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ACTA   

 

Expedient núm.:   Òrgan col·legiat:   

JGL/2019/3 La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ   

Tipus de convocatòria   Ordinària 

Data  31 / gener / 2019  

Durada   Des de les 19:00 fins a les 19:47 hores  

Lloc   Sala de Juntes  

Presidida per   Amadeu Benach i Miquel  

Secreta ri   José Félix Velasco Martínez 

  

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ   

DNI Nom i Cognoms  Assisteix  

39689555L Amadeu Benach i Miquel SÍ 

39718771W Anna Jané Caralt (sense dret a vot) SÍ 

35013086W Ida Pilar Josefa Berdusan Farré SÍ 

46333082L Joan Roig i Soria SÍ 

39636281J Lluís Inglada i Jané NO 
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Excuses d'assistència presentades:  

1. Lluís Inglada i Jané: 

«compromís familiar» 

   

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

  

A) PART RESOLUTIVA   

  

Aprovació de l'acta de la sessió anterior  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

• Acta Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 24 de Gener 
de 2019. JGL/2019/2 

  

    

Expedient 1491/2018. Sol·lici tud de tractament de fuita en el rebut 
d’aigua del tercer trimestre de 2018.  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

DESESTIMAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE TRACTAMEN T DE FUITA DEL 
REBUT D’AIGUA CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2 018.- 1491/2018 

Vist la sol·licitud presentada per la Sra. Amb DNI: ...794F, de data 7 de desembre de 
2018 i amb registre d’entrada número RE-18-4365, en la qual comunica que han rebut la 
factura del subministrament d’aigua, corresponent al tercer trimestre de 2018, amb un 
volum de 147m3 consumits.  
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Vist que és un immoble de segona residència, i que durant el període de consum 
d’aquesta factura, compres entre 01/07/2018 i el 30/09/2018, només s’hi ha estat un total 
de 15 dies de vacances al mes d’agost.  

Vist que des de l’any 2010 fins ara, hi ha hagut consums excessius durant els períodes 
compresos entre el segon i tercer trimestre, i no saben a que pot ser degut, aquest 
consum desmesurat.  

Vist que la Sra. Amb DNI: ...794F, sol·licita que s’apliqui el tractament de fuita, en el 
rebut de l’aigua corresponent al tercer trimestre de 2018, degut que considera que és 
desproporcionat i que no l’ha consumit.  

Vist l’informe tècnic, de data 24 de gener de 2019 i número de registre IT-19-20, el qual: 

 “els Serveis Tècnics municipals, han corroborat el correcte funcionament del comptador 
d’aigua, descartant l’existència de fuites, a més, a la següent lectura realitzada en data 
16/01/2019 corresponent al quart període de l’any 2018 s’ha pogut constatar que el 
consum es totalment normal descartant tant l’existència de fuites com un funcionament 
anòmal del comptador i per tant en seguiment del Reglament regulador del servei se 
subministrament d’aigües potables de Banyeres no procedeix aplicar un tractament de 
fuita al 3r període  de l’any 2018.” 

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

PRIMER.- Desestimar la sol·licitud presentada per la Sra. Amb DNI: ...794F, de 
tractament de fuita en el rebut d’aigua del tercer trimestre de 2018 i amb número fix: 
0208002152, per inexistencia de fuita.   

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

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

  

  

Expedient 26/2019. Sol.licitud llicència Urbanístic a de caràcter menor 
per l'arranjament de la façana al carrer Pau Casals , 25. 

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 
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PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICENCIA D’OBRES MENO RS EXP.- 26/2019  

  

  

EMPLAÇAMENT:    Pau Casals, 25 

REFERÈNCIA CADASTRAL:  1310613CF8710G0001QY 

  

En data 9 de gener de 2019, la Sra. DNI ...907-T  va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor. 

  

En data 10 de gener de 2019,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic. 

  

En data 29 de gener de 2019 el tècnic municipal va emetre informe favorable. 

  

En data 30 de gener de 2019 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe 
favorable. 

  

Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el 
procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que 
estableix la legislació de règim local. 

  

Atès 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 de Règim Local. 

  

Atès les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret  
66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a 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. 
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Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

  

Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local: 

  

PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter menor sol·licitada 
i que fa referència a l’ identificació següent: 

  

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

• Descripció de les obres:  Arranjament de façana 

• Emplaçament de les obres: Pau Casals, 25 

 Referència Cadastral:  1310613CF8710G0001QY 

• Promotor:   Sra. DNI ...907-T 

• Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència 

• Suspensió de Llicències: Si/No 

• Afectació del domini públic: Si/No 

  

  

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

  

-        Les obres no suposaran afectació estructural. 

-        Les obres no tindran afectació sobre el domini públic. 

  

TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà d’un 
altre mes a comptar des de la data d’atorgament de la llicència. 

  



     
 
 
 
        
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 

La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis anteriors, o les 
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres.  

  

Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no 
se'n demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor. 

  

Un cop caducada la llicència urbanística, l'òrgan municipal competent ho ha de declarar i 
ha d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres persones i 
amb l'audiència prèvia de la persona titular. 

  

QUART.- En aplicació de l’ article 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 
realitzar la següent liquidació tributària: 

  

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres   9,60 € 

- Taxa Llicència Urbanística 36,00 € 

- TOTAL 45,60 € 

  

CINQUÈ.- Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de 
propietat i sense perjudici de tercers. 

  

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.  

  

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

  

  

Expedient 1477/2018. Arxiu de l'expedient urbanísti c per desestiment de 
l'interessat.  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  
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APROVAR, SI S’ESCAU, L’ARXIU DE L’EXPEDIENT URBANIS TIC PER 
DESISTIMENT.- 1477/2018  

  

En data 28 de novembre de 2018, el Sr. DNI ...225-B  va presentar instancia sol·licitant 
l’emissió d’un informe urbanístic referent a una finca situada dins del terme municipal. 

  

En data 10 de desembre de 2018, es va notificar a l’interessat la carta de pagament per 
la liquidació de la taxa per emissió d’informe urbanístic.  

  

En data 19 de desembre de 2019, el Sr. DNI ...225-B, va liquidar l’import corresponent a 
la taxa. 

  

En data 29 de gener de 2019, l’interessat va presentar instància demanant l’arxiu de 
l’expedient per desistiment i la devolució de l’import satisfet en concepte de taxa. 

  

En data 30 de gener de 2019, el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe 
favorable tant pel que fa a l’arxiu de l’expedient com per la devolució de la taxa. 

  

Atès que el procediment per donar per desistit un expedient està regulat a l’article 84 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, sobre el Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques i que, textualment diu així: 

  

“Artículo 84. Terminación 

  

1.    Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al 
derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el 
ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad. 

2.    También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de 
continuarlo por causes sobrevenida. La resolución que se dicte deberá ser 
motivada en todo caso.” 

  

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 
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les Bases de Règim Local. 

  

Ateses les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret  
66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a 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. 

  

Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

  

Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local: 

  

PRIMER.- Arxivar l’expedient 1477/2018 per desistiment de l’interessat.  

  

SEGON.- Aprovar la devolució al número de compte indicat per l’interessat de la taxa 
satisfeta per un import de 36 €. 

  

TERCER.- Notificar el present acord als interessats.  

  

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

  

  

Expedient 1507/2018. Devolució d’ingres sos indeguts corresponent a la 
liquidació de l’impost de l’increment valor dels te rrenys de naturalesa 
urbana per error en el valor cadastral i generaraci ó d'una nova 
liquidació.  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

   



     
 
 
 
        
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 

APROVAR SI S’ESCAU SOL.LICITAR A BASE GESTIÓ D’INGR ESSOS LA 
DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS I ANUL.LACIÓ DE LA L IQUIDACIÓ DE 
L’IMPOST DE L’INCREMENT VALOR DELS TERRENYS DE NATU RALESA URBANA 
AMB Nº FIX  201603001847 PER ERROR EN EL VALOR CADASTRAL DEL SO LAR 
DE LA FINCA AMB REFERENCIA CADASTRAL Nº 1510802CF87 11A0001DG I 
GENERAR NOVA LIQUIDACIÓ.-  1507/2017  

  

Atès que en data 18 d’agost de 2016 la Sra. .....672-V va fer efectiu el pagament de 
l’impost de l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana amb nº fix 
201603001847 de la finca situada al c/ Josep Cañas, 7 amb referència cadastral 
1510802CF8711A0001DG, d’import 7.010,38 euros. 

  

Atès que la Sra. ....672-VT en data 12 de desembre de 2018, entrega còpia de la 
resolució de la Gerència Territorial del Cadastre de Tarragona al qual consta el nou valor 
cadastral de 47.726,28 euros de la finca situada al c/ Josep Cañas, 7 amb referència 
cadastral 1510802CF8711A0001DG de Banyeres del Penedès.  

  

Atès l’art. 32 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, sobre devolució 
d’ingressos indeguts. 

  

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

   

PRIMER.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts per import de 7.010,38 euros 
corresponent a la liquidació de l’impost de l’increment valor dels terrenys de naturalesa 
urbana amb nº fix 201603001847 per error en el valor cadastral del solar de la finca amb 
referencia cadastral nº 1510802CF8711A0001DG i generar nova liquidació. 

SEGON.- Anul·lar la liquidació de l’impost de l’increment valor dels terrenys de 
naturalesa urbana amb nº fix 201603001847, per un import de 7.010 euros. 
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TERCER.- Liquidar des de l’Ajuntament la corresponent liquidació de l’impost amb el nou 
valor cadastral del solar de 47.726,28 euros de la finca amb referència cadastral 
1510802CF8711A0001DG. 

QUART.- Efectuar l’ingrés al número de compta .......7807  facilitat pel sol·licitant. 

CINQUÈ.- Notificar el present acord al sol·licitant i a Base Gestió d’Ingressos de El 
Vendrell. 

SISÊ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple de la Corporació. 

  

  

Expedient 106/2019. Concessió targetes d'Armes de c ategoria quarta 
tipus A i B  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR SI S’ESCAU,  LA CONCESSIÓ D’UNA TARGETA D’A RMES DE 
CATEGORIA QUARTA A i B.-  EXP.- 106/2019  

 

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr amb D.N.I.: ...137-K, en data 24 de gener de 2019 
(RE 300), per la concessió d’una targeta d’armes de categoria quarta tipus A i B.  

  

Vist l’informe emès per Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 
  
Atès que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació aplicable. 
  
Vistos els anteriors antecedents, examinada la documentació que acompanya a la 
sol·licitud, i de conformitat amb allò que estableix l’article 105.1 del Reial Decret 
137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’Armes. 
  
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. 
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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 a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 

  

PRIMER.-  Aprovar concedir al sol·licitant per un temps indefinit  les targetes d’armes per 
la pistola d’aire comprimit de categoria 4a, tipus B següents:   

�        Marca: APS 

�        Model: APM40A3 

�        Calibre: 6 mm 

�        Núm. de sèrie: SR12 F000605 

  

�        Marca: Secutor 

�        Model: S.V 

�        Calibre: 6mm 

�        Núm. de sèrie: SKS180218 

SEGON.- Aprovar concedir al sol·licitant per un temps de 5 anys a partir de l’acord de la 
Junta de Govern Local de les targetes d’armes per les pistoles d’aire comprimit de 
categoria 4a, tipus A següents:   

�        Marca:  Golden Eagle 

�        Model:  Sr25 

�        Calibre: 6 mm 

�        Núm. de sèrie: 0042-As-69-13 

  

�        Marca: Cold 

�        Model: b1911blacwater 

�        Calibre: 6 mm 

�        Núm. de sèrie: 50593688 
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�        Marca: Carabine 

�        Model: M4 

�        Calibre: 6 mm 

�        Núm. de sèrie: M15A4 

  

TERCER.- Enviar a intervenció d’armes còpia de les targes groga i blanca i comunicar al 
sol·licitant que passi per l’Ajuntament a recollir la targeta groga. 

  

QUART.- Facultar a l’alcaldia per a al signatura dels documents necessaris per al 
desenvolupament del present acord.  

  

CINQUÈ.- Notificar el present acord al sol·licitant. 

  

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

  

Expedient 1258/2018. Responsabilitat patrimonial pe r mala col·locació 
de la tapa de la claveguera al c/ Burgos de Banyere s del Penedès.  

Favor able  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL  

  

APROVAR, SI S’ESCAU, L’ADMISSIÓ A TRÀMIT DE LA RECL AMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE LA SRA. AMB DNI ….21 8J PER MALA 
COL·LOCACIÓ DE LA TAPA DE LA CLAVEGUERA AL C/BURGOS  DE BANYERES 
DEL PENEDÈS.- EXP. 1258/2018 

  
Fets  

  

La senyora E. M. L. amb DNI: ...218J ha presentat en data 10 d’octubre de 2018 una 
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reclamació de responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, 
complementada amb posterioritat amb dos instàncies de data 15 i 18 d’octubre 
respectivament,  per danys ocorreguts en el seu vehicle el dia 9 d’octubre de 2018 
mentre circulava pel carrer Burgos, per un cop amb una tapa de clavegueram que, 
segons manifesta, estava mal col·locada. 

  

Es sol·licita una indemnització de 189,72 € (IVA inclòs), d’acord amb dues factures 
emeses per J. B. S. - Taller Jordi’s. 

  

S’ha efectuat un requeriment d’esmena de defectes, al qual s’ha donat resposta per 
instància de data 23 de gener de 2018.  

  

Fonaments de dret  

  

1. Els procediments de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques 
s’iniciaran d’ofici o per reclamació dels interessats, segons preveu l’article 54 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 
públiques i l’article 84.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya.  

  

2. L’article 67 de la Llei 39/2015 estableix que  quan s’iniciï el procediment a instància de 
l’interessat, la sol·licitud d'inici de la reclamació s'ha d’ajustar al que disposa a l’article 66 
l'esmentada Llei i a més ha d'especificar: les lesions produïdes, la presumpta relació de 
causalitat entre aquestes i el funcionament del servei públic, l’avaluació econòmica de la 
responsabilitat patrimonial, si fos possible, i el moment en què la lesió es va produir 
efectivament. A més, anirà acompanyada de totes aquelles al·legacions, documents i 
informacions que s’estimin oportuns i de la proposició de prova, concretant-se els mitjans 
de què vol valer-se el reclamant. 

  

3. La tramitació i resolució de l'expedient de responsabilitat patrimonial s'efectuarà 
d'acord amb els principis que conté el capítol IV (de la responsabilitat patrimonial de les 
Administracions públiques) del Títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim 
jurídic del Sector Públic. 

  

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

  
PRIMER.- Admetre a tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per 
la senyora E. M. L. Amb DNI:...218J contra l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, que 
es tramitarà d’acord amb el que determinen la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques, i la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic. 

  
SEGON.- Nomenar instructora de l’expedient la senyora Mireia Aymat Satué, funcionària 
dels Serveis Jurídics de la Diputació de Tarragona, i secretari, el senyor José Félix 
Velasco Martínez, funcionari de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, els quals poden 
ser recusats per les causes i en la forma que estableix l’article 24 de la Llei 40/2015. 

  
TERCER.- Comunicar a la interessada el següent: 

  

-          L’expedient es considera iniciat el dia 10 d’octubre de 2018. 

-          El termini per a la seva resolució és de 6 mesos. 

-          En cas de silenci administratiu, aquest tindrà efectes desestimatoris. 

-          Si es vol impugnar la desestimació presumpta d’aquesta reclamació per silenci 
negatiu, és procedent interposar recurs contenciós administratiu davant els 
Jutjats Contenciosos Administratius de Tarragona en el termini de 6 mesos a 
comptar des de la data en què es produeixi la desestimació presumpta per silenci 
negatiu. 

  
QUART.- Indicar a la reclamant que pot proposar la pràctica de totes aquelles proves 
que consideri necessàries per a la resolució d'aquesta reclamació, cas que no ho hagi 
efectuat anteriorment, amb indicació expressa dels mitjans de prova. 

  
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a la companyia d’assegurances de l’Ajuntament. 
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Expedient 94/2019. Sol·licitud subvenció en espècie  al Servei de Lectura 
Pública de Catalunya per adquirir llibres i diaris  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

APROVAR, SI S’ESCAU, SOL·LICITAR SUBVENCIÓ EN ESPÈC IE EN L’ÀMBIT DE 
LES BIBLIOTEQUES INTEGRADES AL SERVEI DE LECTURA PÚ BLICA DE 
CATALUNYA (SLPC) PER ADQUIRIR LLIBRES I DIARIS. EXP .- 94/2019 

  

Atès la RESOLUCIÓ CLT/49/2019, de 9 de gener DEL 2019, per la qual dona publicitat a 
l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual 
s’aprova la convocatòria en l’àmbit de les biblioteques, per a la concessió de 
subvencions en espècie, en règim de concurrencia no competitiva, per l’adquisició de 
llibres i diaris  destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya 
per l’any 2019 (ref. BDNS 434630) 

  

Atès l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
adoptat en la sessió de 20 de desembre de 2018, pel qual s’aproven les bases 
especifiques que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit de les biblioteques. 

  

Atès que es tracta d’una subvenció en espècie per l’adquisició exclusivament de llibres i 
destinats a les biblioteques integrades en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya. 

  

Atès que la subvenció consisteix en una dotació econòmica amb un import de 2000€ 
(dos mil euros) que s’ha d’invertir exclusivament en l’adquisició de llibres i diaris que s’ha 
de dur a terme dins l’any natural de concessió de la subvenció.  

  

Atès que el període establert per sol·licitar la subvenció es del 22 de gener al 6 de febrer 
de 2019. 

  

Atès la memòria de la regidora de cultura de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès que 
consta a l’expedient, la qual considera oportú i favorable sol·licitar la subvenció en 
espècie per l’adquisció de llibres i diaris per tal de millorar el fons bibliogràfic disponible. 
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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. 

  

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

PRIMER.- Aprovar sol·licitar subvenció al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya (Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural), per la concessió de subvencions en 
espècie en l’àmbit de les biblioteques pel 2019, per adquirir llibres i diaris, amb una 
dotació econòmica de 2000€ (dos mil euros), per ser un municipi de més de 3.000 i fins 
a 5000 habitants, i que gestiona una o diverses biblioteques integrades en el Sistema de 
Lectura Pública de Catalunya.  

SEGON.- Facultar a l’alcalde a signar els documents. 

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

  

Expedient 93/2019. Sol.licitud subvenció en espècie s al Servei de 
Lectura Pública de Catalunya per adquirir novetats editorials en Català i 
Occità  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

APROVAR, SI S’ESCAU, SOL·LICITAR SUBVENCIÓ EN ESPÈC IE EN L’ÀMBIT DE 
LES BIBLIOTEQUES INTEGRADES AL SERVEI DE LECTURA PÚ BLICA DE 
CATALUNYA (SLPC) PER ADQUIRIR NOVETATS EDITORIALS E N CATALÀ I 
OCCITÀ. EXP.- 93/2019 

  

Atès la RESOLUCIÓ CLT/48/2019, de 9 de gener DEL 2019, per la qual dona publicitat a 
l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual 
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s’aprova la convocatòria en l’àmbit de les biblioteques, per a la concessió de 
subvencions en espècie, en règim de concurrencia no competitiva, per l’adquisició de 
novetats editorials en català i occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya per l’any 2019 (ref. BDNS 434630) 

  

Atès l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
adoptat en la sessió de 20 de desembre de 2018, pel qual s’aproven les bases 
especifiques que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit de les biblioteques. 

  

Atès que es tracta d’una subvenció en espècie per l’adquisició de llibre que siguin 
projectes editorials o títols pendents de comercialitzar en català o en occità inclosos en 
el Sistema de Lectura Pública de Catalunya (SLPC), i destinats a les biblioteques 
integrades en el (SLPC). 

  

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

  

Atès que el període establert per sol·licitar la subvenció es del 22 de gener al 6 de febrer 
de 2019. 

  

Atès la memòria de la regidora de cultura de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès que 
consta a l’expedient, la qual considera oportú i favorable sol·licitar la subvenció en 
espècie per l’adquisició de nous llibres per tal de millorar el fons bibliotecari disponible. 

  

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 a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- Aprovar sol·licitar subvenció al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya (Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural), per la concessió de subvencions en 
espècie en l’àmbit de les biblioteques pel 2019, per adquirir novetats editorials en català i 
occità mitjançant el Sistema d’Adquisició Bibliotecària, amb una dotació econòmica de 
4000€ (quatre mil euros), per ser un municipi de més de 3.000 i fins a 5000 habitants, i 
que gestiona una o diverses biblioteques integrades en el Sistema de Lectura Pública de 
Catalunya.  

  

SEGON.- Facultar a l’alcalde a signar els documents. 

  

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

  

Expedient 71/2019. Convocatòria i concessió de subv encions per 
procediment de concurrència competitiva en matèria d’Ajuts d’Urgència 
Social  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA A LA JGL  
  

APROVAR, SI S’ESCAU, LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCE SSIÓ DE 
SUBVENCIONS PER PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA EN 
MATÈRIA D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL, ANY 2019.- Exp. 71/2019 
  

Vist que amb data 19 de maig de 2016, per l'Acord del Ple de la Corporació es va 
aprovar l'Ordenança reguladora de les bases que han de regir la concessió de 
subvencions en matèria d’Ajuts d'urgència social.  

  

Vist que amb data 18 de gener de 2019, per la Provisió de l'Alcaldia, es considerà 
convenient efectuar la convocatòria per l’anualitat corrent i concessió de les citades 
subvencions. 

  

Vist l’informe de la Secretaria municipal en el que s'indica la legislació aplicable i el 
procediment a seguir per a convocar i concedir les subvencions. 

  

Vist que la Intervenció ha emès un informe sobre l'existència de crèdit per a l'atenció de 
la despesa derivat de la concessió de les citades subvencions. 
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Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de la Secretaria, i de 
conformitat amb el que estableix l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i la base dotzena de l'Ordenança reguladora de les bases per a 
la concessió de subvencions en matèria de Ajuts d'urgència social, 

  

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. 

  

Per tot això,  

  

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

  

PRIMER. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per procediment de 
concurrència competitiva en matèria de Ajuts d'urgència social, any 2019, amb el text 
que figura en l'annex I d'aquest acord. 

  

SEGON. Aprovar la despesa i realitzar la corresponent retenció de crèdit amb càrrec a la 
partida pressupostària 2312 480.02. 

  

TERCER. Que el Departament corresponent, supervisat per l’Interventor, subministri a la 
BDNS la documentació necessària per a procedir a la publicació de l'extracte de la 
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, el text del qual figura 
com a annex II d'aquest acord. 

  

QUART. Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió que celebri. 

  

ANNEX I 

  

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN M ATÈRIA 
D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL, ANY 2019  

  
1.    Règim específic de la convocatòria: les bases reguladores de la concessió 

d'aquestes subvencions estan contingudes en l'Ordenança específica per a la 
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concessió de subvencions en matèria de Ajuts d'urgència social, aprovada en 
data 19 de maig de 2016, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 
163, de data 26 d’agost de 2016. 
  

2.    Crèdits pressupostaris als quals s’imputen les subvencions: aplicació 
pressupostària 2312 480.02 del pressupost de l’any 2019. 

  

3.    Quantia total màxima de les subvencions convocades: 4.000 euros. 

  

4.   Quantia individual de les subvencions convocades: l’import màxim del total 
d’ajuts dels quals es podrà beneficiar cada persona, família o unitat de 
convivència no podrà superar conjuntament els 300€/any. Només en situacions 
d’extrema vulnerabilitat i greu risc social, degudament justificades pels tècnics de 
l’Àrea de Serveis Socials, es podran concedir ajuts en una quantia superior. 

  

5.   L’objecte, les condicions i la finalitat de la concessió de les subvencions 
convocades, els requisits per sol·licitar-les i la documentació que s’han d’adjuntar 
a la sol·licitud, les obligacions dels beneficiaris, així com els criteris de valoració 
consten a les bases reguladores d’aquestes subvencions. 

  

6.   Règim de concessió: el procediment per a la concessió d'aquestes subvencions 
serà en règim de concurrència competitiva, mitjançant la comparació de les 
sol·licituds presentades. 

  
7.    Òrgan competent per a la instrucció del procediment: Àrea de Serveis Socials. 

  

8.    Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern Local.  

  

9.   Termini de presentació de sol·licituds: per la naturalesa dels ajuts, no estan 
sotmesos a un termini concret de sol·licitud, es pot presentar en qualsevol 
moment de l’any. 

  
10.  Forma de presentació de sol·licituds: presencialment en el Registre General de 

l’Ajuntament en horari d’atenció al públic o electrònicament a l’adreça 
https://www.seu-e.cat/web/banyeresdelpenedes. 

  

11. Termini de resolució i notificació: una vegada valorada la documentació, i previ 
informe dels serveis socials bàsics, es realitzarà proposta de resolució per part 
de l’Àrea de Serveis Socials, que serà elevada a la Junta de Govern Local, òrgan 
competent per a la seva resolució. La resolució serà notificada al sol·licitant en el 
termini de 10 dies des de l’acord de concessió, d’acord amb l’article 40 de la Llei 
39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administració comú de les 
Administracions Públiques.  
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12. Significar que segons l’Informe d’Intervenció que consta a l’expedient número 
71/2019, al pressupost de l’exercici vigent, prorrogat de l’exercici anterior, 
existeix un crèdit pressupostari de 4.000 euros per finançar les actuacions 
objecte d’aquestes bases. Aquest import serà el límit per a la tramitació i la 
concessió de les subvencions de referència. 
  

13. Justificació de les subvencions concedides: acreditació de què efectivament 
concorre la situació establerta per ser beneficiari de la subvenció en el moment 
de la sol·licitud. Quan el pagament es faci directament al sol·licitant aquest haurà 
de retre factura o tiquet de la despesa realitzada que ha estat subvencionada. 

  

14. Règim general aplicable: Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; Reial Decret 887/2016, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals; Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques, Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de Règim Jurídic del Sector Públic i Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

  

15.  Les resolucions dictades en execució de la convocatòria exhaureixen la via 
administrativa.  

  

16.  Règim de recursos: 

  
-     Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos mesos des de 

l’endemà de la notificació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Tarragona. 
  

-     De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini d’un mes a 
comptar des de l’endemà de la notificació, davant la Junta de Govern Local.  

  

  

Expedient 166/2018. Petició Despeses sanitàries del s treballadors any 
2018 

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL  
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APROVAR SI S’ESCAU ELS AJUTS ESPECIALS ALS TREBALLA DORS DE 
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS SEGONS ART. 26  DEL CONVENI 
COL·LECTIU.- 166/2018 

 

Vist la petició  presentada per els representant dels treballadors, en data 29 de gener de 
2019, on realitzen la distribució del fons de l’ajut, segons el barem aprovat en el article 
26 del conveni col·lectiu, que a continuació es relaciona la distribució dels ajuts: 

 

Nº DNI  Nº Reg. Doc. Data Reg. Concepte Import  Ajut  

              

1 …504P 2018-E-RE-97 25-10-18 dentista 800,00 75,00 

2 …556C 2018-E-RC-3377 21-09-18 dentista 100,00 75,00 

3 …377V 2018-E-RC-490 06-02-18 Vidres ulleres 49,00 49,00 

4 …058-A 2018-E-RC-4550 21-12-18 Vidres ulleres 340,00 60,00 

5 …147B 2018-E-RC-543 14-02-18 dentista 195,00 75,00 

6 …192Y 2018-E-RE-98 25-10-18 Vidres ulleres 350 60,00 

              

        TOTAL  AJUTS 394,00 

  

Vist l’article 26 Ajuts especials del conveni col·lectiu de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès, que a continuació es transcriu: 

  

“Art 26.Ajuts especials 

26.1. Per la creació del Fons Social dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès, s’acorda destinar un import de 1.000,00€ anuals del qual podran 
gaudir-ne tots els treballadors i treballadores, tant laborals com a funcionaris. 

El personal, quin contracte no superi la durada d’un any, rebrà la quantia de l’ajut en 
proporció al temps contractat durant l’any natural objecte ajut. 

26.2 Aquest fons es renovarà anualment i es podrà incrementar sempre que les 
condicions econòmiques del moment siguin oportunes i no existeixin restriccions 
marcades per la Llei de Pressupostos Generals de l’any en curs, amb la quantitat que 
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s’acordi entre les parts negociadores. 

26.3 Per gaudir d’aquests ajuts, els interessats hauran de presentar la sol·licitud 
degudament emplenada al registre general i la comissió paritària estudiarà les 
sol·licituds i s’encarregarà de distribuir aquest fons. Serà obligatori presentar la factura 
de la despesa realitzada, tal com estipula la llei. 

Les sol·licituds es presentaran dins de l’any natural de manera que la comissió es pugui 
reunir el mes de gener següent per a fer l’estudi de les concessions i procedir al seu 
abonament dins del primer trimestre. 

La resolució de la distribució dels ajuts entre els treballadors i treballadores quedarà, un 
cop resolt, a disposició de tots els treballadors i treballadores en el taulell d’anuncis per a 
la seva informació. 

26.4 Els ajuts es destinaran: 

26.4.1 Pel naixement, adopció i acolliment, per cada fill causant del fet, es rebrà un ajut, 
per un import de 150€, aquest ajut tindrà caràcter preferent respecte dels altres. 

  

26.4.2 Per a l’adquisició de: 

  

vidres graduats (cada vidre)  import 30,00€ 

  

renovació d’una lent de contacte import 30,00€ 

  

Per despeses sanitàries no cobertes per la Seguretat Social import 75,00€ 

  

Les quantitats indicades d’aquest grup tenen valor màxim de referència. En el supòsit en 
que el fons fos insuficient per a cobrir totes les sol·licituds presentades en el registre, la 
distribució d’aquest es farà per prorrateig. 

  

Per gaudir d’aquests ajuts, tindran preferència el personal que l’any anterior no l’hagi 
gaudit. 

  

Els conceptes de destí d’aquests ajuts es podran ampliar d’acord amb el import amb el 
que quedi dotat el fons en cada moment i avaluant la seva necessitat. 
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26.5 Per a l’adquisició d’aparell ortopèdics, pròtesis vitals, etc. que estiguin coberts per la 
Seguretat Social i sempre que el seu cost sigui superior al 35% del salari mensual de 
l’empleat públic, la Corporació ha d’avançar els diners necessaris que han de ser 
retornats en ser pagats per la Seguretat Social.” 

  

Una vegada revisada la proposta de distribució del fons d’ajut presentada pel 
representant dels treballadors, i vist que la distribució s’ha realitzat correctament dins 
dels barems que indica l’article 26 del conveni col·lectiu de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès. 

Atès que existeix consignació pressupostària adequada i suficient a la partida 9200 
16209 del pressupost vigent.  

  

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

PRIMER.- Aprovar les ajuts especials als treballadors que han presentat les sol·licituds 
segons indica l’article 26 del conveni col·lectiu de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès 

 

SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa per import de 394,00 € a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 9200 16209 del vigent pressupost i ordenar el seu pagament 
quan procedeixi.  

  

TERCER.- Notificar aquest acord a les persones interessades i al representant del 
treballadors. 

  

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

  

Expedient 95/2019. Aprovació nòmines mes gener  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL  

  

APROVAR, SI S’ESCAU, LES NÒMINES DEL PERSONAL LABOR AL, 
FUNCIONARIS, CÀRRECS ELECTES I PERSONAL EN PRÀCTIQU ES DEL MES 
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GENER Exp. 95/2019  

  

En relació a l’expedient relatiu a l’aprovació de les nòmines del personal de l’Ajuntament 
de Banyeres del Penedès corresponents al mes de gener, que inclou les retribucions 
bàsiques i retribucions complementàries corresponents a les diferents situacions 
administratives i serveis o treballs extraordinaris del personal laboral i quilometratge del 
personal laboral i funcionari. 

  

Atès el contingut de la Base 40ena de les d’execució del pressupost per l’exercici vigent, 
que es transcriu a continuació: 

  

“Base 40.- Gestió de la despesa en matèria de perso nal  

  

1. La despesa de personal s’ajustarà a la plantilla de personal, aprovada conjuntament 
amb el pressupost, i tindrà en compte la relació de llocs de treball. Únicament podrà 
contractar-se personal quan així ho permeti en cada moment la legislació aplicable.  

  

2. Les retribucions de tot el personal de la corporació es faran efectives referides a 
mesos naturals, d’acord amb la seva legislació específica, i s’efectua per transferència 
als comptes oberts en bancs i caixes d’estalvis designats pel treballador. 

  

3. L’Alcaldia podrà concedir bestretes sense interessos a treballadors amb una antiguitat 
mínima d’un any per un import màxim de dos mensualitats, fixant com a límit la quantitat 
de 1.800 euros. 

  

Els treballadors de contracte superior a un any poden disposar d’un avançament de la 
paga extraordinària corresponent al semestre natural en que es demana. L’avançament 
de la paga extraordinària serà compatible amb les bestretes. 

  

4. Les nòmines mensuals fan la funció de document O, s’aprovaran per decret de 
l’Alcaldia que es donarà compte a la Junta de Govern Local. L’Alcaldia ordenarà el 
pagament i, juntament amb la Secretaria Intervenció Tresoreria, signarà el pagament 
material. 

  

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

  

Atès que conforme l’apartat dos de l’article 18 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, que disposa que no pot experimentar 
un increment global superior al 1,5 per cent respecte les retribucions vigents a 31 de 
desembre de 2017, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes de la comparació, tant 
pel que respecta a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix. Per tot això, 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès ha procedit al increment de les retribucions del 
personal de l’any 2018 que corresponen del mes de gener a juliol, en un 1,5 per cent en 
aplicació de l’article 18.apartat dos de la LPGE.  

  

Atès que, per simplificació administrativa, serà l’Alcaldia qui proposi a la Junta de Govern 
Local l’aprovació de les nòmines i aquesta, si s’escau, qui ho acordi. 

 Atès que conforme l’apartat dos de l’article 3 del Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de 
desembre, que s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del 
sector públic, que disposa que no pot experimentar un increment global superior al 2,25 
per cent respecte les retribucions vigents a 31 de desembre de 2018, en termes 
d’homogeneïtat pels dos períodes de la comparació, tant pel que respecta a efectius de 
personal com a l’antiguitat del mateix. Per tot això, l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès ha procedit al increment de les retribucions del personal a partir del mes de 
gener en un 2,25 per cent. 

  

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 
les Bases del Règim Local. 

  

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015, i 
atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017. 

  

Per tot això,  

  

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

  

PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a les nòmines del mes de gener del 
personal funcionari, laboral, en pràctiques i càrrecs electes d’aquest Ajuntament, així 
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com l’ordenació de l’inici dels tràmits necessaris per la fiscalització i el pagament de la 
despesa per part de la intervenció amb el següent desglossament : 

  

Cost Total: 61.065,84 €  

Total líquid a percebre: 35.926,39 € 

Retenció IRPF: 6.206,65 € 

Total Seguretat Social Tc1: 18.654,41 € ( suma de quotes obreres 3.048,66 € i quotes a 
càrrec de l’Ajuntament: 15.605,75 €) 

Bestretes i embargaments: 278,39 € 

  

SEGON.- Aprovar l’increment del 2,25 per cent de les retribucions del personal en la 
nòmina del mes de gener, de conformitat a l’apartat dos de l’article 3 del Reial Decret 
Llei 24/2018, de 21 de desembre, que s’aproven mesures urgents en matèria de 
retribucions en l’àmbit del sector públic, que disposa que no pot experimentar un 
increment global superior al 2,25 per cent respecte les retribucions vigents a 31 de 
desembre de 2018, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes de la comparació, tant 
pel que respecta a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix. 

  

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

  

Expedient 113/2019. Aprovació de Factures  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL  

  

APROVACIÓ DE FACTURES.Exp.-113/2019  

  

Es sotmet  a  la  consideració  dels  reunits  la  relació  de  factures  presentades  per  
proveïdors  

diversos corresponents a l’exercici 2018 i exercici 2019, detallades seguidament: 
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Nº Factura Raó Social Import Descripció 

FACT-18-1737 Applus Iteuve Technology, S.L 54,90 Inspecció ITV Nissan Cabstar 

FACT-18-1778 Montserrat Domenech Lluch 79,02 Campanya esterilització gats 

FACT-18-1779 Monica Farre Termes 178,50 
Curs alfabetització castellana mes 
desembre 

FACT-18-1780 Jose Fernando Camara Gallego 100,16 Pollastre per Banc aliments 

FACT-18-1781 Pirotecnia Igual, S.A 182,01 Material pirotècnic Festa de Reis 

FACT-18-1782 Yolanda Almagro Cardenete 1575,00 
Taller experiència d'octubre a 
desembre 2018 grup 1 

FACT-18-1783 Autocars Poch, S.A 1541,57 
Liquidació 01-09-2018 a 31-12-2018 
linia regular Banyeres 

FACT-18-1784 Yolanda Almagro Cardenete 1575,00 
Taller experiència d'octubre a 
desembre 2018 grup 2 

FACT-18-1785 SyG, S.A 198,88 Material electrònic brigada 

FACT-18-1786 Restaurant El Bosc 228,00 Tast de vins 

FACT-18-1787 Josepa Jane Figueras 191,75 65kg caramels Festa Reis 

FACT-18-1788 Josepa Jane Figueras 10,50 1 caixa aigua per Concert de Nadal 

FACT-18-1789 Josepa Jane Figueras 278,83 Patates i pollastres per banc aliments 

FACT-18-1790 Josepa Jane Figueras 278,80 Lots de nadal  per banc aliments 

FACT-18-1791 Juan Jose Parejo Segura 17,00 Sopar campionat Futbolí 

FACT-18-1792 Casguamedia, S.L 302,50 Anunci Felicitació de nadal 

FACT-18-1793 Juan Jose Parejo Segura 280,00 Taller de còctels 

FACT-18-1794 Naturgy Iberia, S.A 748,49 Instal·lació ledplus mes desembre 

FACT-19-0001 Agrupacio Coral Resso 490,00 
Actuació concert Sant Esteve 26-12-
2018 

FACT-19-0003 Melanie Mata Goodridge 1757,36 Lots de nadal per els treballadors 

FACT-19-0051 Gesman Serveis de Manteniment, S.L 9125,42 
Servei neteja locals municipals mes 
desembre 

FACT-19-0078 Melanie Mata Goodridge -6,50 
Abonament Lots de nadal per els 
treballadors 

  

Un cop han estat fiscalitzades de manera favorable per la Intervenció municipal i se’ls hi 
ha donat la conformitat pels regidors de les àrees corresponents.  
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Vistos els informes de secretaria intervenció de data 22 de setembre de 2017 i 5 
d’octubre de 2017 en relació a la fiscalització de la despesa pública, tenint en compte 
que gran part de les factures s’estan tramitant mitjançant el Formulari I: Contracte Menor 
de tracte successiu, que es va aprovar en els bases d’execució del pressupost de l’any 
2018 en el Ple del 7 de desembre de 2017, i tenint en compte que s’està elaborant plecs 
de condicions pel procediment simplificat segons l’article 159 i següents de la Llei 9/2017 
Contractes del Sector Públic. 

  

Atès la normativa en matèria de reconeixement d’obligacions per part de l’ens local, 
continguda en el Reial Decret legislatiu 2-2004 i normativa concordant, així com a les 
bases d’execució del pressupost vigents per l’exercici 2018. 

  

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7-1985 de 2 d’abril reguladora de 
les Bases del Règim Local. 

  

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66-2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015,  i 
atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017. 

  

Per tot això,  

  

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

  

PRIMER.- Aprovar el reconeixement de les obligacions indicades a la part antecedent, 
per un import total de 19.187,19 € i procedir a la comptabilització en la fase comptable 
corresponent a càrrec dels crèdits del vigent pressupost.   

  

SEGON.- Procedir al pagament efectiu, quan procedeixi.  

  

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

 

Els expedients que consten a continuació, s'inclouen a l'ordre del dia de la sessió, 
prèvia declaració d'urgència, d'acord els articles 83 i 91 del Reial Decret 2568/1986, de 
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28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals (ROF). 

 

Expedient 19/2019. Autorització de la connexió d'ai gua potable a la 
xarxa municipal a la finca del carrer Roses número 9 de Casa Roja  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

 PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL  

 

AUTORITZAR, SI S’ESCAU, LA CONNEXIÓ D’AIGUA DEFINIT IVA A LA XARXA 
MUNICIPAL D’AIGUA. EXP: 19/2019  

 

En data 2 de gener de 2019, la Sra. DNI ...084-R,  va presentar sol·licitud de connexió i 
instal.lació del comptador d’aigua de l’habitatge situat al carrer Roses, 9 de la Casa Roja. 

  

En data 7 de gener de 2019,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic. 

  

En data 30 de gener de 2019, el coordinador de serveis tècnics va emetre pressupost de 
les tasques a realitzar per a la connexió a la xarxa d’aigua de l’habitatge. 

  

En data 30 de gener de 2019, el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe 
favorable. 

  

Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el 
procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que 
estableix la legislació de règim local. 

Atès 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 de Règim Local. 

Atès les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret  
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66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 de juny del 2015, i atenent a 
les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017. 

Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals 
179/1995, de 13 de juny. 

  

Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local: 

  

PRIMER.- Autoritzar la connexió a la xarxa municipal d’aigua potable a la finca: 

  

-        Carrer Roses, 9 de la urbanització de la Casa Roja 

-        Ref. Cadastral: 9807505CF7790N0001HB 

  

  

SEGON.- D’acord amb el pressupost realitzat pel coordinador de serveis tècnics i 
l’aplicació de la ordenança fiscal 10 reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua,  
es realitza la següent liquidació tributària: 

  

C O N C E P T E TOTAL  

TAXA CONNEXIÓ AIGUA 350,00 € 

TREBALLS DE DESCONNEXIÓ I MATERIALS 153,13 € 

IVA  32,16 € 

IMPORT PORTELLA 0,00 € 

IMPORT TOTAL A INGRESSAR   535,29 € 

  

  

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

  

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

  

Expedient 10/2019. Autorització de la retirada del comptador d'aigua 
potable a l'habitatge del carrer Mestre Güell númer o 1, 1r 2na  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

 PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL  

 

AUTORITZAR, SI S’ESCAU, LA RETIRADA DE COMPTADOR I LA DESCONNEXIÓ 
DE LA XARXA MUNICIPAL D’AIGUA. Exp. 10/2019  

 

En data 12 de desembre de 2018, la Societat Building Center, S.A.U., propietària de la 
finca situada al carrer Mestre Güell, 1   pis 1 porta 2 i titular de l’escomesa d’aigua 
segons consta en el padró municipal va presentar sol·licitud de retirada del comptador 
d’aigua potable i desconnexió de la finca de la xarxa d’aigua municipal. 

  

En data 30 de gener de 2019, el coordinador dels serveis tècnics municipals va emetre 
pressupost i el quadre de tasques a realitzar per la retirada i desconnexió. 

  

En data 30 de gener de 2019, el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe 
favorable a la liquidació emesa pel tècnic.  

  

Atès l’art. 21 del vigent Reglament de Subministrament d’Aigua Potable, que disposa 
que la pòlissa del servei es mantindrà en vigència fins la seva denúncia per l’empresa o 
per l’abonat. 

  

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

  

PRIMER.- Autoritzar la retirada del comptador d’aigua i la desconnexió de la xarxa 
municipal de l’habitatge situat al carrer Mestre Güell, 1  pis 1 porta 2. 

  

SEGON.- Aprovar la liquidació realitzada pels serveis tècnics municipals pels treballs de 
retirada i desconnexió: 

 

C O N C E P T E TOTAL  

TREBALLS DE DESCONNEXIÓ I MATERIALS 62,79 € 

IVA  13,19 € 

IMPORT TOTAL A INGRESSAR   75,98 € 

 

TERCER.- Es fa l’advertiment que la petició s’autoritza salvant el dret de propietat i 
sense perjudici de tercers. 

  

QUART.- Notificar el present acord als interessats.  

  

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

 

 

Expedient 78/2019. Conveni de la convocatòria per a  l’any 2018 per a la 
concessió de subvencions per al programa Enfeina’t.  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 
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PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL  

         

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE LA CONVOCATÒR IA PER A L’ANY 
2018 PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL PROGR AMA ENFEINA’T  .- 
EXP. 78/2019 

  

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès va aprovar en data 12 de setembre de 2017 el 
Protocol de col·laboració pel desenvolupament d’un programa d’innovació en l’ocupació 
en el marc dels programes innovadors i experimentals que promou el Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC). El Consell Comarcal del Baix Penedès va sol·licitar subvenció al 
SOC del programa Enfeina’t dins la convocatòria de subvencions per a l’any 2018 
Resolució TSF/2148/2018, de 12 de setembre, , per la qual s’obre la convocatòria per a 
l’any 2018 per a la concessió de subvencions per al programa ENFEINA’T, regulada per 
l’Ordre TSF/150/2018, de 3 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de 
la convocatòria i publicada al DOGC del 6 de setembre de 2018 

  

Vist l’informe secretaria intervenció de data 31 de gener de 2019, emès per el secretari 
interventor tresorer. 

El conveni que es proposa aprovar preveu la seva vigència des del dia de la signatura 
fins a l’acabament del projecte, com a màxim el 18 de febrer de 2020, ambdós inclosos. 
La seva aprovació comporta per l’Ajuntament de Banyeres del Penedès assumir 
despeses que no formen part de les despeses elegibles i que, per tant, no estan 
subvencionades.  

  

Vist el conveni interadministratiu per a l’execució del Programa Treball i Formació 
convocatòria 2018 redactat per el Consell Comarcal Baix Penedès, que a continuació 
ens transcriu: 

  

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIU PER A L’EXECUCIÓ DEL 
PROGRAMA ENFEINA’T CONVOCATÒRIA 2018  

  

El Vendrell (Baix Penedès),     31  de gener de 2019 

  

  

REUNITS 
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D’una part la Il·ltre. Sra. Eva Maria Serramià Rofes, presidenta del Consell Comarcal del 
Baix Penedès, amb seu a la plaça del Centre, 5, 43700 El Vendrell. 

De l’alta l’Il·ltre Sr./Sra Amadeu Benach i Miquel, alcalde/alcaldessa de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès, amb seu a la Plaça de l’Ajuntament , número 6, 43711 de 
Banyeres del Penedès. 

  

REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN  

  

Ambdós representen legalment les respectives corporacions i signen el present conveni 
d’acord amb els respectius acords plenaris 

  

EXPOSEN 

  

Primer. El Departament de Treball, Afers socials i Famílies ha publicat al DOGC 
número 7713, el 26 de setembre de 2018, la resolució TSF/2148/2018, de 
12 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 per a 
la concessió de subvencions per al programa ENFEINA’T, regulada per 
l’Ordre TSF/150/2018, de 3 de setembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores de la convocatòria i publicada al DOGC del 6 de setembre de 
2018. 

Segon.             El Consell Comarcal del Baix Penedès és una entitat beneficiària definida 
així a l’article 3 de la Resolució TSF/2148/2018, de 12 de setembre; i a 
l’apartat 3 de la base 3 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/150/2018, de 3 de 
setembre de 2018. 

Tercer.             Atesa la condició  d’entitat beneficiària, el Consell Comarcal del Baix 
Penedès ha presentat sol·licitud  al SOC de subvenció dintre el termini 
establert, en data 15 d’octubre de 2018 per un import global de 
559.559’39 €. 

  

Quart.             En data 18 de desembre de 2018 el Servei d’Ocupació de Catalunya 
comunica al Consell Comarcal del Baix Penedès la resolució favorable de 
la sol·licitud per un import global de 419.669’55 €. 

Cinquè. Vista la resolució del SOC, i assabentat el Consell d’Alcaldes, es creu 
convenient que el CCBP presenti un nou Pla de Contractació al SOC en 
el que les contractacions s’ajusten el màxim possible a la resolució 
rebuda. Les contractacions que són objecte d’aquest conveni inter 
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administratiu entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i cadascun dels 
14 ajuntaments és el següent:  

a)     Actuació d’experiència laboral: 

  

-        12 peons, durada contracte 12 mesos (de 19/2/19 a 18/2/2020) 

-          1 monitor lleure, contracte 12 mesos (de 19/2/19 a 18/2/2020) 

-          1 informador, contracte 9 mesos (ha de finalitzar abans 18/2/2020) 

  

Sisè.             Atès que la Junta de Govern 1/2019 no serà fins el 30 de gener de 2019, 
d’altra banda, esperem resposta del SOC al nou Pla de Contractació 
proposat, base d’aquest conveni, i no es sap amb exactitud quan ens ho 
comunicaran.   

Per tots aquests motius, i vist que les contractacions de 12 mesos 
s’hauran d’efectuar com a màxim el 19 de febrer de 2019, amb caràcter 
d’urgència es tramitarà un Decret de Presidència que inclourà els 
següents acords: acceptar la subvenció; aprovació del conveni 
interadministratiu; adhesió al codi ètic que figura a l’Annex Acord 
GOV/110/2014 de 22 de juliol. I traslladar el Decret als ajuntaments: 
d’Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, la Bisbal del 
Penedès, Bonastre, Calafell, Cunit, Llorenç del Penedès, Masllorenç, el 
Montmell, Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva i El Vendrell; també al 
SOC, i  al Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Transparència  
de la Generalitat de Catalunya el conveni. 

  

Setè.             Aquest programa es realitzarà als següents municipis de la comarca del 
Baix Penedès: Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, la 
Bisbal del Penedès, Bonastre, Calafell, Cunit, Llorenç del Penedès, 
Masllorenç, el Montmell, Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva i El 
Vendrell. 

El total de contractacions del conveni és de 14 persones. 

  

Vuitè.             Els 14 treballadors contractats es repartiran en 3 projectes que són els 
següents: 

a)     Pla d’actuació millora comarcal d’espais públics, via pública, i edificis 
públics. 

  

12 peons  i actuacions a 12 municipis d’acció del programa, 
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contractes de 12 mesos  

  

b)     Suport al projecte “Educadors de medi obert” a Llorenç del Penedès. 

  

1 monitor/a de lleure o similar  (C2), contracte de 12 mesos 

  

c)      Suport a l’Àrea del Servei d’Atenció al Ciutadà i/o al Servei 
d’Ocupació l’Eina 

  

1 informador/a (C2), contracte de 9 mesos 

  

El Consell Comarcal contractarà 1 tècnic/a d’orientació, de suport a 
l’acció professionalitzadora que s’integrarà a l’Àrea d’Ocupació del 
Consell Comarcal per a dedicar-se a aquest projecte i realitzar les 
tasques encomanades a la Base 5.b de l’Ordre TSF/150/2018, de 3 de 
setembre, de bases reguladores del Programa Enfeina’t. 

  

Novè.              Segons l’article 15 del Reglament del Programa d’Actuació Comarcal, 
aprovat en sessió de Ple 1/1994, de 22 de març (DOGC 1882 i BOPT 
84/1994) exerceix competències delegades per la Generalitat en matèria 
de promoció econòmica i dinamització ocupacional. 

  

Desè.             Les actuacions proposades en aquest projecte -objecte d’aquest conveni- 
són competències pròpies del Consell Comarcal del Baix Penedès 
d’acord amb el que estableix el Reglament del Programa d’Actuació 
Comarcal del Baix Penedès, aprovat en sessió plenària, en compliment 
del que disposa l’Article 27 de la Llei 6/87, de 4 d’abril, d’Organització 
Comarcal de Catalunya. Així resta regulat als articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 i 12 del mateix. 

  

.  

Onzè.             Les diverses administracions participants en el projecte, d’una banda el 
Consell Comarcal i de l’altra cadascun dels 14 ajuntaments fan 
necessària la redacció d’aquest conveni, per a delimitar les funcions, 
competències i responsabilitats de cadascuna d’aquestes entitats. 
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Dotzè.             L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local enumera entre les formes de cooperació interadministratives 
el conveni. En el mateix sentit, l’article 150 del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, que es desenvolupa 
reglamentàriament en els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 
13 juny. A més,  els convenis i el seu procediment està regulat als articles 
108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment 
de les administracions públiques de Catalunya. Finalment, també es 
regulen els convenis als art. 47 a 53 de la llei 40/2015, d’1 octubre, de 
règim jurídic del sector públic. 

  

Tretzè.              Aquest conveni té naturalesa administrativa, respon al principi de 
col·laboració entre administracions i al compliment d’obligacions legals 
específiques i queda fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes del 
sector públic. 

  

  

PACTES 

  

PRIMER. Objecte del conveni  

L’objecte d’aquest conveni és : 

  

1)    Establir el marc d’actuació  del programa Enfeina’t entre el Consell      
Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament de Banyeres del Penedès durant 
l’execució del mateix. 

  

2)    Acordar les relacions econòmiques interadministratives d’aquest programa 
amb la voluntat de fer-ne viable la seva execució. 

  

3)    Establir les relacions entre l’entitat sol·licitant – Consell Comarcal- i els 14 
ajuntaments de la comarca del Baix Penedès que participen al programa 
Enfeina’t dins la convocatòria 2018. 
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SEGON. Coordinació del projecte  

             El Consell Comarcal del Baix Penedès com a ens sol·licitant, serà 
l’encarregat de coordinar el projecte. El responsable tècnic del projecte es 
reunirà amb els responsables tècnics que designin els Ajuntaments i 
vetllaran pel bon funcionament del projecte. 

  

TERCER. Àmbit laboral dels contractes d’experiència  laboral.  

             El personal administratiu/especialista/no qualificat d’actuacions 
d’experiència laboral objecte d’aquest programa i conveni seran 
contractats pel Consell Comarcal del Baix Penedès atenent al següent 
calendari i durada dels contractes.  

                  12 peons,  12 mesos ,   de 19/2/2019 fins 18/2/2020 

1       monitor/a, 12 mesos,  de 19/2/2019 fins 18/2/2020 

               1 informador/a, 9 mesos,  (ha de finalitzar abans 18/2/2020) 

El repartiment per municipis es troba indicat a la Taula 3 de l’Annex del 
present conveni. 

  A les persones contractades en aquest programa els serà d’aplicació les 
següent condicions laborals, d’acord amb el conveni col·lectiu i acords de 
condicions de treball del personal laboral i funcionaris del Consell 
Comarcal del Baix Penedès vigent: 

1)   Vacances: d’acord amb el conveni vigent, els treballadors tenen dret a 
gaudir d’unes vacances retribuïdes de 22 dies pels contractes 
laborals de 12 mesos, i  16’5    dies pel contracte laboral de 9 mesos. 

  

Els treballadors hauran de sol·licitar les vacances al Consell 
Comarcal del Baix Penedès d’acord amb el model existent.  

  

2)   Assumptes propis 6 dies en el cas de contractes de 12 mesos, i  4’5 
dies pel contracte laboral de 9 mesos. 

  

3)   Festius: per motius funcionals, els treballadors gaudiran dels dies 
festius locals que disposi l’Ajuntament on presta el servei.  

  

4)    La jornada laboral és de 37’5 hores setmanals de dilluns a divendres.  
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5)     Per la modalitat contractual i la finalitat del projecte objecte del 
contracte, està del tot prohibida la realització d’hores extraordinàries.  

  

6)     Per a la resta de situacions laborals no contemplades en aquest 
conveni s’estarà al que es preveu al Conveni col·lectiu i d’acord de 
condicions de treball del personal laboral i funcionari que presta 
serveis al Consell Comarcal del Baix Penedès i, en el seu defecte, 
per la normativa vigent en matèria laboral. 

  

7)    El Consell Comarcal del Baix Penedès es compromet a aplicar les 
mesures de salut laboral i prevenció de riscos laborals. 

  

QUART. Obligacions del Consell Comarcal davant el S OC 

El Consell Comarcal del Baix Penedès es compromet a complir l’objectiu, 
actuar d’acord amb el que estableixen les bases de la convocatòria i la 
guia de prestacions tècniques del programa, a realitzar les contractacions 
atorgades, realitzar les activitats previstes, fer-ne la coordinació i suport 
necessari i, un cop finalitzat, acreditar-ho i justificar-ho davant el SOC 
d’acord amb la normativa que ho regula. 

  

CINQUÈ. Obligacions de l’Ajuntament  

  

1.    L’Ajuntament es farà càrrec íntegre de les següents despeses 
relatives al personal contractat, no cobertes per la subvenció del 
SOC: indemnització o quitança a la fi de contracte del treballador, 
costos gestoria confecció nòmines, part proporcional, EPI en el cas 
de peó, part proporcional quitança tècnica d’orientació per contracte 
peó i administratiu o altre (veure detall Taula 1 Annex: apartats A.1. 
peons 12 mesos, A.2 altres 12 m., A.3 informador/a 9 mesos, apartat 
B.1 EPI peó i apartat B.2 cost no subvencionat indemnització o 
quitança a la fi de contracte del/la tècnic/a d’acompanyament per 
contracte)  . 

2.    L’Ajuntament es compromet a fer-se càrrec íntegrament dels 
desplaçaments al Consell Comarcal del Baix Penedès tant per la 
formació en riscos laborals com de les tutories que programarà el/la 
tècnic/a d’actuació d’acompanyament a la contractació i la inserció 
durant el programa (veure detall Taula 2 Annex: taula de 
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desplaçaments). 

  

3.    L’Ajuntament es compromet a fer-se càrrec íntegrament dels costos 
anteriors (veure detall Taula 3 Annex: taula de costos a assumir pels 
Ajuntaments). I d’altres no subvencionats si n’hi hagués. 

  

  

4.    En el cas concret de baixa i/o possible substitució del treballador, 
s’informarà de les opcions possibles i es consensuarà amb 
l’Ajuntament la decisió a prendre. En el cas que aquesta decisió 
comporti despeses que no estiguin cobertes per la subvenció, se’n 
farà càrrec íntegrament l’Ajuntament i s’atendrà al calendari de 
pagament que li indiqui el Consell Comarcal del Baix Penedès. 

  

5.    L’Ajuntament de Banyeres del Penedès  es compromet a realitzar la 
bestreta econòmica al Consell Comarcal tal com s’indica al pacte 
Sisè. 

  

SISÈ. Gestió econòmica  

  

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès   es compromet a assumir les 
despeses del pacte Cinquè no subvencionades pel SOC, i a avançar el 
20% de la part no avançada pel SOC a la bestreta inicial. Aquest darrer 
import es retornarà a l’Ajuntament en el moment que s’aprovi la liquidació 
del programa, quan el SOC enviï la liquidació final. 

Així doncs, el Consell Comarcal inclourà l’import que figura a la columna 
“Total Programa” Taula 4 de l’Annex i que correspon a l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès  . Aquest import es liquidarà per parts iguals en 2 
liquidacions trimestrals, al 2n. I 3er. Trimestres de 2019.  

Així, aquest import (veure columna “Calendari pagaments” de Taula 4 de 
l’Annex) s’inclourà a les liquidacions trimestrals que efectua el Consell 
Comarcal amb cadascun dels Ajuntaments, i que aquest haurà de satisfer 
al Consell Comarcal. 

Si en data 30 de juny de 2019, el SOC no hagués realitzat la bestreta del 
80% -d’acord amb l’article 13.1 de la Resolució TSF/2148/2018, de 12 de 
setembre-, el Consell Comarcal realitzarà una liquidació complementària 
per aquest import per l’òrgan que correspongui, i ho comunicarà als 
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Ajuntaments participants en el Programa.  

  

SETÈ. Comissió Tècnica del programa i seguiment con veni  

             Una vegada iniciat el programa es constituirà la Comissió Tècnica del 
programa Enfeina’t convocatòria 2018, que es reunirà com a mínim a 
l’inici i al final del programa. 

Aquesta Comissió estarà integrada pel Consell Comarcal del Baix 
Penedès, com a ens sol·licitant, i els Ajuntaments d’Albinyana, l’Arboç, 
Banyeres del Penedès, Bellvei, la Bisbal del Penedès, Bonastre, Calafell, 
Cunit, Llorenç del Penedès, Masllorenç, el Montmell, Sant Jaume dels 
Domenys, Santa Oliva i El Vendrell. Cada entitat designarà un 
representant tècnic a la mateixa abans de la seva constitució. 

El seu funcionament s’ajustarà al que disposa la Llei de règim jurídic i del 
procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya 
(art. 13 a 20). Dels acords que adopti se’n deixarà constància en acta. 

  

VUITÈ. Responsabilitat  

Si de la realització de les activitats programades en aquest projecte se’n 
derivés responsabilitat patrimonial per a les administracions participants 
s’entén que aquesta serà solidària, tal i com preveu l’art. 33 de la llei 
40/2015, 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

  

NOVÈ. Vigència  

El conveni serà vigent des del dia de la signatura fins a l’acabament del 
projecte, com a màxim el 18 de febrer de 2020. 

  

DESÈ. Extinció.  

  Les causes d’extinció del conveni són les següents: 

  · L’acord entre les parts 

· La demora en el pagament de part de l’Ajuntament. El Consell Comarcal 
tindrà el dret a resoldre el conveni en relació a l’Ajuntament demorat i al 
rescabalament dels perjudicis que se li hagin originat com a 
conseqüència d’això. 

· L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per 
qualsevol de les parts. 
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ONZÈ. Arbitratge i jurisdicció  

Les discrepàncies sorgides sobre la interpretació, el desenvolupament, la 
modificació, la resolució i els efectes que puguin derivar-se de l’aplicació 
d'aquest conveni s’han de solucionar per acord de les parts, observant els 
principis reguladors de l’actuació administrativa previstos a l’article 31 de 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya que siguin d’aplicació, essent la 
Comissió de Seguiment l'àmbit ordinari on plantejar les discrepàncies i 
salvar-les. Amb aquesta finalitat es convocaran les sessions específiques 
que siguin necessàries.  

En cas que persisteixin dificultats en l’execució del conveni motivades per 
diferents criteris d’interpretació, les parts exposaran les seves raons, en 
una sessió formal de la Permanent del Consell d'Alcaldes, constituïda 
com a Comissió d'Arbitratge, presidida pel president/a o per un/a 
Vicepresidència/a del Consell Comarcal, que en cas d'empat tindrà vot 
diriment. Si una de les parts en conflicte fos el Consell Comarcal, el seu 
al·legat serà presentat pel conseller/a comarcal delegat d'Empresa i 
Ocupació. Si la controvèrsia fos entre ajuntaments, aquests estarien 
representats pels alcaldes/esses respectius, podent delegar en un 
regidor/a, i el conseller/a comarcal delegat d'Empresa i Ocupació 
informaria a la Comissió sense dret a vot. Si l’Ajuntament afectat tingués 
un/a representant en la Permanent del Consell d'Alcaldes, aquest serà 
substituït per un altre alcalde/essa nomenat per la Presidència.  

Aquesta Comissió elaborarà un informe que les parts confrontades es 
comprometen a considerar abans de fixar la posició de la corporació 
respectiva en la controvèrsia.  

Les parts procuraran d'una forma responsable que llurs divergències no 
afectin la regularitat de prestació del servei ni perjudiquin els usuaris. En 
cap cas, basant-se en una divergència d’interpretació, la part pot 
considerar-se habilitat per incomplir o ajornar les seves obligacions de 
cofinançament.  

Cas que la divergència fos insalvable pel procediment d'arbitratge adés 
exposat, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats contenciosos 
administratius de Tarragona.  
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DOTZÈ. Antecedents, naturalesa i impacte econòmic.  

Atesos els antecedents que figuren a l’expedient s’entén abastament 
exposada la naturalesa, objecte i finalitat d’aquest conveni, necessitat, 
oportunitat i impacte econòmic i el seu caràcter no contractual sinó de 
cooperació mútua entre dues administracions. 

  

TRETZÈ. Annexos.  

  A la part final del conveni hi consten 4 Taules: 

1)     Taula 1:  Taula de costos laborals per treballador 

2)     Taula 2:  Taula de desplaçaments  

3)     Taula 3:  Taula de costos a assumir pels Ajuntaments 

4)     Taula 4:  Quadre de tresoreria 

  

En prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en la data i lloc anteriorment 
esmentats.  

  

Consell Comarcal del Baix Penedès  Ajuntament de Banyeres del Penedès 

  

  

  

  

Sra. Eva M. Serramià Rofes           Sr. Amadeu Benach i Miquel” 
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ANNEX - TAULA 1

TAULA DE COSTOS LABORALS TREBALLADOR INDIVIDUAL

A) Costos LABORALS de cada participant :

A.1)  PEÓ BRIGADA  -  12 mesos
Cost laboral Subvenció SOC

Cost per 

l'Ajuntament

Sou + prorrateig extres (=base cotització) 14.000,04 €

QPSS 5.292,02 €

Sou + QPSS 19.292,06 € 19.292,06 € 0,00 €

Indemnització fi contracte 466,67 € 466,67 €

Confecció nòmines            (14 €/nòmina) 182,00 € 182,00 €

COST LABORAL TOTAL PARTICIPANT 19.940,73 € 19.292,06 € 648,67 €

A.2)  MONITOR DE LLEURE  (C2)  -  12 mesos Cost laboral Subvenció SOC
Cost per 

l'Ajuntament

Sou + prorrateig extres (=base cotització) 18.282,34 €

QPSS 5.987,47 €

Sou + QPSS 24.269,81 € 24.269,81 € 0,00 €

Indemnització fi contracte 609,41 € 609,41 €

Confecció nòmines            (14 €/nòmina) 182,00 € 182,00 €

COST LABORAL TOTAL PARTICIPANT 25.061,22 € 24.269,81 € 791,41 €

A.3)  INFORMADOR    (C2)  -  9 mesos Cost laboral Subvenció SOC
Cost per 

l'Ajuntament

Sou + prorrateig extres (=base cotització) 13.711,76 €

QPSS 4.490,60 €

Sou + QPSS 18.202,36 € 18.202,36 € 0,00 €

Indemnització fi contracte 457,06 € 457,06 €

Confecció nòmines            (14 €/nòmina) 140,00 € 140,00 €

COST LABORAL TOTAL PARTICIPANT 18.799,42 € 18.202,36 € 597,06 €

B) ALTRES DESPESES:

Cost laboral Subvenció SOC
Cost per 

l'Ajuntament

B.1)       Equipament peó (cost unitari) 250,00 € 0,00 € 250,00 €

B.2)       Despeses no subv. Tècnic/a acomp. X contracte 30,00 € 0,00 € 30,00 €
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ANNEX - TAULA 2 

TAULA DE DESPLAÇAMENTS 

DISTÀNCIA TOTAL

MUNICIPI
ANAR I 

TORNAR
km.

IMPORT (0,19 

€/km)

Mesos: 1 a 

9 ( 6 

visites)

Mesos: 10 

a 12  (2 

visites)

IMPORT (0,19 

€/km)

COST 

DESPLAÇAMENTS

Vendrell, el 0 km 0 km 0,00 € 0 km 0 km 0,00 € 0,00 €

Calafell 12 km 12 km 2,28 € 72 km 0 km 13,68 € 15,96 €

Cunit 24 km 24 km 4,56 € 144 km 0 km 27,36 € 31,92 €

Arboç, l' 20 km 20 km 3,80 € 120 km 0 km 22,80 € 26,60 €

Santa Oliva 13 km 13 km 2,47 € 78 km 0 km 14,82 € 17,29 €

Bisbal del Penedès, la 22 km 22 km 4,18 € 132 km 0 km 25,08 € 29,26 €

Albinyana 14 km 14 km 2,66 € 84 km 0 km 15,96 € 18,62 €

Sant Jaume dels Domenys 21 km 21 km 3,99 € + 126 km 0 km 23,94 € = 27,93 €

Banyeres del Penedès 23 km 23 km 4,37 € 138 km 0 km 26,22 € 30,59 €

Montmell, el 36 km 36 km 6,84 € 216 km 0 km 41,04 € 47,88 €

Bellvei 13 km 13 km 2,47 € 78 km 0 km 14,82 € 17,29 €

Llorenç del Penedès 17 km 17 km 3,23 € 102 km 0 km 19,38 € 22,61 €

Bonastre 36 km 36 km 6,84 € 216 km 72 km 54,72 € 61,56 €

Masllorenç 32 km 32 km 6,08 € 192 km 64 km 48,64 € 54,72 €

402,23 €

(A) FORMACIÓ RISCOS LAB. (B) ACOMPANYAMENT LABORAL (previsió)

 

 

ANNEX - TAULA 3:  

TAULA DE COSTOS A ASSUMIR PELS AJUNTAMENTS

Cost per l'Ajuntament (€)

Participants   Participants MUNICIPI (Taula 1.A) (Taula 1.B) (Taula 2) (D)

12  mesos Peó Adm. Cost B.1/B.2 Desplaçaments TOTAL

1 0 1 Vendrell, el 597,06 € 30,00 € 0,00 € 627,06 €

1 1 0 Calafell 648,67 € 280,00 € 15,96 € 944,63 €

1 1 0 Cunit 648,67 € 280,00 € 31,92 € 960,59 €

1 1 0 L’Arboç 648,67 € 280,00 € 26,60 € 955,27 €

1 1 0 Santa Oliva 648,67 € 280,00 € 17,29 € 945,96 €

1 1 0 La Bisbal del Penedès 648,67 € 280,00 € 29,26 € 957,93 €

1 1 0 Albinyana 648,67 € 280,00 € 18,62 € 947,29 €

1 1 0 St. Jaume dels Domenys 648,67 € 280,00 € 27,93 € 956,60 €

1 1 0 Banyeres del Penedès 648,67 € 280,00 € 30,59 € 959,26 €

1 1 0 El Montmell 648,67 € 280,00 € 47,88 € 976,55 €

1 1 0 Bellvei 648,67 € 280,00 € 17,29 € 945,96 €

1 0 1 Llorenç del Penedès 791,41 € 30,00 € 22,61 € 844,02 €

1 1 0 Bonastre 648,67 € 280,00 € 61,56 € 990,23 €

1 1 0 Masllorenç 648,67 € 280,00 € 54,72 € 983,39 €

14 12 2 9.172,51 € 3.420,00 € 402,23 € 12.994,74 €
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ANNEX - TAULA 4:  

QUADRE DE TRESORERIA 

MUNICIPI TAULA 3 (D) 20% TOTAL CALENDARI PAGAMENTS

PROGRAMA 2n. TRIM. 3r. TRIM.

Vendrell, el 627,06             3.640,47           4.267,53           2.133,77 € 2.133,77 €

Calafell 944,63             3.858,41           4.803,04           2.401,52 € 2.401,52 €

Cunit 960,59             3.858,41           4.819,00           2.409,50 € 2.409,50 €

Arboç, l' 955,27             3.858,41           4.813,68           2.406,84 € 2.406,84 €

Santa Oliva 945,96             3.858,41           4.804,37           2.402,19 € 2.402,19 €

La Bisbal del Penedès 957,93             3.858,41           4.816,34           2.408,17 € 2.408,17 €

Albinyana 947,29             3.858,41           4.805,70           2.402,85 € 2.402,85 €

St. Jaume dels Domenys 956,60             + 3.858,41           = 4.815,01           2.407,51 € 2.407,51 €

Banyeres del Penedès 959,26             3.858,41           4.817,67           2.408,84 € 2.408,84 €

El Montmell 976,55             3.858,41           4.834,96           2.417,48 € 2.417,48 €

Bellvei 945,96             3.858,41           4.804,37           2.402,19 € 2.402,19 €

Llorenç del Penedès 844,02             4.853,96           5.697,98           2.848,99 € 2.848,99 €

Bonastre 990,23             3.858,41           4.848,64           2.424,32 € 2.424,32 €

Masllorenç 983,39             3.858,41           4.841,80           2.420,90 € 2.420,90 €

12.994,74   54.795,38    67.790,12        33.895,06   33.895,06  

Aquests imports es 
retornaran a la liquidació  

 

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

  

PRIMER.- Aprovar el conveni interadministratiu per a l’execució del programa Enfeina’t 
convocatòria 2018, en els termes que figuren a la part antecedent.  

  

SEGON.- Facultar a l’alcalde a signar el conveni digitalment i trametre’l via EACAT al 
Consell Comarcal Baix Penedès. 

  

TERCER.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa per import de 959,26 € a favor del 
Consell Comarcal Baix Penedès a càrrec de l’aplicació pressupostària 2410 46500 del 
vigent pressupost i ordenar el seu pagament, quan procedeixi. 
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QUART.- Realitzar una bestreta econòmica al Consell Comarcal per import de 3.858,41 
euros, equivalent al 20% de la subvenció del SOC pendent de rebre per part del Consell 
Comarcal, significant que aquest retornarà aquesta quantia quan rebi la subvenció. 

CINQUÈ.- Donar compte daquest acord al Ple a la propera sessió que celebri.  

 

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

Donar Compte Decrets 

  

Nom Data Resum Expedient 

DECRET 
2019-0007 

  

23/01/2019 
14:18 

  

  

Aprovació de les sol·licituds de suspensió temporal 
dels diferents contenciosos de Boscos - Exp.87/2019 

  

87/2019 

  

DECRET 
2019-0008 

  

  

23/01/2019 
14:58 

  

  

Convocatòria Junta de Govern Local  en sessió 
ordinària de data 24 de Gener de 2019. JGL/2019/2- 

  

  

JGL/2019/2 

  

DECRET 
2019-0009 

  

  

24/01/2019 
13:54 

  

  

Decret de l'alcaldia d'aprovació de la modificació de 
crèdit 2/2019, modalitat transferència de crèdits 

entre aplicacions de despeses de la mateixa àrea de 
despesa 

  

96/2019 

DECRET 
2019-0010 

  

  

24/01/2019 
13:55 

 Bestreta avançament paga extraordinària juny de la 
treballadora amb NIF 935F 

  

92/2019 
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DECRET 
2019-0011 

  

  

30/01/2019 
09:46 

  

  

Bestreta avançament paga extraordinària de juny de 
la treballadora amb NIF 900N 

  

109/2019 

  

DECRET 
2019-0012 

  

  

30/01/2019 
11:00 

  

  Assegurança col·lectiva de salut d'Agrupació AMCI 
d'Assegurances i Reassegurances, S.A 

  

  

110/2019 

  

 

  

  

C) PRECS I PREGUNTES 

  

No hi ha assumptes 

  

  

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  
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