de Casa Roja al Priorat 30.494,28 30.494,28 

2312 62203 Centre de dia 150.253,03 150.253,03 

AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS            

Exercici Comptable: 2017

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12
IMPORTS ANY 2017

1. (+) Fons líquids 1.600.403,06

2. (+) Drets pendents de cobrament 907.310,34

(+) del Pressupost corrent 390.561,47

(+) de Pressupostos tancats 488.381,70

(+) d'operacions no pressupostàries 33.268,86

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 4.901,69

3. (-) Obligacions pendents de pagament 477.988,51

(+) del Pressupost corrent 123.880,74

(+) de Pressupostos tancats 58.173,43

(+) d'operacions no pressupostàries 310.694,20

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 14.759,86

4. (+) Partides pendents d'aplicació 9.858,17

(-) de cobraments realitzats pendents d'aplicació pressupostària 4.901,69

(+) de pagaments realitzats pendents d'aplicació pressupostària 14.759,86

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 2.029.724,89

II. Saldos de dubtós cobrament 383.990,86

III. Excés de finançament afectat 872.928,86

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 772.805,17
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4540 61901 Camí de Sant Miquel a Saifores 492,48 492,48 

1532 60901 Millores urbanització Casa Roja 112.313,48 112.313,48 

2411 143.00 
Altre personal. Contractació en pràctiques de joves beneficiaris 
del PGJC 6.929,62 6.929,62 

2411 160.00 
Seguretat Social. Contractació en pràctiques de joves 
beneficiaris del PGJC 2.175,96 2.175,96 

  
302.658,85 302.658,85 

 
 
Els romanents de crèdit d’incorporació obligatòria són els que figuren com a ajustos en 
l'estat del Romanent de tresoreria, a l'epígraf III. Excés de finançament afectat, 
juntament amb altres excessos de finançament que es detallen seguidament: 
 

1. Patrimoni municipal del sòl, per import de 343.407,21 €. Als darrers 
exercicis no s’ha realitzat la incorporació obligatòria de romanents per 
l’import que configura el patrimoni municipal del sòl (tresoreria) per entendre 
que mentre no es determini la finalitat no és adequat incorporar una despesa 
que es desconeix si s’executarà durant l’exercici ni tampoc es coneix la seva 
finalitat. 

 
El PMS es va constituir per acord plenari de data 30 de desembre de 2016. 
Aquest s’integra, entre altres béns i drets, per la tresoreria producte de 
l’alienació de béns del propi PMS (alienació de les finques cedides per 
aprofitament urbanístic als sectors Pinetellada i Camí de l’Arboç), per un 
import de 483.407,21€. Durant l’exercici 2016 se’n va fer ús parcial del PMS 
atès que es va adquirir un immoble propietat de la Cooperativa Agrícola 
situat a la plaça de l’Ajuntament, per un import de 140.000€, restant 
d’aquesta forma un saldo de 343.407,21€, afectat a les finalitats pròpies del 
PMS.  

 

2. Afectació de l’import resultant de la distribució del superàvit de la 
liquidació de l’exercici 2016, per import de 226.862,80 €, de conformitat amb 
l’informe de la intervenció municipal de 28 de novembre de 2017, del qual va 
prendre coneixement el Ple en data 28 de desembre de 2017. Aquest import 
està afectat i en el moment que es tramiti la corresponent modificació de 
crèdit que habiliti la partida pressupostària adequada i suficient per poder 
complir amb la distribució del superàvit, aquesta modificació s’haurà de 
finançar amb romanent de tresoreria afectat, motiu pel qual s’ha de 
descomptar del romanent de tresoreria per a despeses generals. 

 
 
  - Romanents de crèdit d’incorporació voluntària: Són aquells crèdits que s’incorporaran 
si existeixen recursos suficients, una vegada acordada la distribució del superàvit, 
sempre que es trobin en algun dels supòsits taxats d’incorporació voluntària i es tramiti la 
corresponent modificació de crèdit.  
 
Per tot això, el detall de l’ajust que figura al punt III. Excés de finançament afectat de 
l’estat Romanent de tresoreria és el següent:  
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Descripció 
Excessos de finançament 

Canalització aigua potable de Casa Roja al Priorat 30.494,28 

Centre de dia 150.253,03 

Camí de Sant Miquel a Saifores 492,48 

Millores urbanització Casa Roja 112.313,48 

Altre personal. Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del PGJC 6.929,62 

Seguretat Social. Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del 
PGJC 2.175,96 

Patrimoni municipal del sòl (tresoreria) 343.407,21 

Distribució del superàvit resultant de la liquidació de l’exercici 2016 226.862,80 

TOTAL 872.928,86 

 
 
 

1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació 
del pressupost (en termes consolidats) 
 
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una 
posició d'equilibri o superàvit pressupostari. El càlcul de la capacitat o necessitat de 
finançament en els ens sotmesos a pressupost1 s'obté, per diferència entre els imports 
dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia aplicació dels 
ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la 
pressupostària. 
 
L'entitat local, en termes consolidats, presenta una capacitat de finançament per import 
de 443.813,87 euros, d'acord amb el següent detall: 
 

Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat   

Ingressos no financers 3.410.125,67 

Despeses no financeres 2.907.452,39 

Superàvit no financer 502.673,28 

Ajustos d'ingressos   

Recaptació  -93.288,10 

PTE 0,00 

Interessos 0,00 

Ajustos de despeses   

Compte 413 27.938,85 

Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 

Interessos  0,00 

                                            
1 Per als ens no sotmesos a règim pressupostari es considera desequilibri quan, d'acord amb els criteris del pla de 
comptabilitat que els sigui aplicable, dels seus estats previsionals es dedueixi que incorren en pèrdues el 
sanejament requereixi la dotació de recursos no previstos en l'escenari de estabilitat de l'entitat de les de l'apartat 
anterior a la que li toqui aportar, i han de ser objecte d'un informe individualitzat. 
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Lísings -62.367,54 

Execució d'avals 0,00 

Aportacions de capital 0,00 

Ingressos ajustats 3.316.837,57 

Despeses ajustades 2.873.023,70 

Capacitat de finançament 443.813,87 

 
 
1.7. Compliment de la regla de la despesa 
 
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la 
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2016 amb aquell 
que es desprèn de la liquidació del 2017. 
 
La despesa computable de l'exercici 2017 serà la no financera,  exclosos: 

- els interessos del deute 
- la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions 

Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les 
Corporacions Locals 

- les inversions financerament sostenibles finançades amb superàvit de la 
liquidació del 2016  

- i, si escau, aplicarem els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per la 
determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions 
Locals”, de la IGAE. 

 
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2016 a la qual 
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia 
espanyola que del 2016 al 2017 és del 2,1% i, si s’escau, afegirem els increments 
normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació 
avalades per canvis normatius). 
 
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del 
pressupost 2017 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, 
l'entitat local, en termes consolidats, no compleix la Regla de la despesa amb un marge 
d’incompliment de 66.060,57 euros. 
 

Concepte 

Liquidació 
exercici 2016 

Liquidació 
exercici 2017 

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 2.721.424,63 2.890.541,99 

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el 
SEC) 

-58.958,90 -34.428,69 

-Venda de terrenys i altres inversions reals   0,00 

+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local   0,00 

+/-Execució d'avals   0,00 

+Aportacions de capital   0,00 

+/-Assumpció i cancel·lació de deutes   0,00 
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+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a 
pressupost 

353,91 27.938,85 

+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les 
Associacions públic privades 

  0,00 

+/-Adquisicions amb pagament ajornat   0,00 

+/-Arrendament financer -59.312,81 -62.367,54 

+Préstecs   0,00 

-Inversions realitzades per la Corporació local per 
compte d'altres Administracions Públiques 

  0,00 

Altres 

  0,00 

Despeses no financeres en termes SEC excepte 
interessos del deute 

2.662.465,73 2.856.113,30 

-Pagaments per transferències (i altres operacions 
internes) a altres ens que integren la Corporació Local 

    

- Despesa finançada amb fons finalistes procedents 
de la Unió Europea o d'altres Administracions 
públiques 

209.811,97 285.893,24 

Unió Europea   0,00 

Estat   0,00 

Comunitat Autònoma 61.973,23 81.181,29 

Diputacions 139.639,62 204.711,95 

Altres Administracions Públiques 8.199,12 0,00 

- Transferències per fons dels sistemes de finançament 

  0,00 

 - Despesa finançada amb superàvit de la liquidació 
  0,00 

Total despesa computable a l'exercici (1) 2.452.653,76 2.570.220,06 

Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,021   

Despesa computable incrementada per la taxa de 
referència   

2.504.159,49   

+ canvis normatius que suposen increments permanents 
de la recaptació (3) 

0,00   

- canvis normatius que suposen decrements permanents 
de la recaptació (3) 

0,00   

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4) 
2.504.159,49   

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) (5)   2.570.220,06 

Marge d'incompliment   -66.060,57 

% Variació de la despesa computable (5-1/1)   4,79% 

 
Es produeix un incompliment de la regla de la despesa com a conseqüència de 
l’incompliment, en termes individuals, d’aquesta regla per part de l’organisme autònom 
Fundació Josep Cañas.  
 
En termes individuals, l’ens matriu sí compleix la regla de la despesa però l’organisme 
autònom no. Aquest incompliment per part de l’organisme autònom es deu a l’execució 
de l’obra de Rehabilitació i Ampliació del Museu Cal Fontanilles, 1ª fase, obra d’un import 
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significatiu que va iniciar aquest organisme durant l’exercici 2015 i que encara s’està 
executant en l’exercici vigent (2018). La major part de la despesa s’ha produït durant 
l’exercici 2017, no havent estat possible l’adequat fraccionament de la despesa 
plurianual de l’obra. Una part important de la despesa es finança amb una subvenció 
directa de la Diputació de Tarragona i, per tant, té efecte de despesa no computable atès 
que s’aplica l’ajust de despesa finançada amb subvencions d’altres administracions 
públiques. No obstant, la resta de l’obra es finança amb aportació d’empresa privada 
(aportació d’EQ Esteve d’acord amb conveni signat) i la guia de la regla de la despesa 
no contempla aquestes aportacions d’empreses privades com ajustos a aplicar, de 
manera que s’ha de computar com a despesa computable pel càlcul de la regla de la 
despesa. 
 
Es tracta, per tant, d’un incompliment puntual de l’organisme autònom, no de 
l’Ajuntament, que sí compleix la regla de la despesa en termes individuals. Aquest 
incompliment puntual requereix l’aprovació d’un pla econòmic financer per corregir el 
desequilibri. 
 

1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 
 
1.8.1. Deute públic:  
 
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de 
deute per al subsector de l’administració local. 
 
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar 
aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a 
cadascuna de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels 
ingressos corrents liquidats consolidats  

 
El volum de deute viu a 31/12/2017, en termes de percentatge sobre els ingressos 
corrents ajustats, minorant els ingressos afectats, és el següent: 
 
 
 

    Nivell de deute viu Import 

1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 3.307.625,12 

2 (-) CCEE 0,00 

3 (-) QQUU  0,00 

4 (-) ALTRES 29.085,69 

5   Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-4) 3.278.539,43 

6   Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 616.704,34 

7   Deute viu a 31 de desembre a curt termini 0,00 

8   Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 18,81% 

 

 
1.8.2. Període mig de pagament 
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El PMP del quart trimestre informat al MINHAP, en termes globals, ha estat de -6,41 dies.  
 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada 
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, 
les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments 
ordenats i els realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de 
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els 
drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s’hauran de determinar: 
 

 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de 
desembre 

 El resultat pressupostari de l’exercici 

 Els romanents de crèdit 

 El romanent de tresoreria 
 
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost 
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat. 
 
L’article 21 de la LOEPSF,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic 
financer durant l'any en curs i el següent. 
 
5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del 
destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de 
manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament 
net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del 
superàvit a destinar a la reducció del deute,  tenint en compte la nova disposició 
addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per aquesta 
distribució i destí del superàvit. 
 
Cal considerar, com a novetat normativa, el Reial Decret-llei 1/2018, de 23 de març, pel 
qual es prorroga per 2018 el destí del superàvit de les corporacions locals per inversions 
financerament sostenibles i es modifica l’àmbit objectiu d’aquestes.  
 
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les 
liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals 
formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses 
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o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les 
obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la 
situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres 
d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i 
despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada 
conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció 
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit 
del deute.  

 
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, 
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
Per tant,  
 
RESOLC: 
 

PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 de l’ens Ajuntament de 
Banyeres del Penedès que figura a la part antecedent. 
 
SEGON.- Elaborar i aprovar un pla econòmic financer formulat per l’any en curs i el 
següent per corregir el següent desequilibri: incompliment de la regla de la despesa. 
  
El pla econòmic financer s'ha d'elevar al Ple en el termini màxim d'un mes des què es 
posi de manifest el desequilibri, i en el cas de les entitats locals no incloses en l'àmbit 
subjectiu dels articles 111 i 135 TRLRHL, el pla no requerirà cap aprovació addicional, i 
ha de ser comunicat a l'òrgan competent de la tutela de la Comunitat Autònoma després 
de l’acord plenari d’aprovació i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en el 
termini de 5 dies naturals des de la seva aprovació. 
 
El Ple disposa de dos mesos des de la presentació del pla per a la seva aprovació, 
sense perjudici d’allò regulat a la disposició addicional setzena de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (disposició introduïda per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local), 
que disposa que, excepcionalment, quan el Ple de la Corporació Local no aconseguís, 
en una primera votació, la majoria necessària per a l’adopció d’acords, la Junta de 
Govern Local tindrà competència per aprovar, entre d’altres, els plans econòmics 
financers.  
 
TERCER.- Significar que, atès que la liquidació del pressupost s’ha situat en superàvit, 
aquest s’ha de destinar a reduir el nivell d’endeutament net, sense perjudici de la 
possibilitat prevista a la disposició addicional sisena de la LOEPSF de destinar aquest 
superàvit a finançar inversions financerament sostenibles. 
 
QUART.- Trametre la liquidació del pressupost al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
CINQUÈ.- Donar compte d’aquest decret al Ple en la primera sessió que se celebri.” 
 

INTERVENCIONS 
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La Sra. Anna Jané i Caralt Regidora d’Hisenda fa la següent explicació: 

“De la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Banyeres del 

Penedès es pot deduir que existeix equilibri financer amb un romanent de tresoreria 

per a despeses generals ajustat de 744.358,13 euros. El romanent de tresoreria es un 

paràmetre que mesura a 31 de desembre allò existent a caixa (líquid), més els drets 

pendents de cobrament menys les obligacions pendents de pagament.  

La tresoreria municipal presenta unes existències a final d’exercici 2017 de 1.600.403,06 

euros, considerem que la gestió de la tresoreria ha estat correcta i ha permès atendre 

amb normalitat els pagaments, amb l’indicat compliment del PMP. 

  

El resultat pressupostari ajustat de l’entitat local és de 490.818.01 euros. Aquest 

resultat positiu ens indica una bona gestió pressupostaria on els ingressos han estat 

suficients per finançar les despeses de l’exercici. 

  

Per altra banda, també es pot deduir de la liquidació que els drets pendents de 

cobrament a tancament d’exercici són 878.943,17 euros i les obligacions pendents de 

pagament 182.054,17 euros. Aquest imports són reals ja que anteriorment a la liquidació 

del pressupost s’ha aprovat per Decret d’Alcaldia D’ANUL·LACIÓ DE DRETS I 

OBLIGACIONS RECONEGUTS EN EXERCICS TANCATS. En aquest decret, atès 

l’informe de la Tresoreria Intervenció municipal s’aprova anul·lar per diferents motius, els 

drets reconeguts pendents de cobrament i obligacions reconegudes pendents de 

pagament de pressupostos tancats i que es detallen en el corresponent informe.  

  
Referent als drets reconeguts de pressupostos tancats, aquest ingressos corresponen 
als exercicis compresos entre el 2006 i el 2016 i prenen un valor de 196.772,99 euros. 
Aquesta anul·lació de rebuts ve a proposta d’un expedient de BASE que dona els crèdits 
per incobrables, bé sigui perquè ja han prescrit, per insolvència o fallida dels titulars, o 
per canvis o errors en la titularitat. En el cas d’expedients d’obres principalment són 
llicències que es demanen i no s’han portat a terme les obres corresponents. Per 
qualsevol aclariment es pot consultar el detall de l’expedient a secretaria. 
  
Pel que fa a les obligacions reconegudes de pressupostos tancats, aquestes despeses 
corresponen al 2016 i prenen un valor de 99 euros. S’anul·la per una duplicitat en el 
reconeixement del deute. 
En data d’efecte 31/12/2017, per tal de que la comptabilitat mostri una imatge fidel a la 
realitat, s’han realitzat els corresponents assentaments comptables per fer efectiva 
aquesta anul·lació. 
  
  

En relació als compliments de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i sostenibilitat, 

els càlculs es fan en termes consolidats, és a dir, ens matriu i organisme autònom 
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Fundació Josep Cañas. 

  

Pel que fa al concepte d’estabilitat pressupostaria,  aquest indica l’equilibri entre els 

capítols 1 al 7 d‘ingressos i despeses, és a dir, indica la capacitat de finançament. Per 

l’exercici 2017 aquesta capacitat de finançament en termes consolidats pren un valor de 

443.813,87€. 

  

Pel que fa a la regla de la despesa: caldrà respectar llindar europeu entre pressupost 

anterior (2016) i pressupost que liquidem (2017).  

En termes consolidats no es compleix la regla de la despesa amb un marge 

d’incompliment de 66.060,57 euros. 

Es produeix un incompliment de la regla de la despesa com a conseqüència de 

l’incompliment, en termes individuals, d’aquesta regla per part de l’organisme autònom 

Fundació Josep Cañas.  En termes individuals, l’ens matriu Ajuntament de Banyeres del 

Penedès sí compleix la regla de la despesa. 

Aquest incompliment per part de l’organisme autònom es deu a l’execució de l’obra de 

Rehabilitació i Ampliació del Museu Cal Fontanilles, 1ª fase, obra d’un import significatiu 

on la major part de la despesa s’ha produït durant l’exercici 2017, no havent estat 

possible l’adequat fraccionament de la despesa plurianual de l’obra.  

Es tracta, per tant, d’un incompliment puntual de l’organisme autònom, no de 

l’Ajuntament, que sí compleix la regla de la despesa en termes individuals com ja he 

indicat. Aquest incompliment puntual requereix l’aprovació d’un pla econòmic financer 

per corregir el desequilibri. Aquest pla econòmic financer serà per aquest any en curs 

(2018) i pel següent. 

  

Pel que fa al concepte de sostenibilitat financera, aquest fa al·lusió a dos indicadors :  

  

-Rati de deute viu: aquest posa en relació el capital pendent d’amortitzar o deute viu a 

31/12 en front dels ingressos corrents liquidats i consolidats dins l’exercici. Aquest ha de 

prendre un valor per sota del 110% de endeutament. En termes consolidats, el rati de 

deute viu pren un valor de 18,81%. 

  

-Període mig de pagament (PMP) a proveïdors: com indicador de senyal de bona 

tresoreria. El PMP global a proveïdors corresponent al darrer trimestre de 2017 és de  -

6,41 dies (molt inferior als 30 dies permesos per la llei). Destacar que és el PMP més 

baix des de que és obligada la seva publicació.  
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Com a conclusió a és pot dir que la liquidació del pressupost de l’entitat local compleix el 

principi d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera però incompleix la regla de la 

despesa, per la qual cosa s’haurà d’aprovar un pla econòmic financer per l’exercici 2018 

i 2019. Aquest PLA ECONÒMIC FINANCER està en procés d’elaboració pels Serveis 

Econòmics d’aquest Ajuntament amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona i es 

proposarà al proper Ple de la Corporació la seva aprovació.” 

 

El Ple es dóna per assabentat. 

 

  

Expedient 522/2018. Donar compte de la liquidació del pressupost de la 
Fundació Josep Cañas Corresponent a l'exercici 2017 

Es dóna compte de la resolució del President de l’organisme autònom Fundació Josep 
Cañas número 2018-0006, de data 13 d’abril de 2018, d’aprovació de la liquidació del 
pressupost de la Fundació Josep Cañas corresponent a l’exercici 2017. 
 
 

  “RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA 2018-0006 
D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2017 

 
 

1. Antecedents 
 

1.1. Per provisió de la presidència de data 4 d’abril de 2018 es sol·licita informe a la 
secretaria intervenció municipal sobre l’aprovació de la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2017. 
 
1.2. En data 5 d’abril s’ha emès informe de secretaria sobre la tramitació de la liquidació 
del pressupost de l’exercici 2017.  
 
1.3. En data 5 d’abril s’ha emès informe d’intervenció sobre el compliment dels resultats 
obtinguts a la liquidació. 
 
1.4. En data d’avui s’ha emès informe d’intervenció sobre el càlcul dels objectius del 
compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit 
del deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2017. 
 
1.5. Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2016 a 31 de desembre del 
mateix exercici, s'obté el següent resultat:  
 
 1.5.1. Pressupost de despeses:  
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1. Exercici en curs:

Pressupost inicial de despeses: 38.118,65

Modificacions de despeses: 393.143,22

Pressupost definitiu de despeses: 431.261,87

Despeses autoritzades: 236.342,62

Despeses compromeses: 236.342,62

Obligacions reconegudes: 236.342,62

Despeses ordenades: 236.016,52

Pagaments realitzats: 236.016,52

Obligacions pendents de pagament: 326,10

2.  Exercicis tancats :

Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 866,04

Baixes, anul·lacions, cancel·lacions: 0,00

Pagaments realitzats: 866,04

Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 0,00

CREDITORS  PENDENTS DE PAGAMENT:     326,10  
 

 
 
 
 1.5.2. Pressupost d’ingressos: 

 
1. Exercici en curs:

Pressupost inicial d’ingressos: 38.118,65

Modificacions d’ingressos: 393.143,22

Pressupost definitiu d’ingressos: 431.261,87

Drets reconeguts: 109.973,64

Drets anul·lats: 0,00

Drets reconeguts nets: 109.973,64

Recaptació neta: 99.218,70

Drets pendents de cobrament: 10.754,94

2. Exercicis tancats :

Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 0,00

Baixes i rectificacions: 0,00

Recaptació: 0,00

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 0,00

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT: 10.754,94  
 
 
 1.5.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
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ORGANISME AUTÒNOM FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS

Exercici Comptable: 2017

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2017

AJUSTOS RESULTAT

a. Operacions corrents 37.216,83 24.819,42 12.397,41

b. Altres operacions no financeres 72.756,81 211.523,20 -138.766,39

1. Total operacions no financeres (a+b) 109.973,64 236.342,62 -126.368,98

2. Actius financers 0,00 0,00 - 0,00

3. Passius financers 0,00 0,00 - 0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 109.973,64 236.342,62 - 126.368,98

AJUSTOS:

0,00

151.091,02

12.324,63

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 12.397,41

 DRETS 

RECONEGUTS 

NETS 

 OBLIGACIONS 

RECONEGUDE

S NETES 

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

 4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a 

despeses grals. 

 
 
 
 
 

1.5.4. Romanent de tresoreria: 

  

 

ORGANISME AUTÒNOM FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS

Exercici Comptable: 2017

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12
IMPORTS ANY 2017

1. (+) Fons líquids 282.923,72

2. (+) Drets pendents de cobrament 11.347,90

(+) del Pressupost corrent 10.754,94

(+) de Pressupostos tancats 0,00

(+) d'operacions no pressupostàries 592,96

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00

3. (-) Obligacions pendents de pagament 969,02

(+) del Pressupost corrent 326,10

(+) de Pressupostos tancats 0,00

(+) d'operacions no pressupostàries 642,92

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00

4. (+) Partides pendents d'aplicació 0,00

(-) de cobraments realitzats pendents d'aplicació pressupostària 0,00

(+) de pagaments realitzats pendents d'aplicació pressupostària 0,00

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 293.302,60

II. Saldos de dubtós cobrament 0,00

III. Excés de finançament afectat 0,00

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 293.302,60
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No hi ha despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413) ni creditors per 
devolucions d'ingressos (compte 418). Per la qual cosa, el romanent de tresoreria per a 
despeses generals ajustat seria de 293.302,60 €. 
 
 1.5.5. Romanents de crèdit: 
 
El total de romanents de crèdit a 31.12.2017 ascendeix a 194.919,25 €. Els romanents de 
crèdit són els crèdits definitius que no s’han consumit en l’exercici. El seu import serà el 
que resulti de deduir dels crèdits definitius les obligacions reconegudes netes. 
 
Els romanents de crèdit poden ser d’incorporació obligatòria o voluntària.  
 
- Incorporació obligatòria 
 
Són aquells crèdits que han estat finançats amb recursos afectats sempre i quan s’hagi 
procedit al reconeixement del dret. En aquest cas, s’hauran d’incorporar-se 
obligatòriament, tret que es desisteixi totalment o parcialment d’iniciar o continuar 
l’execució de la despesa o bé, sigui impossible la seva realització.  
 
- Incorporació voluntària 

  
Són aquells crèdits que s’incorporen si existeixen recursos suficients, una vegada 
acordada la distribució del superàvit2.  
 
Cal informar, en aquest punt, que per resolució de la Presidència número 2018-0001, de 
data 22 de gener de 2018, aquest organisme va aprovar una incorporació de romanents 
de crèdit de la partida 3330 622.00 corresponent a l’obra de “Rehabilitació i ampliació del 
Museu Cal Fontanilles, 1ª fase”. Es va justificar la urgència de l’aprovació d’aquesta 
modificació de crèdit abans d’aprovar la liquidació del pressupost per la necessitat de 
continuar l’execució de l’obra amb dotació pressupostària a l’exercici 2018 i atès que les 
bases d’execució del pressupost preveuen la possibilitat de tramitar una incorporació de 
romanents de crèdit abans d’aprovar la liquidació del pressupost sempre i quan es tracti 
de crèdits de despesa finançats amb ingressos específics. En aquest cas, no es 
requereix fer-ne ús del romanent de tresoreria, justificant l’existència de suficients 
recursos financers per aprovar la modificació de crèdit per incorporació de romanents de 
crèdit.  
 
 
1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del 
pressupost. 
 
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una 
posició d'equilibri o superàvit pressupostari. 

                                            
2 En cas que de la liquidació del pressupost se’n derivi capacitat de finançament i aquesta sigui inferior al romanent 

de tresoreria per a despeses generals, podrà fer-se ús d’aquest sense haver estat acordada la distribució del 
superàvit fins al límit de la diferència entre el romanent de tresoreria per a despeses generals i la capacitat de 
finançament.  
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El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost3 
s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 
de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la 
comptabilitat nacional i la pressupostària. 
 
L'ens Fundació Josep Cañas, en termes individuals, presenta una necessitat de 
finançament per import de 162.593,63 €, d'acord amb el següent detall: 
 

Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat   

Ingressos no financers 109.973,64 

Despeses no financeres 236.342,62 

Dèficit no financer -126.368,98 

Ajustos d'ingressos  

Recaptació  -70,00 

PTE 0,00 

Interessos 0,00 

Ajustos de despeses  

Compte 413 0,00 

Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 

Interessos  0,00 

Lísings 0,00 

Execució d'avals 0,00 

Aportacions de capital 0,00 

Ingressos ajustats 109.903,64 

Despeses ajustades 236.342,62 

Ajust per transferències internes -36.154,65 

Necessitat de finançament -162.593,63 
  

 
 
 
 
1.7. Compliment de la regla de la despesa 
 
A fi de determinar si l'ens Fundació Josep Cañas compleix, en termes individuals, amb la 
Regla de la Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2016 
amb aquell que es desprèn de la liquidació del 2017. 
 
La despesa computable de l'exercici 2017 serà la no financera, exclosos els interessos 
del deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents 
d’Administracions Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de 
les Corporacions Locals, les inversions financerament sostenibles finançades amb 

                                            
3 Per als ens no sotmesos a règim pressupostari es considera desequilibri quan, d'acord amb els criteris del pla de comptabilitat que 
els sigui aplicable, dels seus estats previsionals es dedueixi que incorren en pèrdues el sanejament requereixi la dotació de recursos 
no previstos en l'escenari de estabilitat de l'entitat de les de l'apartat anterior a la que li toqui aportar, i han de ser objecte d'un informe 
individualitzat. 
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superàvit de la liquidació del 2016 i, si escau, aplicarem els ajustos que estableix la 
tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de 
la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les 
Corporacions Locals”, de la IGAE. 
 
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2016 a la qual 
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia 
espanyola que del 2016 al 2017 és del 2,1% i, si s’escau, afegirem els increments 
normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació 
avalades per canvis normatius). 
 
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del 
pressupost 2017 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'ens 
Fundació Josep Cañas no compleix la Regla de la despesa amb un marge de 110.577,26 
€. 
 

 Concepte 

Liquidació 
exercici 2016 

Liquidació 
exercici 2017 

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 71.781,82 236.342,62 

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el 
SEC) 

0,00 0,00 

-Venda de terrenys i altres inversions reals. 0,00 0,00 

+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local. 0,00 0,00 

+/-Execució d'avals. 0,00 0,00 

+Aportacions de capital. 0,00 0,00 

+/-Assumpció i cancel·lació de deutes. 0,00 0,00 

+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a 
pressupost. 

0,00 0,00 

+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les 
Associacions publico privades. 

0,00 0,00 

+/-Adquisicions amb pagament ajornat. 0,00 0,00 

+/-Arrendament financer. 0,00 0,00 

+Préstecs 0,00 0,00 

-Inversions realitzades per la Corporació local per compte 
d'altres Administracions Públiques 

0,00 0,00 

Altres 

0,00 0,00 

Despeses no financeres en termes SEC excepte 
interessos del deute 

71.781,82 236.342,62 

-Pagaments per transferències (i altres operacions internes) 
a altres ens que integren la Corporació Local 

0,00 0,00 

- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de 
la Unió Europea o d'altres Administracions públiques 

9.864,14 62.547,41 

Unió Europea 0,00 0,00 

Estat 0,00 0,00 

Comunitat Autònoma 0,00 0,00 
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Diputacions 9.864,14 62.547,41 

Altres Administracions Públiques 0,00 0,00 

- Transferències per fons dels sistemes de finançament 0,00 0,00 

 - Despesa finançada amb superàvit de la liquidació 0,00 0,00 

Total despesa computable a l'exercici (1) 61.917,68 173.795,21 

Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,021   

Despesa computable incrementada per la taxa de 
referència   

63.217,95   

+ canvis normatius que suposen increments permanents de 
la recaptació (3) 

0,00   

- canvis normatius que suposen decrements permanents de 
la recaptació (3) 

0,00   

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4) 63.217,95   

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) (5)   173.795,21 

Marge d'incompliment   -110.577,26 

% Variació de la despesa computable (5-1/1)   180,69% 

 
 
1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 
 
1.8.1. Deute públic:  
 
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute 
per al subsector de l’administració local. 
 
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar 
aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de 
les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents 
liquidats consolidats. 

 
L’ens Fundació Josep Cañas no té deute viu a 31/12/2017. 
 
1.8.2. Període mig de pagament 
 
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP, en termes globals, ha estat de -6,41 dies.  
 
En termes individuals, el PMP d’aquest organisme va ser de -25,44 dies. 
 
 
▪ 2. FONAMENTS DE DRET 

 
2.1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada 
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, 
les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments 
ordenats i els realitzats. 
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2.2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de 
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els 
drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta. 
 
2.3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s’hauran de determinar: 
 

 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de 
desembre 

 El resultat pressupostari de l’exercici 

 Els romanents de crèdit 

 El romanent de tresoreria 
 
2.4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost 
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat. 
 
L’article 21 de la LOEPSF,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic 
financer durant l'any en curs i el següent. 
 
2.5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del 
destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de 
manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament 
net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del 
superàvit a destinar a la reducció del deute,  tenint en compte la nova disposició 
addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per aquesta distribució 
i destí del superàvit. 
 
2.6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les 
liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals 
formulats  pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses 
o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les 
obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la 
situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres 
d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i 
despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada 
conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció 
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit 
del deute.  

 
2.7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, 
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
Per tot això, 
 



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G 

RESOLC: 
   
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 de l’organisme autònom 
Fundació Josep Cañas que, en termes individuals, figura a la part antecedent. 
   
SEGON.- Donar compte de la liquidació del pressupost al Consell Rector d’aquest 
organisme i al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebrin, d'acord amb el que 
estableixen els articles 193.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial decret 500/1990, 
de 20 d'abril. 
   
TERCER.- Significar que, tot i que es posa de manifest un incompliment de l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària i de la regla de despesa, aquests objectius s’han d’avaluar en 
termes consolidats, de manera que no es determinarà la necessitat d’elaborar un pla 
econòmic financer fins que s’informi del seu compliment o incompliment en l’expedient 
d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’ens matriu Ajuntament de Banyeres del 
Penedès.  
  
QUART.- Ordenar la remissió de còpia d'aquesta liquidació als òrgans competents, tant 
de la Delegació d'Hisenda com de la Comunitat Autònoma.” 
 
 

INTERVENCIONS 

 

La Sra. Anna Jané i Caralt, Regidora d’Hisenda, fa la següent explicació: 

“De la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 es pot deduir que els drets pendents 

de cobrament a tancament d’exercici són 10.754,94 euros i les obligacions pendents de 

pagament 326,10 euros. 

  

La gestió pressupostària de l’entitat local mostra un resultat pressupostari ajustat de 

12.397,41 euros.  

  

Per altra banda existeix equilibri financer amb un romanent de tresoreria per a 

despeses generals ajustat de 293.302,60 euros. El romanent de tresoreria es un 

paràmetre que mesura a 31 de desembre allò existent a caixa (líquid), més els drets 

pendents de cobrament menys les obligacions pendents de pagament. 

  

Per analitzar el compliment de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i sostenibilitat, 

els càlculs es fan en termes consolidats, és a dir, ens matriu i organisme autònom 

Fundació Josep Cañas, com ja he comentat en la liquidació de l'ens matriu. 
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Però si s’analitzen en termes individuals, no es compleix l’objectiu d’estabilitat 

pressupostaria (equilibri entre els capítols 1 al 7 d‘ingressos i despeses), la Fundació 

Josep Cañas presenta una necessitat de finançament per import de 162.593,63 euros. 

  

Tampoc compleix la regla de la despesa en termes individuals amb un marge 

d’incompliment de 110.577,26 euros, el motiu d’aquest incompliment és l’execució de 

l’obra Rehabilitació i Ampliació del Museu Cal Fontanilles, 1ª fase, com ja he comentat. 

  

El que sí que compleix amb el PMP que en termes individuals que pren un valor pel 

darrer trimestre del 2017 de -25.44 dies.”  

El Ple es dóna per assabentat. 

 

  

Expedient 502/2018. Donar compte de l'informe PMP i morositat any 2018 

Es dóna compte de l’informe de Secretaria Intervenció número 2018-0036, sobre 
compliment del període mig de pagamnet a proveïdors corresponent al primer trimestre 
de l’exercici 2018. 
 

“INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ 2018-0036 

 

SOBRE COMPLIMENT DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 
PRIMER TRIMESTRE EXERCICI 2018 

  
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.  
 
El període mig pagament, definit en aquest reial decret, mesura l’endarreriment en el 
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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.  
 
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. 
  
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: 
 

DADES PMP PRIMER TRIMESTRE 2018 
     

       Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral * 

Banyeres del Penedès -2,55 

 
 
 
DETALL  
 

 
 

Código de Entidad 
 

Entidad 

Ratio de  
Operaciones  
Pagadas * 

Ratio de  
Operaciones  

Pendientes de 
Pago * 

Periodo 
Medio de  

Pago 
Trimestral * 

 
09-43-020-AA-000 

Banyeres del Penedès 0,10 16,27 2,48 

09-43-020-AV-001 F. Josep Cañas -26,90 43,09 -26,49 

  
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 30 d’abril de 2018, 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 publicat a la pàgina web municipal www.banyeresdelpenedes.cat.” 
 
 
 

http://www.banyeresdelpenedes.cat/
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INTERVENCIONS 

 

La Sra. Anna Jané i Caralt, Regidora d’Hisenda, fa la següent explicació: 

 
“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.  
  

Així doncs, i segons 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 que s’ha 

APROVAT fins al seu PAGAMENT. 

El període mig de pagament mesurat amb criteris estrictament econòmics pot prendre un 

valor negatiu si l’Administració paga abans de que hagin transcorregut trenta dies 

naturals des del registre de les factures o certificacions d’obra. Aquest és el cas del 

primer trimestre d’aquest any i que segons l’informe de Secretaria Intervenció d’aquest 

ajuntament el PMP global a proveïdors pel 1T del 2018 pren un valor negatiu de -2.55 

dies, molt per sota del màxim legal que serien 30 dies.” 

El Ple es dóna per assabentat. 

  

  

C) PRECS I PREGUNTES 

  

 
PDeCAT 
 
El Sr. Jordi Guasch portaveu del grup municipal del PDeCAT exposa el següent: 
 
“Respecte als comptes i al PMP, sorprèn que hi hagi deute d’exericis anteriors, ja que hi 
ha obligacions reconegudes d’exercicis tancats per un import de 58.173,43 € i un 
romanent de caixa de més d’un milió i mig d’euros. Com és que estan pendents de 
pagament? 
 
També voldríem preguntar el motiu per al qual no s’ha fet la inversió financera sostenible 
de la distribució del superàvit de l’exercici 2016”. 
 
La secretària interventora tresorera accidental fa la següent intervenció: respecte a la 
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primera consulta, sobre deutes d’exercicis tancats, es fa necessari consultar els estats 
comptables per donar una explicació acurada, de manera que aquesta es donarà en el 
proper Ple. Respecte a la segona consulta, es recorda que aquesta distribució del 
superàvit resultant de la liquidació de l’any 2016, amb proposta per destinar-ho a inversió 
financerament sostenible, es va sotmetre a consideració del Ple en data 28 de desembre 
de 2017 i aquest no ho va aprovar.  
 
 
La Sra. Joana Fernàndez, regidora del PDeCAT, demana informació sobre el projecte 
“Sempre hi Som”, quina acceptació té? quantes persones es beneficien? com funciona?  
 
El Sr. Jordi Guasch exposa el següent: 
 
1. Volem saber sobre el tema Boscos, hi ha novetats? S’està avançant? 
2. Els agrairíem si ens poden informar sobre la situació del soterrament de les línies 
elèctriques i voldríem saber el cost real d’aquest soterrament, ja que, al pressupost 
inicial se li ha d’incloure el cost de 22.000 € per serveis jurídics. Hi ha més despeses 
associades? 
3. Tot i que és un tema que ja s’ha parlat en altres plens i som coneixedors de que s’està 
treballant en l’elaboració d’un reglament o ordenança sobre guals, considerem que és 
urgent actuar sobre la proliferació de guals no oficials i pintades de color groc a les 
voreres, ja que això, implica confrontació entre veïns, compti amb nosaltres per elaborar 
aquesta Ordenança però no esperi a tenir-la per prendre mesures, prenguin-les ja. 
4. Respecte a la renúncia de l’alcalde de barri de Casa Roja, hi ha alguna persona que 
ocuparà aquest lloc? 
5. Ens podria donar una explicació sobre la invitació oficial a dinar de l’alcalde a un veí 
del municipi que havia estat alcalde. 

 

 
 
PSC 
 
La Sra. Anna Ordóñez portaveu del grup municipal del PSC exposa el següent: 
 
1. Ens podrien explicar quin criteri estan utilitzant respecte a les activitats que es fan als 

diferents centres cívics de tots els nuclis? 

2. Hem estat treballant el conveni que s’ha de signar amb protecció civil, estava ja 

gairebé finalitzat l’únic que s’havia de posar és una mica de ganes per acabar-l’ho i 

creiem que és molt important donat que aquest cap de setmana tenim la Banyrenca Run 

i d’aquí poc, les hartleys una altra vegada, a què estem esperant?, sembla ser que no hi 

hagi molta voluntat per aquest servei de col·laboració, demanem la màxima prioritat amb 

aquest tema. 

 
Independentment de tot el que s’ha exposat, el PSC va fer una entrada el dia 16/02/2018 
i encara no tenim resposta, volem preguntar a l’equip de govern quines són les prioritats 
de les entrades o com les tramiten? 
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3. No entenem perquè encara no s’ha creat la comissió de seguiment de EQ Esteve, 

tornem a repetir que aquesta comissió era una condició que el PSC va posar a l’hora 

d’aprovar-l’ho i el sr. Alcalde es va comprometre a fer-la. 

 

El Sr. Jordi Guasch en relació a la pregunta realitzada pel PSC sobre les obres de 

l’empresa EQ Esteve, sol·licita informació sobre el jaciment ibèric a Sant Miquel. 

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