
 

 ACTA

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2017/5 La junta de govern local

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 16 de febrer de 2017

Durada Des de les 18:15 fins a les 20:21 hores

Lloc Sala de Juntas

Presidida per Amadeu Benach i Miquel

Secretari José Félix Velasco Martínez

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix

39689555L Amadeu Benach i Miquel SÍ

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

35013086W Ida Pilar Josefa Berdusan Farré SÍ

46333082L Joan Roig i Soria NO

39636281J Lluís Inglada i Jané SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Joan Roig i Soria:
«visita medica»

 

 

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

 

A) PART RESOLUTIVA

 

 



 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

S'aprova l'acta corresponent a la sessió ordinària de data 9 de febrer de 2017.

 

Expedient 29/2017. .Programa Treball i Ocupació Convocatòria 2016

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/Asse
ntiment

 
PROPOSTA D’ALCALDIA

 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
INTERADMINISTRATIU ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I 
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS PER L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA 
TREBALL I FORMACIÓ CONVOCATÒRIA 2016  .- EXP. 29/2017
El Departament de Treball, Afers socials i Famílies va publicar al DOGC la resolució 
TSF/2496/2016, de 3 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 
2016  per  a  la  concessió  de  subvencions  per  al  programa  de  Treball  i  formació 
(TREFO.
Atès que existeix consignació pressupostària adequada i suficient a la partida 2410 
46502  del  pressupost  vigent,  per  dur  a  terme  el  conveni  de  col·laboració 
interadministratiu  entre  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès  i  l'Ajuntament  de 
Banyeres del Penedès per l'execució del Programa Treball i Formació convocatòria 
2016.
Vist el conveni interadministratiu per a l’execució del Programa Treball i Formació 
convocatòria 2016 redactat per el Consell Comarcal Baix Penedès, que a continuació 
ens transcriu:
 
“CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIU  PER A L’EXECUCIÓ DEL  
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ CONVOCATÒRIA 2016
El Vendrell (Baix Penedès), gener de 2017
REUNITS
La Sra. Eva Maria Serramià Rofes, presidenta del Consell Comarcal del Baix Penedès,  
amb seu a la plaça del Centre, 5, 43700 El Vendrell.
El senyor Amadeu Benach i Miquel, alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès,  
amb seu a la Plaça de l’Ajuntament, 6, 43711 Banyeres del Penedès.
 
REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN
Les  persones  a  dalt  enumerades  representen  legalment  els  respectius  ens  locals  i  
signen  aquest  conveni  en  execució  dels  respectius  acords  corporatius  adoptats  per  
l’òrgan competent.
 
EXPOSEN
Primer.           El Departament de Treball, Afers socials i Famílies ha publicat al DOGC la  

resolució  TSF/2496/2016,  de  3  de  novembre,  per  la  qual  s’obre  la  

 



 

convocatòria per a l’any 2016 per a la concessió de subvencions per al  
programa de Treball i formació (TREFO).

Segon.            El Consell Comarcal del Baix Penedès ha presentat sol·licitud  al SOC de 
subvenció  en  data  24  de  novembre  de  2016 per  un  import  global  de  
323.332 €.

Tercer.            En data 7 de desembre el Servei d’Ocupació de Catalunya comunica al  
Consell Comarcal del Baix Penedès la resolució favorable de la sol·licitud  
d’acord amb el projecte i import presentat en data 24 de novembre de  
2016.

Quart.             A la Junta de Govern 19/2016 de data 28 de desembre de 2016 es pren  
l’acord d’acceptar la subvenció i comunicar-ho al SOC i als ajuntaments  
d’Albinyana,  l’Arboç,  Banyeres  del  Penedès,  Bellvei,  la  Bisbal  del  
Penedès, Bonastre, Cunit, Llorenç del Penedès, Masllorenç, el Montmell,  
Sant Jaume dels Domenys i Santa Oliva.

Cinquè.          El  CCBP mitjançant  el  Decret  de  Presidència  número  2016-0547  s’ha  
adherit a l’acord relatiu a la contractació de persones en situació d’atur  
inscrites  com  a  demandants  d’ocupació  no  ocupats  en  el  marc  del  
programa Treball i  Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de  
Catalunya.

Sisè.               D’acord amb la resolució del SOC:
· Línia A: Treball i formació adreçat a persones en atur no perceptores de  
prestacions i/o subsidi per desocupació preferentment majors de 45 anys.
16  contractes  durada  6  mesos  i  2  contractes  durada  12   mesos. 
Expedient: 2016/PANP/SPOO/0104
· Línia B: Treball i formació adreçat a persones en atur beneficiàries de la  
Renda Mínima d’Inserció.
8 contractes durada 6 mesos i 1 contracte durada 12   mesos. Expedient:  
2016/PRMI/SPOO/0104
· Línia C:Coordinació i suport tècnic.
1 contracte durada 12   mesos. Expedient: 2016/PRMI/SPOO/0104
El total de contractacions del programa és de 28 persones.

Setè.                           El repartiment acordat per a les línies A i B per a l’execució del  
projecte als diferents ajuntaments és el següent:

 Línia A:PANP Línia B: RMI
Albinyana 1 1
l'Arboç 2 1
Banyeres del Penedès 1 1
Bellvei 1 1
La Bisbal del Penedès 2 1
Bonastre 1 0
Cunit 3+2 (12m.) 0+1 (12m.)
Llorenç del Penedès 1 0
Masllorenç 0 0
el Montmell 1 1
Sant Jaume dels Domenys 1 1
Santa Oliva 2 1
T O T A L 16+2 8+1
                         D’acord  amb  la  sol·licitud  i  la  resolució  aprovada,  el  perfil  de  les  

persones beneficiàries del programa Treball i Formació de les línies A i B  
objecte d’aquest conveni són:

                                   · 24 contractacions de 6 mesos: peó de brigada

 



 

                        · 3 contractacions de 12 mesos: peó forestal
                        Les actuacions s’iniciaran amb la selecció de candidats i  contractació  

dels  contractes  del  Montmell  abans  del  31  de  desembre  de  2016  (1  
contractació línia A + 1 contractació línia B).

                        La resta de contractes de treball de les accions d’experiència laboral de  
cada línia s’iniciaran, com a màxim, el 31 de gener de 2017.

Vuitè.              D’acord amb les bases reguladores, el mòdul econòmic equivalent a la  
realització d’un contracte de treball per a les accions d’experiència laboral  
són:  9.380 € per  cadascun dels  contractes de treballs  de 6 mesos a  
jornada completa (línies A i B), i un mòdul de 18.760 € per els contractes  
de treball de 12 mesos a jornada complerta (línies A i B).

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.              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.  Finalment,  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.

Onzè.               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.         Objectius del conveni
                        Coordinar les actuacions entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i  

l’Ajuntament de Banyeres del Penedès amb l’objectiu de dur a bon terme  
el  projecte  presentat  pel  Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès  dins  la  
convocatòria 2016 Treball i formació. 

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

SEGON.          Coordinació del projecte
                        El  Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès  com  a  ens  sol·licitant,  serà  

l’encarregat de coordinar el projecte. Amb aquesta finalitat es contractarà  
un tècnic  coordinador  amb una durada de 12 mesos (línia  C).         El  
coordinador/a  es  reunirà  amb  el/s  responsable/s  tècnic/s  que  designi  
l’ajuntament i vetllaran pel bon funcionament del projecte.

TERCER.        Àmbit laboral dels contractes de les línies A i B del projecte.
                        Els  treballadors  seran  contractats  pel  Consell  Comarcal  del  Baix  

Penedès,  abans del  31 de gener de 2017. El  centre de treball  estarà  
ubicat al municipi de Banyeres del Penedès  on desenvoluparan la seva  
tasca diària. Existeix, doncs, un doble vincle: un vincle orgànic amb el  
Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès,  i  un  vincle  funcional  amb  
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. S’especifiquen a continuació les  
condicions laborals que seran d’aplicació a aquests treballadors:
 1)     Vacances: d’acord amb el conveni vigent, els treballadors tenen dret  

a gaudir d’unes vacances retribuïdes de 22 dies hàbils durant l’any 
natural, o contracte de 12 mesos.. En el cas dels contractes de 6 

 



 

mesos, correspondran 11 dies per aquest concepte. Caldrà fer el 
càlcul o prorrateig corresponent, en els contractes de durada diferent.
Els treballadors hauran de sol·licitar les vacances al Consell Comarcal  
del Baix Penedès d’acord amb el model existent. Després de sol·licitar  
els dies de vacances, el Consell Comarcal ho posarà en coneixement 
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per tal que puguin donar el 
seu vist i plau. L’ajuntament haurà de motivar raonadament al Consell  
Comarcal si denega les dates proposades pel treballador, perquè es 
pugui comunicar al treballador i sol·licitar noves dates.

2)     Assumptes propis: 6 dies, en el cas de contractes de 12 mesos, i 3 
dies en el cas de contractes de 6 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. La distribució 
d’aquesta jornada serà fixada per l’Ajuntament on presta el servei per 
tal que el treballador contractat es pugui integrar dins les tasques 
pròpies de la plantilla de l’Ajuntament.

5)     Per la modalitat contractual i la finalitat del projecte objecte del 
contracte, està del tot prohibida la realització d’hores extraordinàries. 
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.

 6)     El Consell Comarcal del Baix Penedès es compromet a aplicar les 
mesures de salut laboral i prevenció de riscos laborals contemplats a 
l’annex 1.

 
QUART.          Obligacions del CCBP davant el SOC

El CCBP 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.     Lliurar al treballador el material necessari per dur a terme les 

tasques que es desenvoluparan durant el contracte.
2.     Fer-se càrrec de les despeses derivades de l’aplicació de la 

normativa vigent de prevenció de riscos laborals: formació específica, 
valoració dels riscos als diferents llocs de treball, lliurament d’EPI 
(Equips de Protecció Individual) i revisió mèdica, si escau.

3.     Disposar de la corresponent pòlissa de responsabilitat civil que 
cobreixi els danys que el treballador contractat mitjançant aquest 
programa pogués ocasionar a tercers, si es produeix.

4.     L’Ajuntament es farà càrrec íntegre de les següents despeses no 
cobertes per la subvenció del SOC: dietes, indemnització o quitança fi  
de contracte del treballador.

5.     L’Ajuntament també es farà càrrec  de l’import que sobrepassi 
l’import fixat a la convocatòria 2016 Ordre TSF/296/2016 base 6.1.a: 

 



 

mòdul de 9.380,00 euros  per els contractes de treball de 6 mesos a 
jornada complerta, en els conceptes que s’inclouen a la nòmina del 
peó treballador (sou brut i cost empresa de la seguretat social).

6.     Es repercutirà en el càlcul de cada contracte de la línia A i línia B  
l’import que sobrepassi l’import fixat a la convocatòria 2016 Ordre 
TSF/296/2016 base 6.4 per a les accions de coordinació i suport 
tècnic del projecte, aplicant la següent fórmula:
  [ sou brut + cost S.S. empresa + quitança ] – 28.000,00 € / 27           

 7.     L’Ajuntament es compromet a fer-se càrrec íntegrament de 
qualsevol altra despesa del programa no contemplada en els punts 
anteriors quan aquesta no sigui subvencionat pel SOC.
En el cas concret de baixa i/o possible substitució del treballador, el 
coordinador farà la consulta al SOC. Posteriorment 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.

 
SISÈ.              Gestió econòmica
                         L’Ajuntament de Banyeres del Penedès es compromet a ingressar al  

compte bancari que li indiqui el Consell Comarcal del Baix Penedès des  
de la contractació del/s treballador/s amb periodicitat mensual el dia 20, la  
quantitat de 1.662 € per cada contracte de peó brigada i de 1.657 € per  
cada contracte de peó forestal -només Cunit- segons Annex 1. 
L’import total en aquest cas que s’haurà d’ingressar al Consell Comarcal  
del Baix Penedès puntualment – el dia 20 - durant 6 mesos és de 3.324 €.
Si per part de l’Ajuntament no es realitzés  l’ingrés pactat en el termini  
indicat, s’autoritza al Consell Comarcal del Baix Penedès a la liquidació  
d’interessos i a la compensació del deute no ingressat. En aquest cas, la  
compensació es comunicarà a l’ajuntament. 

                                   El Consell Comarcal del Baix Penedès abonarà a l’Ajuntament de  
Banyeres del Penedès l’import del mòdul subvencionat que s’ha detallat  
al Pacte Cinquè apartat 5, a mesura que es vagin rebent les bestretes del  
programa per part del SOC corresponents al programa objecte d’aquest  
conveni, i aquest hagi efectuat els ingressos acordats en el termini previst  
en aquest conveni.

                
SETÈ.             Comissió Tècnica del programa i seguiment conveni
                        Una vegada iniciat el programa es constituirà la Comissió Tècnica del  

programa Treball i Formació convocatòria 2016, la finalitat de la qual serà  
la coordinació de les accions que s’han de desenvolupar durant el mateix.  
Aquesta  Comissió  estarà  integrada  pel  Consell  Comarcal  del  Baix  
Penedès,  com  a  ens  sol·licitant  i  coordinador  del  programa,  i  els  
ajuntaments  d’Albinyana,  l’Arboç,  Banyeres  del  Penedès,  Bellvei,  la  
Bisbal del Penedès, Bonastre, Cunit, Llorenç del Penedès, Masllorenç, el  
Montmell,  Sant  Jaume  dels  Domenys  i  Santa  Oliva.  Cada  entitat  
designarà un representant a la mateixa abans de la seva constitució.
La  periodicitat  de  convocatòria  s’establirà  a  la  primera  sessió.  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. 140 de la Llei  
30/1992, de 26 de novembre.

NOVÈ. Vigència
El conveni serà vigent des del dia de la signatura fins a l’acabament del  
projecte, com a màxim el 31 de gener de 2018 inclòs.

DESÈ. 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. 
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, presidenta                         Sr. Amadeu Benach i Miquel
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
 
PRIMER.- Aprovar el conveni interadministratiu per a l’execució del programa treball i 
formació convocatòria 2016.
SEGON.-  Aprovar  la  signatura  del  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de 

 



 

Banyeres i el Consell Comarcal Baix Penedès.
TERCER.-  Facultar  a  l’alcalde  a  signar  el  conveni  digitalment  i  enviar  via  EACAT al 
Consell Comarcal Baix Penedès.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.               
 

 
 

 

Expedient 38/2017. Contracte menor de subministrament

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA DE L’ACORD      DEL CONTRACTE MENOR DE 
SUBMINISTRAMENT DE 12 PILONES PER AL MUNICIPI DE BANYERS DEL 
PENEDÈS.      38/2017
 
Atès  que mitjançant  Provisió  de  la  Presidència  de  data  8  de  febrer  de  2017 es  va 
acreditar  la  necessitat  d’aquest  organisme  de  contractar  el  subministrament  de  12 
pilones per al municipi de Banyeres del Penedès, a l’empresa Happy Ludic Playground 
and Urban Equipament S.L de Les Masies de Roda,   per un preu total de 867 euros  i 
182,07 euros d’IVA.
Atès  l’informe  del  Sr.  Rafael  Rodríguez  Rivas,  Coordinador  Serveis  Tècnics  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 17 de gener de  2017, que es transcriu 
seguidament:
 
“ Assumpte: SUBMINISTRA DE PILONES .
 
INFORME TÈCNIC
ANTECEDENTS
Vista la necessitat que actualment te l’Ajuntament de millorar la seguretat dels elements 
que conformen les places del municipi, l’accessibilitat a aquestes, suprimint les barreres 
arquitectòniques que impedeixen l’accés, evitant el risc de caigudes i danys als usuaris i 
substituint els elements en mal estat, que no compleixen amb la normativa actual o que 
han sofert actes vandàlics. 
L’ús públic de voreres, places i parcs ha de garantir la seguretat i confort per tots els 
usuaris.
La  brigada  està  realitzant  feines  d’adequació  de  places  i  voreres  i  cal  realitzar  el 
subministra del material necessari per tal de que les places i voreres puguin continuar 
tenint un ús segur per part dels usuaris.
Per  tot  això,  i  vista  l’oferta  amb registre  d’entrada 103 del  12 de gener  de 2017 de 
l’empresa HAPPY LUDIC on ens pressuposten 12 pilones inoxidables mòbils amb les 
corresponents  bases  per  encastar  i  les  claus  per  manipular  les  pilones,  els  Serveis 
Tècnics  consideren  necessari  l’acceptació  d’aquesta  oferta  per  tal  de  disposar  del 
material necessari per realitzar les feines, per tal de deixar les places i voreres en unes  
condicions tècniques òptimes.

El cost total de les tanques i de les taules pícnic ascendeix a un total de 1.049,07 euros, 
IVA inclòs.”
Atès  l’informe  del  Sr.  Jose  Félix  Velasco  Martínez  ,Secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 9 de febrer de 2017, que es transcriu 
seguidament:

 



 

“Informe  Secretaria  Intervenció
Expedient  núm.: 38/2017
Assumpte:  subministrament  de 12 pilones per  al  municipi  de Banyeres del  Penedès

José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Banyeres 
del Penedès, en compliment de la Provisió de l’Alcaldia de data 8 de febrer de 2017 i de 
conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional emeto el següent :
 

INFORME
 

1. ANTECEDENTS 

1.1   Aquest Ajuntament vol contractar el subministrament de 12 pilones per al 
municipi de Banyeres del Penedès.

1.2   Per  provisió  de  l’Alcaldia  de  data  8  de  febrer  de  2017  es  va  incoar 
l’expedient  administratiu  per  a  la  contractació  de  subministrament  de  12 
pilones per al municipi de Banyeres del Penedès i es va demanar l’informe 
procedent sobre el procediment legal per a la licitació, i sobre l’existència de 
consignació  pressupostària  per  a  finançar  la  despesa  que  comporta  la 
formalització de contracte respectivament ; i els així mateix, s’informi sobre el 
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris 
del  pressupost  vigent,  als  efectes  de  determinar  l’òrgan competent  per  a 
contractar.

1.3   El preu del contracte, d’acord amb l’oferta que hi consta a l’expedient de 
l’empresa  Happy  Ludic  Playground  amd  Urban  Equipament  S.L  de  Les 
Masies de Roda, ascendeix a la quantitat de 867 euros i 182,07 euros d’IVA.

 
2. FONAMENTS DE DRET 

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

2.2   La legislació aplicable es la següent :
a)     Els articles 9,111, 138, 156.2, 290 a 300 i disposició addicional segona 

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

s’aprova  el  Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les 
administracions públiques

c)     La Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions públiques i Llei 40/3015, de 1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic.

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

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

 



 

2.4   Atès el preu del contracte de què es tracta, que ascendeix a 867 euros i  
182,07  euros  d’IVA,  l’òrgan  competent  per  a  contractar  i  per  a  tramitar 
l’expedient, de conformitat amb la disposició addicional segona de TRLCSP, 
és l’alcaldia atès que és un contracte menor de subministrament. No obstant, 
existeix delegació a favor  de la Junta de Govern Local de conformitat amb el 
Decret de l’Alcaldia 66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va donar 
compte al Ple en sessió de data 22 de juny de 2015.

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

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

2.7   Una  vegada  s’ha  informat  sobre  la  necessitat  de  la  contractació  i  s’ha 
justificat aquesta, mitjançant la provisió de l’Alcaldia de data 8 de febrer de 
2017, el procediment a seguir és el següent.
 a)     L’òrgan competent ha d’aprovar la despesa i sol·licitar la incorporació a 

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

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

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

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

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

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

 2.8   La  persona  que  resulti  adjudicatària  del  contracte  ha  de  reunir  les 
condicions de capacitat i solvència exigides pel als articles 72,74,75,76 i 79 
bis. del TRLCSP.

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

 
3. CONCLUSIONS 

 



 

3.1   La  contractació  del  subministrament  de  12  pilones  per  al  municipi  de 
Banyeres del Penedès mitjançant el procediment del contracte menor per un 
import de 867 euros  i 182,07 euros d’IVA.

3.2   A la partida 1532 625.08 del pressupost per l’exercici 2017 hi ha consignació 
suficient per a autoritzar la despesa per import de fins a 867 euros i 182,07 
euros d’IVA per a contractar el subministrament de 12 pilones per al municipi  
de  Banyeres  del  Penedès,  sent  necessari,  d’acord  amb l’establert  en  la 
disposició addicional segona de la llei de contractes del sector públic, que es 
certifiqui pel secretari interventor l’existència d’aquest crèdit.

3.3   L’import dels recursos ordinaris del pressupost de l’exercici 2017 ascendeix 
a 3.224.219,86  euros, per la qual cosa l’import de la contractació, que és de 
867 euros i 182,07 euros d’IVA, d’acord amb la documentació tècnica que 
consta a l’expedient, és inferior al 10% d’aquells recursos. Per tot això, la 
competència per a la contractació es de l’Alcaldia, no obstant, sens perjudici 
de la delegació de l’exercici  d’aquesta competència a la Junta de Govern 
Local,  d’acord amb el decret de l’Alcaldia 66/2015 de data 15 de juny de 
2015, que es va donar compte al Ple en sessió de data 22 de juny de 2015.

3.4   La  contractació  del  subministrament  de  12  pilones  per  al  municipi  de 
Banyeres del  Penedès es pot  fer  mitjançant  el  procediment del  contracte 
menor.  Una vegada realitzada la  prestació,  s’ha d’incorporar  la  factura  a 
l’expedient i s’ha de tramitar el pagament.

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

Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :
PRIMER.- Dur a terme la contractació del subministrament de 12 pilones per al municipi 
de Banyeres del Penedès, a l’empresa Happy Ludic Playground and Urban Equipament 
S.L de Les Masies de Roda,  per un preu total de 867 euros  i 182,07 euros d’IVA.
SEGON.-   Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la 
partida nº 1532 625.08 de l’actual pressupost.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.-  Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

 

Expedient 45/2017. Contracte menor de serveis

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA
 
PROPOSTA DE L’ACORD DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE DE GESTIÓ I 
CONSULTORIA  LABORAL  DE  L’AJUNTAMENT  I  LA  FUNDACIÓ  JOSEP  CAÑAS. 
   45/2017
 
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data  9 de febrer de 2017 es va proveir 
la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de Gestió i consultoria laboral de 
l’Ajuntament i la Fundació Josep Cañas.
Atès l’informe del secretari interventor amb col·laboració del personal de l’àrea de RRHH 
del ajuntament, de data 10 de febrer de 2017, que a continuació es transcriu:
 
“INFORME EN RELACIÓ A LA CONTRACTACIÓ GESTIÓ I CONSULTORIA LABORAL 
EXPEDIENT: 45/2017

 



 

Assumpte: Gestió i consultoria laboral de l’Ajuntament i la Fundació Josep Cañas
Vist l’oferta econòmica i de serveis presentada per la consultoria Fornell per el servei de  
gestió i consultoria laboral, en la qual inclou:
-Servei integral Gestió i Consultoria
Gestió Laboral
-Confecció de nòmines mensuals i de les gratificacions extraordinàries, d’acord amb el  
conveni corresponent.
-Confecció dels certificats d’empresa, així com del certificat de retribucions i retencions a  
finalitzar l’exercici econòmic
-Accés a Portal del l’empleat: per rebre, guardar i consultar tota la documentació laboral  
generada: nòmines, mod.145, certificats de renda.
-Confecció dels documents de cotització TC1 i connexió telemàtica amb la Tresoreria de  
la Seguretat Social per a la transmissió dels fitxers TC2
-Tramitació  telemàtica  a  l’organisme corresponent,  de  totes  les  IT  de  Baixes  i  Altes  
mèdiques,  tant  si  són  de  malaltia  comú o  d’accident  laboral,  així  com els  parts  de  
confirmació per malaltia comú
-Formalització  i  registre  de  contractes  de  treball  /  pròrrogues  /  modificacions  de  
contractes, i de les altes dels treballadors contractats en la Seguretat Social.
-Càlcul i confecció de quitances per finalització de contracte i tramitació de la baixa en la  
Seguretat Social
-Emissió dels corresponents Certificats de Cotització per a la tramitació del subsidi d’atur  
davant l’INEM, en les finalitzacions de contractes realitzades.
-Confecció  de  les  cartes  de  pagament  trimestrals  sobre  les  retencions  de  l’I.R.P.F.  
practicades en les nòmines dels treballadors i les practicades sobre les factures dels  
professionals.
-Tramitació  del Resum Anual sobre les retencions de l’I.R.P.F.
-Tramitació de les cartes de pagament trimestral de l’IVA i del Resum anual
-Accés al Portal de l’Assessor i notificació de nòmines on-line.
 
Consultoria
-Consultoria  jurídic-laboral  específica  sobre  Funció  Pública  per  part  d’advocats  
especialitzats.
-Atenció telefònica continuada per a la resolució de dubtes sobre tota la gestió laboral  
desenvolupada des del nostre despatx
-Atenció de consultes rebudes per correu electrònic
 
Vist l’oferta econòmica i de serveis presentada per la consultoria Vandellòs Grup per el  
servei de gestió i consultoria laboral, en la qual inclou:
-Gestió de nòmines (confecció de fulls de salari mensual i pagues extres juny i nadal)
-Confecció de documents de cotització a la Seguretat Social.
-Aplicació immediata de les normes de general aplicació i del conveni col·lectiu específic  
aplicable.
-Confecció,  previ  assessorament,  i  registre  de  l’OTG,  de  contractes  de  treball  i  les  
pròrrogues corresponents.
-Confecció de clàusules contractuals.
-Confecció  i  presentació  d’altes,  baixes  i  variacions  a  la  Tresoreria  General  de  la  
Seguretat Social.
-Gestió d’altes i baixes laborals i/o funcionaris a la Seguretat Social.
-Confecció de liquidacions i certificats d’empresa, documentació.
-Llistat resum de nòmines i costos desglossats per conceptes.
-Llistat de control de venciment de contractes.
-Assessorament laboral verbal i escrit si fos necessari.
-Tramitació i comunicats d’IT derivada de malaltia, maternitat o accident.
-Confecció i tramitació del comunicat d’accident

 



 

-Actualització  trimestral  de  tipus  de  retenció  a  aplicar.  Realització  de  càlcul  el  
percentatge  de  retenció  a  compte  de  la  Renda,  quan  es  produeixi  un  canvi  en  les  
meritacions o variï la situació personal i familiar del treballador.
-Liquidacions d’endarreriments i complements de nòmines.
-Simulació de costos i nòmines.
-Declaració individual de la situació familiar de cada treballador.
-Introducció de dades de professionals i/o assistències de polítics per la confecció del  
model 111 de retencions.
-Confecció i presentació trimestral de les retencions efectuades, model 111.
-Confecció  i  presentació  de  la  declaració  resum anual  de  retencions  (model  190 de  
retencions sobre treball i de professionals).
-Introducció  de  variables  de  nòmina  d’acord  amb  les  instruccions  rebudes  de  
l’Ajuntament.
-Preparació de la documentació necessària i compareixences a la inspecció de treball.
-Enviament telemàtic fitxers adjunts nòmina, certificats retencions i  aquells relacionats  
amb la documentació laboral efectuada.
-Posta a disposició de tots els funcionaris i/o treballadors de l’Ajuntament, de la seva  
documentació laboral via online, a través del portal A3HRgo amb accés de contrasenya  
personal e individual de cada usuari.
-Confecció i, si es cau, presentació de la declaració trimestral d’IVA, model 303 a càrrec  
de l’Ajuntament de Banyeres, en base a les dades facilitades pel propi Ajuntament.
-Confecció i presentació del resum anual d’IVA, model 390 a càrrec de l’Ajuntament de  
Banyeres.
-Confecció i presentació de la declaració anual informativa d’operacions amb terceres  
persones,  model  347  a  càrrec  de  l’Ajuntament  de  Banyeres,  en  base  a  les  dades  
facilitades pel propi Ajuntament.
       
CONCLUSIONS
Vist  les  dos  propostes  de  serveis  presentades  per  l’actual  gestoria  Vandellòs  i  la  
presentada  per  l’empresa  Fornell,  els  sotasignats  consideren  que  resulta  més  
avantatjosa tècnicament la Consultoria Fornell tot i que econòmicament presenta un preu  
contractual amb una diferència de 126€ mensual més IVA a l’alça respecte a la Gestoria  
Vandellòs
Els preus contractuals mensuals son els següents
Consultoria Fornell 430,00€ i 90,30€ d’IVA
Assessoria Vandellòs 304,00€ i 63,84 d’IVA
Raons tècniques a favor de la Consultoria Fornell 

1-     Especialització en l’Administració Pública des del l’any 1951
2-     Major  eficiència  del  servei  d’assessorament  i  de  adaptació  a  les  noves  

tecnologies,  per  exemple  ofereix  la  instal·lació  per  consulta  i  comunicació de  
nòmines i resta de documentació personal d’interès per als treballadors, el primer  
portal fa al·lusió a la relació entre gestoria i ajuntament i el segon portal fa al·lusió  
a la relació entre empresa i treballador.

3-     El  personal  de  la  consultoria  Fornell  segons  l’oferta  es  transversal  
interdisciplinar abastant l’ assessorament sobre funció pública personal laboral i  
matèria fiscal

4-     La Consultoria Fornell ofereix assessorament de la prevenció de riscos laboral,  
protecció de dades de caràcter personal

5-     Assessorament específic en matèria de  l’executivitat dels actes administratius  
referents a la Relació de llocs de treball i plantilla orgànica

6-     Redacció d’un informe (auditoria)  sobre la relació contractual  existent  en el  
compliment de normativa vigent.

Per  tot  això,  els  sotasignats  consideren  que  la  qualitat  del  servei  que  ofereix  la  
consultoria Fornell es lo suficientment important com per adjudicar-li l’assessoria laboral  

 



 

de la nostra Corporació.”
Atès  l’informe  del  Sr.  Jose  Félix  Velasco  Martínez  ,Secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament  de Banyeres  del  Penedès de data  10  febrer  de 2017,  que es  transcriu 
seguidament:

 «     INFORME
 

1. ANTECEDENTS 

 1.1  Aquest Ajuntament vol contractar  el servei de gestió i  consultoria laboral de  
l’Ajuntament i la Fundació Josep Cañas.

1.2  Per Provisió de l’Alcaldia de data 9 de febrer de 2017 es va incoar l’expedient  
administratiu  per  al  servei  de  gestió  i  consultoria  laboral  de l’Ajuntament  i  la  
Fundació Josep Cañas, i sobre l’existència de consignació pressupostària per a  
finançar la despesa que comporta la formalització del contracte respectivament ;  
i així mateix, s’informi sobre el percentatge que suposa la contractació en relació  
amb els recursos ordinari del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan  
competent per a contractar.

1.3El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 5.160,00 euros i 1.083,60 euros  
d’IVA.

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

 a)  Els  articles  10,  111,  138,  156.2,  301 a 305 i  disposició  addicional 
segona del TRLCSP. 
 b)  L’article  72  del  Reial  decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  qual 
s’aprova  el  Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les 
administracions públiques 
 c) La Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions públiques i Llei 40/3015, de 1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 d) El Decret-llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria 
de contractació pública. 

2.3.  Els  contractes  que  celebri  l’Ajuntament  s’adjudicaran  utilitzant  els 
procediments obert, restringit, negociat amb publicitat o negociat sense publicitat 
previstos al TRLCSP i a la Directiva 2014/24/UE, llevat els contractes menors que 
es  podran  adjudicar  a  qualsevol  empresari  amb  capacitat  d’obrar  i  aptitud 
professional suficient per a la realització de la prestació. 
2.4 Atès el preu de contracte de què es tracta, que ascendeix a 5.160,00 euros i 
1.083,60 euros d’IVA a facturar mensualment per un import de 430,00€ i 90,30€ 
d’IVA  ,  l’òrgan  competent  per  a  contractar  i  per  a  tramitar  l’expedient,  de 
conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, és l’alcaldia. No 
obstant, existeix delegació a favor de la Junta de Govern Local, de conformitat 
amb el Decret de l’Alcaldia 66/2015, de data 15 de juny de 2015, que es va donar  
compte al Ple en sessió de data 22 de juny de 2015. 
2.5  Atès  que  l’import  de  la  contractació  es  inferior  a  18.000,00  euros,  es 
considera que el procediment més adequat per a l’adjudicació es el del contracte 

 



 

menor, d’acord amb l’article 138.3 del TRLCSP. 
2.6 Segons l’article 23 del TRLCSP, els contractes menors no poden tenir una 
durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga. Tampoc podran ser objecte,  
d’acord amb l’article 89 del TRLCSP, de revisió de preus. 
2.7  Una  vegada  s’ha  informat  sobre  la  necessitat  de  la  contractació  i  s’ha 
justificat aquesta, mitjançant la provisió de l’Alcaldia de data 9 de febrer de 2017,  
el procediment legal a seguir és el següent: 
 a)  L’òrgan  competent  ha  d’aprovar  la  despesa  i  sol·licitar  la  incorporació  a 
l’expedient de la factura que servirà de documentació contractual. 

La factura ha de contenir les dades i requisits establerts en l’article 72 del Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques.
En la factura s’ha d’incloure, a més de les dades i requisits establerts en el Reglament 
pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat per Reial decret 1619/2012, de 
30 de  novembre,  els  següents  extrems previstos  en  l’apartat  segon de la  disposició 
addicional  trenta-tresena  del  Text  Refós  de  la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic 
aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com en la normativa 
sobre facturació electrònica:
 a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local.
 b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la 
secretaria–intervenció.
c) Que el destinatari és l’Ajuntament de la Banyeres del Penedès.
d) Que els codis DIR3 són:

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

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

2.8S’ha d’atendre a les prohibicions  de contractar  regulades a l’article 60 del 
TRLCSP, entre d’altres,  que la persona adjudicatària no incompleixi  les seves 
obligacions tributàries o de Seguretat Social. 
2.9La persona que resulti adjudicatària del contracte ha de reunir les condicions 
de capacitat i solvència exigides als articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis TRLCSP.

 
3. CONCLUSIONS
3.1.  La  contractació  del  servei  de  Gestió  i  consultoria  laboral  de  l’Ajuntament  i  la 
Fundació Josep Cañas, es pot fer mitjançant el procediment del contracte menor, amb el 
contractista Fornell Consultors, per un import de 5.160,00 euros i 1.086,60 euros d’IVA, a 
facturar mensualment per un import de 430,00€ i 90,30€ d’IVA. 
3.2. El pressupost de l’exercici 2017, aprovat inicialment pel Ple en sessió de data 30 de 
desembre de 2016, ha estat exposat al públic durant el termini de 15 dies sense que 
s’hagin presentat al·legacions i ha quedat definitivament aprovat en data 30 de gener de 
2017. En data 1 de febrer de 2017 s’ha enviat l’anunci d’aprovació definitiva al Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona i resta pendent de la seva publicació.
3.3. A la partida 9200 22706 del pressupost per l’exercici 2017 hi ha consignació suficient 
per a autoritzar la despesa per import de fins a 5.160,00 euros i 1.086,60 euros d’IVA per  
a contractar el servei de Gestió i consultoria laboral de l’Ajuntament i la Fundació Josep 
Cañas , sent necessari, d’acord amb l’establert en la disposició addicional segona de la 
llei de contractes del sector públic, que es certifiqui pel secretari interventor l’existència 

 



 

d’aquest crèdit
3.4.  L’import  dels  recursos  ordinaris  del  pressupost  de  l’exercici  2017  ascendeix  a 
3.224.219,86  euros, per la qual  cosa l’import de la contractació, que és de 5.160,00 
euros  i  1.086,60  euros  d’IVA,  d’acord  amb  la  documentació  tècnica  que  consta  a 
l’expedient, és inferior al 10% d’aquells recursos. Per tot això, la competència per a la  
contractació  es  de  l’Alcaldia,  no obstant,  sens  perjudici  de  la  delegació  de  l’exercici  
d’aquesta competència a la Junta de Govern Local, d’acord amb el decret de l’Alcaldia 
66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va donar compte al Ple en sessió de data 22 
de juny de 2015.
3.5.La contractació del servei de Gestió i consultoria laboral de l’Ajuntament i la Fundació 
Josep Cañas, es pot  fer  mitjançant  el  procediment  del  contracte menor.  Una vegada 
realitzada la  prestació,  s’ha d’incorporar  la  factura a  l’expedient  i  s’ha  de  tramitar  el  
pagament.
3.6. L’acord que aprovi la contractació ha de tenir en compte les aspectes esmentats en 
els fonaments d’aquest informe i s’ha de notificar a la persona adjudicatària en el termini 
de deu dies a partir de la data d’acord de la Junta de Govern Local.
Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :
PRIMER.- Dur a terme la contractació de Gestió i consultoria laboral de l’Ajuntament i la 
Fundació Josep Cañas,  a l’empresa Fornell Consultors per un import de 5.160,00 euros i 
 1.083,60 euros d’IVA, a facturar mensualment per un import de 430,00€ i 90,30€ d’IVA.
SEGON.-   Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la 
partida nº 9200 22706 de l’actual pressupost.
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats.
QUART.-  Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri. 

 

Expediente 122/2017. OBRES O/17/009

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ALCALDIA
Expedient: G 122/2017 – O/17/009
Assumpte: Obres Menors 
 
En data 2 de febrer de 2017, el Sr. DNI ...123-K  va presentar sol·licitud de llicència d’obres 
en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.
En data 6 de febrer de 2017,   l’Alcalde va acordar l’inici  de l’expedient, i  va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic.
En data 6 de febrer de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable.
En data 8 de febrer de 2017 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe favorable.
Atès el que estableix l’article 188.2 artículo.188.2 Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, 
que aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña.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  que  la  competència  per  l’atorgament  de les  llicències  està  delegada a  la  Junta  de 
Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015.
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.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter menor sol·licitada i 
que fa referència a l’ identificació següent:

 



 

EXPEDIENT 
 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:        Aixecar tanca i fer rampa d’accés al garatge. 

 Emplaçament de les obres:    Mimoses, 2-4 (Priorat de Banyeres) 

 Referència Cadastral:           8603301CF7780S0001QQ 

 Promotor:                          DNI ...123-K   

 Identificació del redactor del projecte: No es requereix. 

 Suspensió de Llicències:       No 

 Afectació del domini públic:   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.
-        S’adverteix explícitament que aquesta llicència no atorga drets i es concedeix sens 

perjudici a tercers.
-        L’alçada  màxima de  la  tanca  serà  d’1’60  m,  la  qual,  fins  a  1’00  m  podrà  ser 

massissa i la resta vegetal.
-        Caldrà dipositar una fiança de 150 euros per garantir la correcta gestió dels residus 

de construcció.
TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de sis mesos 
a comptar des de la data d’atorgament de la llicència.
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 206,47 €

- Taxa Llicencia Urbanística  36,00 €

- TOTAL 242,47 €

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 124/2017. Aprovació de factures

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ DE FACTURES

Es  sotmet  a  la  consideració  dels  reunits  la  relació  de  factures  presentades  pels 
proveïdors diversos corresponents a l’exercici 2017.

Un cop han estat fiscalitzades per la Intervenció municipal i se’ls hi ha donat la 
conformitat pels regidors de les àrees corresponents, s’aproven, per unanimitat, les 
factures detallades seguidament: 

Nº Factura Raó Social Import Descripció

FR/17/0079 Happyludic 1049,07 12 pilones per municipi

FR/17/0081
Genís Jane Raventós 
Excavacions 5632,55 Reparació esllavissada ctra banyeres Llorenç

FR/17/0129 Carpintería Guerrero, S.L 102,85 Reparació vestuaris camp de futbol

FR/17/0132 Josepa Jane Figueres 302,05 Llet, patates i pollastre per banc aliments

FR/17/0134 Externalia Object, S.L 9821,02
Servei neteja locals municipals mes 
desembre

FR/17/0135 Cespa, S.A 6675,00 Servei neteja viaria mes desembre

FR/17/0136 Cespa, S.A 475,20
Servei recollida contenidors mercat setmanal 
desembre

FR/17/0137 Cespa, S.A 3900,62
Servei manteniment jardins i arbrat mes 
desembre

FR/17/0138 Melanie Mata Goodridge 108,50 Ous i pasta per banc aliments

FR/17/0150 Zardoya Otis, S.A 520,87
Servei de manteniment ascensor ajuntament 
01-01-2017 a 31-03-2017

FR/17/0151
Laboratori d’Anàlisi Doctor 
Borrell 851,21 Anàlisi complert aigua

FR/17/0157 Montserrat Coll Casas 192,39 Distribució agenda mes gener

FR/17/0158 Roso Borrell Montserrat 8,60 Material oficina per Centre Cívic

FR/17/0159 Roso Borrell Montserrat 5,25 Agenda 2017 per secretari

FR/17/0160 Roso Borrell Montserrat 37,20 Diaris i revistes llar d'avis mes desembre

FR/17/0161
Montserrat Santamaria 
Olmos 54,45 Neteja local dels joves festa dels reis

FR/17/0165 Joaquim Batista Pujol 2417,40
Elaboració informes d'activitats 4rt trimestre 
2016

FR/17/0171 Beatriz Pérez Diaz 114,00 Classes manualitats mes gener

FR/17/0176 Àngels Domingo Castelló 833,57 Minuta honoraris informes tècnics mes gener

FR/17/0179 Ciurana Gasull, S.L 271,65 Benzina per vehicles municipals mes gener

FR/17/0186 Maria Mercè Plana Abella 30,40 Material per festa dels reis

FR/17/0195
Jose Fernando Camara 
Gallego 97,43 Carn per banc d'aliments

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

 



 

ferma intenció de posterior regularització:

FACT-2017-129,  FACT-2017-134,  FACT-2017-150,  FACT-2017-157,  FACT-2017-158, 
FACT-2017-159,  FACT-2017-160,  FACT-2017-161,  FACT-2017-165,  FACT-2017-171, 
FACT-2017-179

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Procedir a la comptabilització en la fase comptable corresponent a procedir i 
posteriorment al pagament efectiu d’import 33.501,28 €.
SEGON.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

 

Expedient 127/2017. SOL·LICITA BONIFICACIO EN LES TAXES D'AIGUA I 
BROSSA PER INGRESSOS MINIMS

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR REQUERIMENT DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA SITUACIÓ 
SOCIOECONÒMICA PER CONTINUAR GAUDINT DE LA BONIFICACIÓ EN TAXES.- 
127/2017
ANTECEDENTS:
Vist que el dia 20 de gener de 2010 i amb registre d’entrada número 52, va sol·licitar una 
bonificació en les taxes de brossa i aigua degut a la seva situació familiar.
Vist l’informe de la treballadora social del Consell Comarcal del Baix Penedès, de data 28 
de juliol de 2015, al qual consta que compleix els requisits, però que aquesta situació pot 
variar per augment dels ingressos econòmics familiars, motiu pel qual s’hauria de revisar 
anualment la seva situació. 
Vist que en data 3 d’agost de 2016 la sol·licitant va rebre una notificació on se li requeria  
la documentació justificativa de la seva situació socioeconòmica actual, i no es va rebre 
resposta.
FONAMENTS DE DRET: 
Vist  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  i  les 
Administracions Públiques, que té per objecte regular els requisits de validesa i eficàcia 
dels actes administratius, el procediment administratiu comú de totes les Administracions 
Públiques,  incloent  el  sancionador  i  el  de  reclamació  de  responsabilitat  de  les 
administracions públiques, així com els principis als quals s’ha d’ajustar l’exercici de la 
iniciativa legislativa i la potestat reglamentària. 
Vist l’article 69. 4.  “Declaració responsable i  comunicació.4. La inexactitud, falsedat o 
omissió,  de caràcter essencial,  de qualsevol  dada o informació que s’incorpori  a una 
declaració responsable o a una comunicació, o la no-presentació davant l’Administració 
competent de la declaració responsable, la documentació que, si s’escau, sigui requerida 
per  acreditar  el  compliment  del  que  s’ha  declarat,  o  la  comunicació,  determina  la 
impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o activitat afectada des del moment en 
què es tingui constància d’aquests fets.”

Vist  l’article  73.  “Compliment  de  tràmits.  1.  Els  tràmits  que  hagin  d’executar  els 

 



 

interessats  s’han  de  realitzar  en  el  termini  de  deu  dies  a  partir  de  l’endemà de  la 
notificació de l’acte corresponent, excepte en el cas en què la norma corresponent fixi un 
termini diferent.”

Vist  l’article  95.  “Requisits  i  efectes.  1.  En  els  procediments  iniciats  a  sol·licitud  de 
l’interessat,  quan  se’n  produeixi  la  paralització  per  causa  imputable  a  l’interessat,  
l’Administració  l’ha  d’advertir  que,  un  cop  transcorreguts  tres  mesos,  es  produeix  la 
caducitat del procediment. Si, un cop consumit aquest termini, el particular requerit no ha 
exercit les activitats necessàries per reprendre la tramitació, l’Administració ha d’acordar 
l’arxivament de les actuacions, i ho ha de notificar a l’interessat. Contra la resolució que 
declari la caducitat són procedents els recursos pertinents.”
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.-  Requerir  al  sol·licitant  que  per  tal  de  complir  amb  la  temporalitat  de  la 
bonificació del rebut d’aigua i brossa i realitzar la revisió de la seva situació cal que aporti 
a l’Ajuntament de Banyeres, en el termini de 10 dies, la documentació justificativa de la  
seva situació socioeconòmics següent: 

a)     Document Nacional Identitat, NIE o Passaport del sol·licitant.
b)     Certificat de Convivència. 
c)     Declaració responsable de no tenir més d’un immoble en règim de propietat o 

copropietat  per  part  de  la  totalitat  dels  membres  de  la  unitat  de  convivència 
(annex 1) 

d)     Fotocòpia de la Declaració de Renta de les Persones Físiques de l'últim exercici  
disponible, o certificat d’imputacions de rendes en cas que no estigui obligat a 
presentar declaració. 

e)     En el cas de ser pensionista, certificat de la pensió que es percep de l'INSS.
f)       En el cas de ser persona en situació d'atur, certificat de l'INEM de la prestació  

que s'està percebent,  si  és el  cas,  o bé certificat  negatiu  d'ingressos sinó es 
percep cap prestació.

g)     Revisions: Declaració responsable –annex 2- en cas de sol·licituds presentades 
l’any anterior en què no hi hagin modificacions d’ingressos, de propietats i/o del 
nucli de convivència.

h)     Els últims tres rebuts d’hipoteca o lloguer. 
SEGON.- Comunicar que un cop transcorregut el termini legal establert de tres mesos 
sense aportar la documentació requerida, s’acordarà declarar la caducitat de l’expedient, 
és a dir, l’arxiu de l’expedient. 
TERCER.- Notificar el present acord al sol·licitant. 
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 

 

Expedient 130/2017. SOL·LICITA BONIFICACIO EN LES TAXES PER 
INGRESSOS MINIMS

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR REQUERIMENT DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA SITUACIÓ 
SOCIOECONÒMICA PER CONTINUAR GAUDINT DE LA BONIFICACIÓ EN TAXES.- 
130/2017
 

 



 

ANTECEDENTS:
Vist que el dia 3 de febrer de 2015 i amb registre d’entrada número 406, va sol·licitar una 
bonificació en les taxes de brossa i aigua degut a la seva situació familiar.
Vist l’informe de la treballadora social del Consell Comarcal del Baix Penedès, de data 11 
de març de 2015, al qual consta que compleix els requisits, però que aquesta situació pot  
variar per augment dels ingressos econòmics familiars, motiu pel qual s’hauria de revisar 
anualment la seva situació. 
Vist  que en data 25 de maig de 2016 la sol·licitant  va rebre una notificació  on se li  
requeria la documentació justificativa de la seva situació socioeconòmica actual, i no es 
va rebre resposta.
Vist que en data 3 d’agost de 2016, consta acusa de rebuda de la notificació, on se li  
tornava a requerir la documentació justificativa de la seva situació socioeconòmica actual 
i no es va rebre resposta, per part seva, amb la documentació sol·licitada. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
Vist  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  i  les 
Administracions Públiques, que té per objecte regular els requisits de validesa i eficàcia 
dels actes administratius, el procediment administratiu comú de totes les Administracions 
Públiques,  incloent  el  sancionador  i  el  de  reclamació  de  responsabilitat  de  les 
administracions públiques, així com els principis als quals s’ha d’ajustar l’exercici de la 
iniciativa legislativa i la potestat reglamentària. 
Vist l’article 69. 4.  “Declaració responsable i  comunicació.4. La inexactitud, falsedat o 
omissió,  de caràcter essencial,  de qualsevol  dada o informació que s’incorpori  a una 
declaració responsable o a una comunicació, o la no-presentació davant l’Administració 
competent de la declaració responsable, la documentació que, si s’escau, sigui requerida 
per  acreditar  el  compliment  del  que  s’ha  declarat,  o  la  comunicació,  determina  la 
impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o activitat afectada des del moment en 
què es tingui constància d’aquests fets.”

Vist  l’article  73.  “Compliment  de  tràmits.  1.  Els  tràmits  que  hagin  d’executar  els 
interessats  s’han  de  realitzar  en  el  termini  de  deu  dies  a  partir  de  l’endemà de  la 
notificació de l’acte corresponent, excepte en el cas en què la norma corresponent fixi un 
termini diferent.”

Vist  l’article  95.  “Requisits  i  efectes.  1.  En  els  procediments  iniciats  a  sol·licitud  de 
l’interessat,  quan  se’n  produeixi  la  paralització  per  causa  imputable  a  l’interessat,  
l’Administració  l’ha  d’advertir  que,  un  cop  transcorreguts  tres  mesos,  es  produeix  la 
caducitat del procediment. Si, un cop consumit aquest termini, el particular requerit no ha 
exercit les activitats necessàries per reprendre la tramitació, l’Administració ha d’acordar 
l’arxivament de les actuacions, i ho ha de notificar a l’interessat. Contra la resolució que 
declari la caducitat són procedents els recursos pertinents.”
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.-  Requerir  al  sol·licitant  que  per  tal  de  complir  amb  la  temporalitat  de  la 
bonificació del rebut d’aigua i brossa i realitzar la revisió de la seva situació cal que aporti 
a l’Ajuntament de Banyeres, en el termini de 10 dies, la documentació justificativa de la  
seva situació socioeconòmics següent: 

a)     Document Nacional Identitat, NIE o Passaport del sol·licitant.

 



 

b)     Certificat de Convivència. 
c)     Declaració responsable de no tenir més d’un immoble en règim de propietat o 

copropietat  per  part  de  la  totalitat  dels  membres  de  la  unitat  de  convivència 
(annex 1) 

d)     Fotocòpia de la Declaració de Renta de les Persones Físiques de l'últim exercici  
disponible, o certificat d’imputacions de rendes en cas que no estigui obligat a 
presentar declaració. 

e)     En el cas de ser pensionista, certificat de la pensió que es percep de l'INSS.
f)       En el cas de ser persona en situació d'atur, certificat de l'INEM de la prestació  

que s'està percebent,  si  és el  cas,  o bé certificat  negatiu  d'ingressos sinó es 
percep cap prestació.

g)     Revisions: Declaració responsable –annex 2- en cas de sol·licituds presentades 
l’any anterior en què no hi hagin modificacions d’ingressos, de propietats i/o del 
nucli de convivència.

h)     Els últims tres rebuts d’hipoteca o lloguer. 
SEGON.- Comunicar que un cop transcorregut el termini legal establert de tres mesos 
sense aportar la documentació requerida, s’acordarà declarar la caducitat de l’expedient, 
és a dir, l’arxiu de l’expedient. 
TERCER.- Notificar el present acord al sol·licitant. 
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 

 

Expedient 131/2017. SOL·LICITA BONIFICACIO EN LES TAXES PER 
INGRESSOS MINIMS

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR REQUERIMENT DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA SITUACIÓ 
SOCIOECONÒMICA PER CONTINUAR GAUDINT DE LA BONIFICACIÓ EN TAXES.- 
131/2017
 
ANTECEDENTS:
Vist que el dia 7 de maig de 2015 i amb registre d’entrada número 1542, va sol·licitar una 
bonificació en les taxes de brossa i aigua degut a la seva situació familiar.
Vist l’informe de la treballadora social del Consell Comarcal del Baix Penedès, de data 7 
de juliol de 2015, al qual consta que compleix els requisits, però que aquesta situació pot 
variar per augment dels ingressos econòmics familiars, motiu pel qual s’hauria de revisar 
anualment la seva situació. 
Vist que en data 3 d’agost de 2016 la sol·licitant va rebre una notificació on se li requeria  
la documentació justificativa de la seva situació socioeconòmica actual, i no es va rebre 
resposta.
 
FONAMENTS DE DRET: 
Vist  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  i  les 
Administracions Públiques, que té per objecte regular els requisits de validesa i eficàcia 
dels actes administratius, el procediment administratiu comú de totes les Administracions 
Públiques,  incloent  el  sancionador  i  el  de  reclamació  de  responsabilitat  de  les 
administracions públiques, així com els principis als quals s’ha d’ajustar l’exercici de la 
iniciativa legislativa i la potestat reglamentària. 

 



 

Vist l’article 69. 4.  “Declaració responsable i  comunicació.4. La inexactitud, falsedat o 
omissió,  de caràcter essencial,  de qualsevol  dada o informació que s’incorpori  a una 
declaració responsable o a una comunicació, o la no-presentació davant l’Administració 
competent de la declaració responsable, la documentació que, si s’escau, sigui requerida 
per  acreditar  el  compliment  del  que  s’ha  declarat,  o  la  comunicació,  determina  la 
impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o activitat afectada des del moment en 
què es tingui constància d’aquests fets.”

Vist  l’article  73.  “Compliment  de  tràmits.  1.  Els  tràmits  que  hagin  d’executar  els 
interessats  s’han  de  realitzar  en  el  termini  de  deu  dies  a  partir  de  l’endemà de  la 
notificació de l’acte corresponent, excepte en el cas en què la norma corresponent fixi un 
termini diferent.”

Vist  l’article  95.  “Requisits  i  efectes.  1.  En  els  procediments  iniciats  a  sol·licitud  de 
l’interessat,  quan  se’n  produeixi  la  paralització  per  causa  imputable  a  l’interessat,  
l’Administració  l’ha  d’advertir  que,  un  cop  transcorreguts  tres  mesos,  es  produeix  la 
caducitat del procediment. Si, un cop consumit aquest termini, el particular requerit no ha 
exercit les activitats necessàries per reprendre la tramitació, l’Administració ha d’acordar 
l’arxivament de les actuacions, i ho ha de notificar a l’interessat. Contra la resolució que 
declari la caducitat són procedents els recursos pertinents.”
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.-  Requerir  al  sol·licitant  que  per  tal  de  complir  amb  la  temporalitat  de  la 
bonificació del rebut d’aigua i brossa i realitzar la revisió de la seva situació cal que aporti 
a l’Ajuntament de Banyeres, en el termini de 10 dies, la documentació justificativa de la  
seva situació socioeconòmics següent: 

a)     Document Nacional Identitat, NIE o Passaport del sol·licitant.
b)     Certificat de Convivència. 
c)     Declaració responsable de no tenir més d’un immoble en règim de propietat o 

copropietat  per  part  de  la  totalitat  dels  membres  de  la  unitat  de  convivència 
(annex 1) 

d)     Fotocòpia de la Declaració de Renta de les Persones Físiques de l'últim exercici  
disponible, o certificat d’imputacions de rendes en cas que no estigui obligat a 
presentar declaració. 

e)     En el cas de ser pensionista, certificat de la pensió que es percep de l'INSS.
f)       En el cas de ser persona en situació d'atur, certificat de l'INEM de la prestació  

que s'està percebent,  si  és el  cas,  o bé certificat  negatiu  d'ingressos sinó es 
percep cap prestació.

g)     Revisions: Declaració responsable –annex 2- en cas de sol·licituds presentades 
l’any anterior en què no hi hagin modificacions d’ingressos, de propietats i/o del 
nucli de convivència.

h)     Els últims tres rebuts d’hipoteca o lloguer. 
SEGON.- Comunicar que un cop transcorregut el termini legal establert de tres mesos 
sense aportar la documentació requerida, s’acordarà declarar la caducitat de l’expedient, 
és a dir, l’arxiu de l’expedient. 
TERCER.- Notificar el present acord al sol·licitant. 
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 

 

Expedient 134/2017. Ús de la zona d'esbarjo Sant Miquel

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentime
nt

134/2017 Sol·licitant: DNI núm. ..... 820-C

 Data de Sol·licitud: 6/02/2017

 Registre entrada: E/17/459

 
Assumpte:Sol·licita  permís  d’ús  de  la  zona  d’esbarjo  Sant 

Miquel  el  proper  dia  18  de  març.  Assistents:  32 
persones.

 
Atès que l’Estatut  d’Autonomia de Catalunya en el  Capítol  VI,  article 84 
regula les competències pròpies locals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

 

PRIMER Estimar  allò  sol·licitat  sempre  que  es  compleixi  amb  els 
següents punts,  d’acord l’informe del  coordinador  de Serveis 
Tècnics de data 7 de febrer:

 Al tractar-se d’un espai  públic no es podrà impedir 
l’accés al  recinte a altres usuaris  que hagin demanat 
l’ús  de  l’espai  per  al  mateix  dia  i  que  així  els  hagi 
autoritzat  l’Ajuntament,  per  la  qual  cosa  s’haurà  de 
compartir la zona amb la resta d’usuaris autoritzats.

No es permet estacionar els vehicles dins el recinte 
de la zona d’esbarjo.

 Un cop acabada la celebració, s’haurà de deixar el 
recinte en òptimes condicions per poder ser utilitzat per 
altres usuaris, no deixant cap residu generat durant la 
celebració i  fent  ús correcte de les papereres i  de la 
resta d’elements ubicats dins el recinte.

 Serà a càrrec dels organitzadors resoldre i corregir 
qualsevol  desperfecte  ocasionat  a  les  instal·lacions 
durant la celebració.

Així mateix, 
Només es podrà fer ús de la zona des de les 10:00h 

a  les  19:00h  del  dia  assignat.  Forçosament,  a  les 
19:00h la zona ha d’estar recollida.

Heu de posar-vos en contacte amb el cap de Brigada 
per  recollir  i  tornar  les  claus  del  recinte  (en  horari 
laboral de dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h)

 SEGON Notificar aquest acord al sol·licitant. 

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

celebri.

 

Expedient 136/2017. SOL·LICITA CANVI DE NOM DELS REBUTS PER COMPRA 
VENTA

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/A
ssentiment

 



 

136/2017 Sol·licitant:CIF: ....585

 Data Sol·licitud:25/01/2017

 Registre entrada: E/17/0312

 

Assumpte:Vist que en data 29 d’abril de 2016, al local comercial 

situat a l’Av. Àngel Guimerà i amb referència cadastral 

1410306CF8710G0007BS,  ha  tingut  un  canvi  de 

titularitat, sent el titular des de la data l’empresa amb 

CIF: .....585.

Per la qual  cosa, s’ha de procedir a fer  el  canvi  de 

nom dels rebuts. 

 

 

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

 

 

Primer.- Aprovar sol·licita a Base que anul·li i doni de baixa els rebuts de 

brossa del primer i segon semestre de 2016, amb número fix: 

020560001335 i a nom del Sr. amb DNI: ....471Z, per no ser ell 

el titular en aquests períodes i en generi uns de nous a nom de 

l’empresa amb CIF:.... 585, actual titular dels rebuts. 

 

Segon.- Aprovar sol·licita a Base que anul·li  i  doni de baixa els rebuts 

d’aigua del segon, tercer i quart trimestre de 2016, amb número 

fix: 020800003534 i a nom del Sr. amb DNI: ....471Z, per no ser 

ell el titular en aquests períodes i en generi uns de nous a nom 

de l’empresa amb CIF:.... 585, actual titular dels rebuts.

 Tercer.- Notificar el present acord a Base i al sol·licitant. 

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

celebri.

 

Expedient 140/2017. SOL·LICITA REVISIO DE LES LECTURES DE L'AIGUA PER 
UN POSSIBLE ERROR

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/A
ssentiment

140/2017 G Sol·licitant:DNI: .....567T

 Data Sol·licitud:23/01/2017

 Registre entrada: E/17/0231

 Assumpte:Comunica  que  en  el  rebut  d’aigua  del  tercer 

trimestre de 2016, la lectura era errònia. Per la qual 

 



 

cosa, sol·licita que es corregeixi i  s’emeti  un nou 

rebut. 

Vist l’informe de manteniment de data 9 de febrer 

de 2017, E-17-0513 “s’ha pogut comprovar que ha 

sigut  un  error  en  la  presa  de  lectura  del  tercer 

trimestre de 2016, el comptador no està accessible 

i  s’ha de mirar amb un mirall  i  això pot  provocar 

error a l’hora d’apuntar la lectura. 

 

 

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

 

 

Primer.- Aprovar sol·licitar a Base que anul·li i doni de baixa el rebut 

d’aigua del tercer trimestre de 2016 a nom de la sol·licitant i 

amb número fix: 020800003263, per error en la presa de 

lectura i en generi un de nou amb la següent lectura: 

3er trimestre de 2016 de 2252m3 a 2302m3 = 50m3

 Segon.- Notificar el present acord a la sol·licitant i a Base

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

celebri.

 

Expedient 144/2017. SOL·LICITA REVISIO DE LES LECTURES DE L'AIGUA PER 
POSSIBLE ERROR

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/A
ssentiment

144/2017 G Sol·licitant:DNI: .....767Z

 Data Sol·licitud:23/01/2017

 Registre entrada: E/17/0251

 Assumpte:Comunica  que  en  el  rebut  d’aigua  del  tercer 

trimestre de 2016, la lectura era errònia. Per la qual 

cosa, sol·licita que es corregeixi i  s’emeti  un nou 

rebut. 

Vist l’informe de manteniment de data 9 de febrer 

de 2017, E-17-0514 “es dedueix que ha estat un 

error  a  l’hora  d’apuntar  la  lectura  correcta, 

provocant  que  la  lectura  del  tercer  trimestre  de 

 



 

2016 fos 0m3.” 

 

 

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

 

 

Primer.- Aprovar sol·licitar a Base que anul·li i doni de baixa el rebut 

d’aigua del tercer trimestre de 2016 a nom de la sol·licitant i 

amb  número  fix:  020800003575,  per  error  en  la  presa  de 

lectura i en generi un de nou amb la següent lectura: 

3er trimestre de 2016 de 694m3 a 727m3 = 33m3

 

Segon.- Aprovar sol·licitar  a Base que faci  efectiva la devolució del 

rebut  abonat  amb  la  següent  clau  de  cobrament: 

43-020-800-2016-31-3575 al  següent  número  de  compte: 

ES49 0081 0396 9900 0106 7312 titularitat del sol·licitant.

 Tercer.- Notificar el present acord al sol·licitant i a Base

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

celebri.

 

Expedient 155/2017. SOL·LICITA DONAR DE BAIXA EL REBUTS DE BROSSA 
D'ESTABLIMENT

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/A
ssentiment

155/2017 Sol·licitant:DNI: .... 315L

 Data Sol·licitud:02/02/2017

 Registre entrada: E/17/0405

 

Assumpte:Exposa que ha donat de baixa l’activitat empresarial 

i professional de Comestibles i Estanc Aurèlia Rull 

Per la qual cosa, sol·liciten que es doni de baixa el 

rebut de brossa de l’activitat situat al carrer Albert 

Santó, 5.

Vist que aporta la declaració censal simplificada de 

baixa  en  el  cens  empresarial,  professional  i 

retenidors. 

 

 

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

 
 Primer.- Aprovar el sol·licitat.  

 



 

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

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

celebri.

 

Expedient 160/2017. SOL·LICITA DESCOMPTES EN EL REBUT D'AIGUA PER 
FAMILIA NOMBROSA

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/A
ssentiment

160/2017 G Sol·licitant:DNI: ....758E

 Data Sol·licitud: 08/02/2017

 Registre entrada: E/17/0783

 

Assumpte:Sol·licita que es tingui en compte la seva condició 

de família nombrosa, per que se li apliqui la tarifa 

de “família nombrosa” en els rebuts de l’aigua. 

Vist  que  aporta  el  certificat  del  Departament  de 

Treball, Afers Socials i Famílies, en el qual consta 

que  és  titular  del  carnet  de  família  nombrosa 

número: 43/000696/2017 i  que esta vigent  fins el 

08/03/2021. 

 

 

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

 
 Primer.- Aprovar el sol·licitat. 

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

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

celebri.

 

Expedient 163/2017. Sistema de control per als 8 ordinadors d'accés públic i 
per al servei WI-FI de la biblioteca

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA
RATIFICAR  SI  S’ESCAU  EL  DECRET  D’ALCALDIA  2017-0017  APROVACIÓ EL 
CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE CONTROL PER 
ALS  8  ORDINARDORS  D’ACCÉS  PÚBLIC  I  PER  AL  SERVEI  WI-FI  DE  LA 
BIBLIOTECA.- 163/2017

 



 

 
Atès, que en data 10 de febrer de 2017, es va dictar el decret d’alcaldia 2017-0017, que a 
continuació es transcriu en la seva literalitat:
“Atès que mitjançant Provisió d’alcaldia de data  9  de febrer de 2017 es va acreditar la 
necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament del sistema de control per als  
8 ordinadors d’accés públic i per al servei WI-FI de la biblioteca    a l’empresa Aplicacions 
Multimèdia Interactives, S.L per un preu total de 2.678,20 euros i 562,42 euros d’IVA.
Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez ,Secretari-interventor-tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 10 de febrer de 2017, que es transcriu 
seguidament:
“José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès, en compliment de la Provisió de l’Alcaldia de data 9 de febrer de 2017 i de 
conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional emeto el següent :
INFORME
 
1.         ANTECEDENTS
1.1       Aquest Ajuntament vol contractar el servei de subministrament del sistema de control 
per als 8 ordinadors d’accés públic i per al servei WI-FI de la biblioteca.
1.2       Per provisió de l’Alcaldia de data 9 de febrer de 2017 es va incoar l’expedient 
administratiu per a la contractació de subministrament del sistema de control per als 8 
ordinadors d’accés públic i per al servei WI-FI de la biblioteca i es va demanar l’informe 
procedent sobre el procediment legal per a la licitació, i sobre l’existència de consignació 
pressupostària per a finançar la despesa que comporta la formalització de contracte 
respectivament ; i els així mateix, s’informi sobre el percentatge que suposa la contractació 
en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan 
competent per a contractar.
1.3       El preu del contracte, d’acord amb l’oferta que hi consta a l’expedient de l’empresa 
Aplicacions Multimèdia Interactives, S.L ascendeix a la quantitat de 2.678,20 euros i 562,42 
euros d’IVA.
 
2.         FONAMENTS DE DRET
2.1       Són contractes de subministrament, en virtut de l’article 9 Reial decret legislatiu 
3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (endavant  
TRLCSP), « els que tenen per objecte l’adquisició, l’arrendament, amb opció de compra 
o sense, de productes o béns mobles. ».
2.2       La legislació aplicable es la següent :
a)         Els articles 9,111, 138, 156.2, 290 a 300 i disposició addicional segona del 
TRLCSP.
b)         L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
c)         La Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions públiques i Llei 40/3015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic.
d)         El Decret-llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública.
2.3       Els contractes que celebri l’Ajuntament s’adjudicaran utilitzant els procediments 
obert, restringit, negociat amb publicitat o negociat sense publicitat previstos al TRLCSP i  
a la Directiva 2014/24/UE, llevat els contractes menors que es podran adjudicar a 
qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i aptitud professional suficient per a la 
realització de la prestació. 
2.4       Atès el preu del contracte de què es tracta, que ascendeix a 2.678,20 euros i 562,42 
euros d’IVA, l’òrgan competent per a contractar i per a tramitar l’expedient, de conformitat 
amb la disposició addicional segona de TRLCSP, és l’alcaldia atès que és un contracte menor  

 



 

de subministrament. No obstant, existeix delegació a favor  de la Junta de Govern Local de 
conformitat amb el Decret de l’Alcaldia 66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va donar 
compte al Ple en sessió de data 22 de juny de 2015.
2.5       Atès que l’import de la contractació es inferior a 18.000,00 euros, es considera que el 
procediment més adequat per a la adjudicació el del contracte menor, d’acord amb l’article 
138.3 del TRLCSP.
2.6       Els contractes menors no poden tenir una duració superior a una any, ni ser objecte 
de pròrroga segons l’article 23 del TRLCSP.
De la mateixa manera, en els contractes menors no es pot dur a terme la revisió de preus, 
segons disposa l’article 89.2 del TRLCSP.
2.7       Una vegada s’ha informat sobre la necessitat de la contractació i s’ha justificat 
aquesta, mitjançant la provisió de l’Alcaldia de data 9 de febrer de 2017, el procediment a 
seguir és el següent.
a)         L’òrgan competent ha d’aprovar la despesa i sol·licitar la incorporació a l’expedient de 
la factura que servirà de document contractual.
La factura ha de contenir les dades i requisits establerts en l’article 72 del Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes 
de les administracions públiques.
En la factura s’ha d’incloure, a més de les dades i requisits establerts en el Reglament pel 
qual es regulen les obligacions de facturació aprovat per Reial decret 1619/2012, de 30 de 
novembre, els següents extrems previstos en l’apartat segon de la disposició addicional 
trenta-tresena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial 
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com en la normativa sobre facturació 
electrònica:
a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local.
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la 
secretaria–intervenció.
c) Que el destinatari és  l’Ajuntament de la Banyeres del Penedès.
d) Que els codis DIR3 són:
Oficina comptable: LO1430206
Òrgan gestor: LO1430206
Unitat tramitadora: LO1430206
b)         La resolució de l’òrgan competent s’ha de notificar a la persona adjudicatària dins del 
termini de deu dies a partir de la data en què l’acte hagi estat dictat. La notificació ha de 
contenir el text íntegre de la resolució, amb indicació de si és o no definitiu en via 
administrativa i l’expressió dels recursos que procedeixin, l’òrgan davant el qual s’han 
presentar i el termini per a interposar-los.
2.8       La persona que resulti adjudicatària del contracte ha de reunir les condicions de 
capacitat i solvència exigides pel als articles 72,74,75,76 i 79 bis. del TRLCSP.
2.9       En l’acord d’adjudicació s’han determinar les condicions de la contractació que ha de 
complir la persona adjudicatària.
 
3.         CONCLUSIONS
3.1       La contractació del subministrament del sistema de control per als 8 ordinadors 
d’accés públic i per al servei WI-FI de la biblioteca mitjançant el procediment del contracte 
menor per un import de 2.678,20 euros  i 562,42 euros d’IVA.
3.2       El pressupost de l’exercici 2017, aprovat inicialment pel Ple en sessió de data 30 de 
desembre de 2016, ha estat exposat al públic durant el termini de 15 dies sense que s’hagin 
presentat al·legacions i ha quedat definitivament aprovat en data 30 de gener de 2017. En 
data 1 de febrer de 2017 s’ha enviat l’anunci d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona i resta pendent de la seva publicació. 
3.3       A la partida 3321 22699 del pressupost per l’exercici 2017 hi ha consignació suficient 
per a autoritzar la despesa per import de fins a 2.678,20 euros  i 562,42 euros d’IVA per a 
contractar el subministrament del sistema de control per als 8 ordinadors d’accés públic i per 
al servei WI-FI de la biblioteca, sent necessari, d’acord amb l’establert en la disposició 
addicional segona de la llei de contractes del sector públic, que es certifiqui pel secretari 
interventor l’existència d’aquest crèdit.

 



 

3.4       L’import dels recursos ordinaris del pressupost de l’exercici 2017 ascendeix a 
3.224.219,86  euros, per la qual cosa l’import de la contractació, que és de 2.678,20 euros  i 
562,42 euros d’IVA, d’acord amb la documentació tècnica que consta a l’expedient, és inferior  
al 10% d’aquells recursos. Per tot això, la competència per a la contractació es de l’Alcaldia, 
no obstant, sens perjudici de la delegació de l’exercici d’aquesta competència a la Junta de 
Govern Local, d’acord amb el decret de l’Alcaldia 66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es  
va donar compte al Ple en sessió de data 22 de juny de 2015.
3.5       La contractació del subministrament del sistema de control per als 8 ordinadors 
d’accés públic i per al servei WI-FI de la biblioteca es pot fer mitjançant el procediment del 
contracte menor. Una vegada realitzada la prestació, s’ha d’incorporar la factura a l’expedient  
i s’ha de tramitar el pagament.
3.6       La resolució que aprovi la contractació ha de tenir en compte els aspectes esmentat 
en els fonaments d’aquest informe i s’ha de notificar a la persona adjudicatària en el termini 
de deu dies a partir de la data de la resolució.
 
Per tot això, 
RESOLC:
PRIMER.- Dur a terme la contractació del subministrament del sistema de control per als 8 
ordinadors d’accés públic i per al servei WI-FI de la biblioteca, a l’empresa Aplicacions 
Multimèdia Interactives, S.L per un import de 2.678,20 euros i  562,42 euros d’IVA.
SEGON.-  Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la partida 
nº 3321 22699 de l’actual pressupost.
TERCER.- Notificar el present decret a l’interessat.
QUART.- Ratificar el present  decret per la propera Junta de Govern Local.
CINQUÈ.- Donar compte del present decret al Ple de la Corporació en la propera sessió.”
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Ratificar  el decret d’alcaldia número 2017-0017, de data 10 de febrer de 2017 
referent al contracte menor de subministrament del sistema de control per als 8 ordinadors 
d’accés públic i per al servei WI-FI de la biblioteca.
SEGON.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió. 

 

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

 



 

Expedient 416/2016. Contracte menor de serveis

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA DE L’ACORD DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER 
UN ANY «     CITY EXPERIENCE     » UNA PLATAFORMA DE GESTIÓ DE CONTINGUTS, 
GEOLOCALITZACIÓ,  PROMOCIÓ  I  COMUNICACIÓ  DE  L’OCI,  LA  CULTURA,  EL 
TURISME I EL COMERÇ, PARTICIPACIÓ I FIDELITZACIÓ DEL COMERÇ LOCAL DEL 
MUNICIPI DE BANYERES.      416/2016
 
Atès que mitjançant  Provisió de la Presidència de data  16 de febrer  de 2017 es va 
acreditar  la  necessitat  d’aquest  organisme  de  contractar  el  servei  per  un  any  “City 
Experience”  una  plataforma  de  gestió  de  continguts,  geolocalització,  promoció  i 
comunicació  de  l’oci,  la  cultura,  el  turisme  i  el  comerç,  participació  i  fidelització  del 
comerç local del municipi de Banyeres del Penedès  a l’empresa Marketing and Services 
Based on Location S.L de Cubelles,  per un preu total de 1.000 euros i 210 euros d’IVA 
de Inversió inicial  i de 85 euros i 17,85 euros d’IVA/mes (1.020€ + 214,2€ IVA/any).
Atès  a  la  memòria  del  Sr.  Lluís  Inglada  Jané,  Regidor  de  Promoció  Econòmica  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 16 de febrer de 2017, que es transcriu 
seguidament:
“MEMÒRIA DE  LA REGIDORIA DE  PROMOCIÓ  ECONÒMICA DE  L’AJUNTAMENT  DE 
BANYERES DEL PENEDÈS SOBRE EL PROJECTE CITY EXPERIENCE
Banyeres del Penedès és un municipi d’aproximadament 3.150 habitants que es composa de 
5 nuclis de població (Banyeres del  Penedès, Saifores, Masies de Sant Miquel,  Priorat de 
Banyeres i Boscos) i una urbanització (Casa Roja). Aquest fet fa que molts (o gran part...) 
banyerencs i banyerenques marxin a altres municipis propers a fer les seves compres, com 
pot ser a L’Arboç, a Llorenç del Penedès i a El Vendrell.
L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès es proposa canviar 
aquesta realitat amb la implantació d’un nou servei destinat a tota la població, un servei que 
té la intenció de promocionar els comerços i els bars/restaurants de Banyeres del Penedès 
així com de fomentar el consum al nostre municipi.
Per tal de poder impulsar aquesta iniciativa, es preveu posar en funcionament el  projecte 
“City  Experience”,  una  plataforma  de  gestió  de  continguts,  geolocalització,  promoció  i 
comunicació de l’oci, la cultura, el turisme i el comerç, participació i fidelització del comerç 
local. La base d’aquest servei es composa de :
Àrees funcionals principals
La plataforma web i mòbil integra les següents àrees o mòduls de servei.
Gestió de continguts, geolocalització,  promoció i  comunicació,  participació i  fidelització del 
comerç local.
Àrees d'interacció usuari - continguts
City  Experience  integra,  en  el  seu  web  i  aplicacions  mòbils,  dues  àrees  d'interacció 
fonamentals:

 Una llista/agenda digital: amb tots els atractius, activitats, ofertes comercials, oferta 
gastronòmica, rutes i diversos continguts més. 

 Un servei de geolocalització: que situa tots el continguts en el mapa de la ciutat i el 
seu terme municipal. 

Funcionalitats específiques
1.- Per als usuaris (Ciutadans i visitants)   Els ciutadans i turistes podran: S'adjunta a l'acta la 
Memòria de l'àrea de promoció econòmica ja que per problemes tècnics no surten els 
pictogrames.

 Informar-se a la web i aplicacions mòbils
Accedir a la informació detallada de tots els atractius, 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

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

1.3  El  preu  del  contracte,  d’acord  amb  l’oferta  que  hi  consta  a  l’expedient  de 
l’empresa Marketing and Services Based on Location S.L de Cubelles, ascendeix 
a la quantitat de 1.000 euros i 210 euros d’IVA de Inversió inicial  i 85 euros i 
17,85 euros d’IVA/mes (1.020€ + 214,2€ IVA/any).

 
2. FONAMENTS DE DRET 

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

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

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

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

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

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

2.3. Els contractes que celebri l’Ajuntament s’adjudicaran utilitzant els procediments 
obert,  restringit,  negociat  amb  publicitat  o  negociat  sense  publicitat  previstos  al  
TRLCSP i a la Directiva 2014/24/UE, llevat  els contractes menors que es podran 
adjudicar a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i aptitud professional suficient 
per a la realització de la prestació. 
2.4  Atès el preu de contracte de què es tracta, ascendeix a 1.000 euros i 210 euros 

d’IVA de Inversió inicial  i  85 euros i  17,85 euros d’IVA/mes (1.020€ + 214,2€ 
IVA/any),  l’òrgan  competent  per  a  contractar  i  per  a  tramitar  l’expedient,  de 
conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, és l’alcaldia atès 
que és un contracte menor de serveis. No obstant, existeix delegació a favor  de 
la Junta de Govern Local de conformitat amb el Decret de l’Alcaldia 66/2015 de 
data 15 de juny de 2015, que es va donar compte al Ple en sessió de data 22 de  
juny de 2015.

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

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

2.7  Una vegada s’ha informat sobre la necessitat de la contractació i s’ha justificat  
aquesta,  mitjançant  la provisió de l’Alcaldia de data 16 de febrer  de 2017, el  
procediment legal a seguir és el següent.
a)     L’òrgan competent  ha d’aprovar la  despesa i  sol·licitar  la  incorporació a 

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

 



 

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

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

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

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

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

2.8  La persona que resulti adjudicatària del contracte ha de reunir les condicions de 
capacitat i solvència exigides pel als articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis TRLCSP.

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

3       CONCLUSIONS
3.1 La contractació del servei per un any “City Experience” una plataforma de gestió 

de  continguts,  geolocalització,  promoció  i  comunicació  de  l’oci,  la  cultura,  el 
turisme i  el  comerç, participació i  fidelització del  comerç local  del  municipi  de 
Banyeres del Penedès es pot fer mitjançant el procediment del contracte menor 
per un import de 1.000 euros i 210 euros d’IVA de Inversió inicial   i 85 euros i 
17,85 euros d’IVA/mes (1.020€ + 214,2€ IVA/any).

3.2   En la  partida  pressupostària  4300 64100  hi  ha consignació  suficient  per  a 
autoritzar  la  despesa per  import  de  fins  a  1.000 euros  i  210 euros  d’IVA de 
Inversió inicial i a la partida  4300 22699 hi ha consignació suficient per autoritzar 
la  despesa per  import  de fins  a 85 euros i  17,85 euros  d’IVA/mes (1.020€ + 
214,2€  IVA/any) per  a  contractar  el  servei  per  un  any  “City  Experience”  una 
plataforma de gestió de continguts, geolocalització, promoció i comunicació de 
l’oci, la cultura, el turisme i el comerç, participació i fidelització del comerç local 
del municipi de Banyeres del Penedès, i és necessari, d’acord amb l’establert en 
la disposició addicional segona de la llei de contractes del sector públic, que es 
certifiqui pel secretari interventor l’existència d’aquest crèdit.

3.3  L’import dels recursos ordinaris del pressupost ascendeix a 3.224.219,86   euros, 
per la qual cosa l’import de la contractació, que és de 1.000 euros i 210 euros 
d’IVA de Inversió inicial  i  85 euros i  17,85 euros d’IVA/mes (1.020€ + 214,2€ 
IVA/any),  d’acord  amb  la  documentació  tècnica  que  consta  a  l’expedient,  és 
inferior  al  10%  d’aquells  recursos.  Per  tot  això,  la  competència  per  a  la 
contractació  és  de  l’alcaldia,  no  obstant, sens  perjudici  de  la  delegació  de 
l’exercici  d’aquesta competència  a la  Junta de Govern  Local,  d’acord  amb el 
decret de l’Alcaldia 66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va donar compte 
al Ple en sessió de data 22 de juny de 2015.

3.4  La contractació del servei per un any “City Experience” una plataforma de gestió 
de  continguts,  geolocalització,  promoció  i  comunicació  de  l’oci,  la  cultura,  el 

 



 

turisme i  el  comerç, participació i  fidelització del  comerç local  del  municipi  de 
Banyeres del Penedès, es pot fer mitjançant el procediment del contracte menor. 
Una vegada realitzada la prestació, s’ha d’incorporar la factura a l’expedient i s’ha 
de tramitar el pagament.

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

  
Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :
PRIMER.-  Dur  a  terme  la  contractació  del  servei  per  un  any  “City  Experience”  una 
plataforma de gestió de continguts, geolocalització, promoció i comunicació de l’oci, la 
cultura, el turisme i el comerç, participació i fidelització del comerç local del municipi de 
Banyeres del Penedès  a l’empresa Marketing and Services Based on Location S.L de 
Cubelles,  per un preu total de 1.000 euros i 210 euros d’IVA de Inversió inicial   i  de 85 
euros i 17,85 euros d’IVA/mes (1.020€ + 214,2€ IVA/any).
SEGON.-   Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de les 
partides nº 4300 64100 i 4300 22699 de l’actual pressupost.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.-  Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

 

Expedient 179/2017. Contracte menor d'obres

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

               
PROPOSTA D’ALCALDIA DE  L’ACORD  DEL  CONTRACTE  MENOR  D’OBRES  DE 
CREACIÓ DE RAMPES DE FORMIGÓ AL COL.LEGI PÚBLIC MARE DE DEU DEL 
PRIORAT DE BANYERES DEL PENEDÈS.      179/2017
 
Atès que mitjançant  Provisió de la Presidència de data  15 de febrer  de 2017 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar l’obra de creació de rampes de 
formigó al Col·legi Públic Mare de Deu del Priorat de Banyeres del Penedès, a l’empresa 
Joan Farre Construccions S.L de Banyeres del Penedès,  per un preu total de 3.115,50 
euros  i 654,25 euros d’IVA.
Atès l’informe de data 15 de febrer de 2017 del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador  
del  Servei  Tècnic  de  l’Ajuntament  de  Banyeres  del  Penedès,  que  es  transcriu 
seguidament:
 
“Assumpte: CREACIÓ DE RAMPES DE FORMIGÓ A L’ESCOLA PÚBLICA.
INFORME TÈCNIC
ANTECEDENTS
Vista  la  necessitat  que  actualment  te  l’Ajuntament  de  millorar  la  seguretat  dels 
equipaments  municipals,  l’accessibilitat  a  aquests,  suprimint  les  barreres 
arquitectòniques que impedeixen l’accés, evitant el risc de caigudes i danys als usuaris i 
substituint els elements en mal estat, que no compleixen amb la normativa actual o que 
han sofert desgast per l’ús.
L’ús  públic  de  les  voreres,  els  parcs  i  els  equipaments  municipals  ha de  garantir  la 
seguretat i confort per tots els usuaris.
Per tot això, des de els Serveis Tècnics municipals s’ha considerat necessari realitzar  
una sèrie  d’actuacions  a  l’edifici  públic  de  l’Escola  Mare de  Déu del  Priorat,  per  tal 

 



 

d’eliminar les actuals barreres arquitectòniques que impedeixen l’accés a varis punts de 
l’equipament.
Els  treballs  a  realitzar  consistirien  en  la  creació de dos  rampes de formigó,  una per 
millorar l’accés principal a l’edifici i una altra rampa per accedir des de l’edifici de l’escola 
al parc infantil. També es crearia un pas de formigó entre la rampa d’accés a la pista 
poliesportiva i la pista coberta.
Vista  l’oferta  amb  registre  d’entrada  568  del  15  de  febrer  de  2017  de  l’empresa 
constructora JOAN FARRÉ CONSTRUCCIONS S.L, on ens pressuposten la construcció 
de dos rampes de formigó més un pas de formigó entre l’escola pública i la pista coberta, 
els Serveis Tècnics consideren necessari i urgent l’acceptació d’aquesta oferta per tal de 
suprimir les deficiències i barreres arquitectòniques existent, millorant l’accés a aquests 
equipaments municipals.
El cost total de l’obra ascendeix a un total de 3.115,50 euros, IVA no inclòs.”
Atès  l’informe  del  Sr.  Jose  Félix  Velasco  Martínez  ,Secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 15 de febrer de 2017, que es transcriu 
seguidament:
“Informe  Secretaria  Intervenció
Expedient  núm.: 179/2017
Assumpte: Creació de rampes de formigó al CEIP Mare de Deu del Priorat de Banyeres 
del  Penedès
  
José Felix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Banyeres 
del Penedès, en compliment de la Provisió de l’Alcaldia de data 15 de febrer de 2017, i  
de conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual  
es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional emeto el següent:

INFORME
1. ANTECEDENTS 

1.1  Aquest  Ajuntament  vol  contractar  l’obra de creació de rampes de formigó al 
Col·legi Públic Mare del Deu de Priorat de Banyeres del Penedès.

1.2  Per Provisió de l’Alcaldia de data 15 de febrer de 2017 es va incoar l’expedient 
administratiu per a la viabilitat de realitzar l’obra de creació de rampes de formigó 
al  Col·legi  Públic  Mare de Deu del  Priorat  de Banyeres del  Penedès i  es va 
demanar l’informe procedent sobre el procediment legal per a la licitació, i sobre 
l’existència  de  consignació  pressupostària  per  a  finançar  la  despesa  que 
comporta la formalització del  contracte respectivament ;  i  així  mateix, s’informi 
sobre el  percentatge que suposa la  contractació  en  relació  amb els  recursos 
ordinari del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a 
contractar.

1.3  El  preu  del  contracte,  d’acord  amb  l’oferta  que  hi  consta  a  l’expedient  de 
l’empresa Joan Farré Construccions S.L de Banyeres del Penedès ascendeix a la 
quantitat de 3.115,50 euros i 654,25 euros d’IVA

 
2. FONAMENTS DE DRET 

2.1  Són contractes d’obres en virtut d’allò que estableix l’article 6 de Reial Decret 
 Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, “els que tenen per objecte la realització d’una obra o l’execució 
d’algun dels treballs enumerats a l’Annex I o la realització per qualsevol mitjà 
d’una obra que respongui a les necessitats especificades per l’entitat del sector 
públic contractant. A més d’aquestes prestacions, el contracte pot comprendre, si 
s ’escau, la redacció del projecte corresponent”.

 



 

Per  «obra»  s’entén  el  resultat  d’un  conjunt  de  treballs  de  construcció  o 
d’enginyeria civil, destinat a complir per si mateix una funció econòmica o tècnica, 
que tingui per objecte un bé immoble.

2.2  La legislació aplicable és la següent :
a) Els articles 6, 111, 122 i Disposició Addicional Segona del Reial Decret 

Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic.

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

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

c) La Llei 39/2015, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
b)  El  Decret-llei  3/2016,  de  31  de  maig,  de  mesures  urgents  en  matèria  de 

contractació pública.
2.3  Els contractes que celebri l’Ajuntament s’adjudicaran utilitzant els procediments 

obert, restringit, negociat amb publicitat o negociat sense publicitat previstos al 
TRLCSP i a la Directiva 2014/24/UE, llevat els contractes menors que es podran 
adjudicar  a  qualsevol  empresari  amb  capacitat  d’obrar  i  aptitud  professional 
suficient per a la realització de la prestació. 

2.4  Atès el preu de contracte de què es tracta, ascendeix a 3.115,50 euros i 654,25 
euros d’IVA, l’òrgan competent per a contractar i per a tramitar l’expedient, de 
conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, és l’alcaldia atès 
que és un contracte menor d’obres, sens perjudici de la delegació de l’exercici  
d’aquesta competència a la Junta de Govern Local,  d’acord amb el decret de 
l’Alcaldia 66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va donar compte al Ple en 
sessió de data 22 de juny de 2015.

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

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

2.7  En el contracte menor d’obres, segons disposa l’article 111.2 de Reial Decret 
Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, s’hi ha d’afegir, a més, el pressupost de les 
obres,  sens  perjudici  que  hagi  d’haver-hi  el  corresponent  projecte  quan  ho 
requereixin normes específiques.
Igualment caldrà sol·licitar l’informe de supervisió a què es refereix l’article 125 
de l’esmentada llei, quan el treball afecti a l’estabilitat, seguretat o estanquitat de 
l’obra.

2.8  Una vegada s’ha informat sobre la necessitat de la contractació i s’ha justificat  
aquesta,  mitjançant  la provisió de l’Alcaldia de data 15 de febrer  de 2017, el  
procediment legal a seguir és el següent.
a)     El Coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, el Sr. Rafael Rodríguez 

Rivas ha emet informe sobre l’obra.
b)     La Intervenció ha d’acreditar l’existència de crèdit  suficient i  adequat per 

finançar la despesa que comporta la celebració del contracte i emetre informe 
sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos 
ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent 
per a contractar.

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

 



 

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

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

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

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

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

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

2.9  La persona que resulti adjudicatària del contracte ha de reunir les condicions de 
capacitat i solvència exigides pel als articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis TRLCSP.

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

3. CONCLUSIONS 

3.1  La contractació de l’obra de creació de rampes de formigó al Col·legi Públic Mare 
de Deu del Priorat de Banyeres del Penedès es pot fer mitjançant el procediment 
del contracte menor per un import de 3.115,50 euros i 654,25 euros d’IVA.

3.2  En la partida pressupostària 1532 619.02 existeix crèdit pressupostari adequat i 
suficient  per  autoritzar  la  despesa  per  un  import  de  3.769,75  euros,  per  a 
contractar l’obra de creació de rampes de formigó al Col·legi Públic Mare de Deu 
del Priorat de Banyeres del Penedès, i és necessari, d’acord amb l’establert en la 
disposició addicional segona de la Llei de contractes del sector públic, que es 
certifiqui pel secretari interventor l’existència d’aquest crèdit.

3.3  L’import dels recursos ordinaris del pressupost ascendeix a 3.224.219,86 euros, 
per la qual cosa l’import de la contractació, que és de 3.115,50 euros i 654,25 
euros d’IVA, d’acord amb la documentació tècnica que consta a l’expedient, és 
inferior  al  10%  d’aquells  recursos.  Per  tot  això,  la  competència  per  a  la 
contractació  és  de  l’alcaldia,  no  obstant, sens  perjudici  de  la  delegació  de 
l’exercici  d’aquesta competència a la  Junta de Govern  Local,  d’acord amb el 
decret de l’Alcaldia 66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va donar compte 
al Ple en sessió de data 22 de juny de 2015.

3.4  Una vegada realitzada la prestació, s’ha d’incorporar la factura a l’expedient i 
s’ha de tramitar el pagament.

3.5  L’acord que aprovi la contractació ha de tenir en compte les aspectes esmentats 
en els fonaments d’aquest informe  s’ha de notificar a la persona adjudicatària en 
el termini de deu dies a partir de la data de l’acord.

 

 



 

El Secretari-interventor-tresorer
José Félix Velasco Martínez”
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.-  Dur a terme la contractació de l’obra de creació de rampes de formigó al  
Col·legi  Públic Mare de Deu del  Priorat  de Banyeres del  Penedès, a l’empresa Joan 
Farré Construccions S.L de Banyeres del Penedès,  per un preu total de 3.115,50 euros  i 
654,25 euros d’IVA.
SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa des del punt de vista comptable a càrrec de la 
partida 1532 619.02 del vigent pressupost.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari.
QUART.-  Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

Donar compte dels Decrets d'Alcaldia

Número de 
Decret

data Assumpte Expedient

2017-0011 30/01/2017
Convocatòria de la Junta de Govern Local en 
sessió ordinària de data 2 de febrer de 2017

JGL/2017/3

2017-0012 2/02/2017
Subsanació del Decret nº 2016/0059 sobre la 
neteja de pintades per vandalisme al municipi 
de Banyeres del Penedès

475/2016

2017-0013 2/02/2017 Requeriment de documentació padronal 66/2016

2017-0014 2/02/2017
Deixar sense efecte els Decrets 2016-0039 i 
2016-0040 sobre Contractació Serveis Tècnics 
Municipals

296/2016

2017-0015 6/02/2017
Convocatòria de la Junta de Govern Local en 
sessió ordinària de data 9 de febrer de 2017

JGL/2017/4

2017-0016 6/02/2017 Dedicació parcial regidor de la Corporació 109/2017

2017-0017 10/02/2017

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

163/2017

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

No hi ha assumptes
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Ajuntament de Banyeres del Penedès                  
                    (Tarragona)   
 

AP
MEMÒRIA DE LA REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL 

PENEDÈS SOBRE EL PROJECTE CITY EXPERIENCE

Banyeres del Penedès és un municipi d’aproximadament 3.150 habitants que es composa de 5 nuclis de 
població (Banyeres del  Penedès, Saifores, Masies de Sant Miquel,  Priorat de Banyeres i Boscos) i una  
urbanització (Casa Roja). Aquest fet fa que molts (o gran part...) banyerencs i banyerenques marxin a altres  
municipis propers a fer les seves compres, com pot ser a L’Arboç, a Llorenç del Penedès i a El Vendrell.

L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament  de Banyeres  del  Penedès es  proposa canviar  aquesta 
realitat  amb la implantació d’un nou servei  destinat  a tota  la  població,  un servei  que té la intenció  de 
promocionar els comerços i els bars/restaurants de Banyeres del Penedès així com de fomentar el consum 
al nostre municipi.

Per tal de poder impulsar aquesta iniciativa, es preveu posar en funcionament el projecte “City Experience”,  
una plataforma de gestió de continguts, geolocalització, promoció i comunicació de l’oci, la cultura, el  
turisme i el comerç, participació i fidelització del comerç local. La base d’aquest servei es composa de :

Àrees funcionals principals
La plataforma web i mòbil integra les següents àrees o mòduls de servei.
Gestió de continguts, geolocalització, promoció i comunicació, participació i fidelització del comerç local.

Àrees d'interacció usuari - continguts
City Experience integra, en el seu web i aplicacions mòbils, dues àrees d'interacció fonamentals:

 Una llista/agenda digital: amb tots els atractius, activitats, ofertes comercials, oferta gastronòmica, 
rutes i diversos continguts més.

 Un servei  de  geolocalització:  que situa tots  el  continguts  en el  mapa de la ciutat  i  el  seu terme 
municipal.

Funcionalitats específiques

1.- Per als usuaris (Ciutadans i visitants)   Els ciutadans i turistes podran:

Informar-se a la web i aplicacions mòbils 
Accedir a la informació detallada de tots els atractius, activitats, esdeveniments, 
oferta gastronòmica, noticies, ofertes comercials o rutes. 
Informació: nom, ubicació, descripcions, ressenyes, imatges, preus, horaris i 
dades de contacte. Com arribar i links externs on ampliar la informació.

Comunicar-se amb un sol clic
És a dir, fer una trucada telefònica, enviar un e-mail o visitar la web o el 
Facebook dels comerços o empreses de la ciutat i també dels atractius turístics. 

Veure com arribar
En temps real, des de la seva posició actual a l’atractiu, activitat o ruta del seu 
interès.

Planificar una visita o una sortida per la ciutat
Creant les seves pròpies rutes i guies turístiques i culturals.
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Veure la distància, des de la seva ubicació
A cada lloc, activitat o ruta.

Veure “el que està passant” al seu voltant
Ja que les apps geolocalitzan a l’usuari i li permeten viure una millor experiència 
a la ciutat i al seu terme municipal.

Realitzar reserves
Per exemple la reserva de rutes turístiques, taula en un restaurants i altres 
serveis turístics, recreatius i culturals al municipi.

Comprar
Per exemple una entrada per activitats culturals de pagament o tiquets d’accés a 
museus o exposicions. 

Reproduir Àudioguies.

Imprimir les seves guies turístiques i culturals
Amb el format d’una guia tradicional.

Compartir la seva experiència a les xarxes socials

Participar de concursos orientats al ciutadà
Votant la millor vitrina o la millor tapa d’una ruta de tapes per obtenir premis i 
reconeixements, tant als usuaris més actius com als empresaris millor valorats.

Accedir a les ofertes geolocalitzades
Generades pel comerç local i que es poden visualitzar detalladament o en un 
mapa, al voltant de l'usuari.

Accedir a la guia gastronòmica local
Triar els plats o menús , veure els seus preus i després, mitjançant l'opció de 
"On gaudir" accedir a la llista i mapa dels bars i restaurants en els quals es 
poden consumir. 

Fidelització del comerç local
Obtenint estalvis per cada consum que es poden gastar en futures compres. 
L'aplicació mòbil es converteix en una targeta digital de fidelització on el ciutadà 
pot veure els seus estalvis acumulats en les seves tendes i comerços freqüents.

Notícies
Relacionades amb l’oci, el turisme, la cultura i el comerç del municipi o qualsevol 
altre tipus de notícies.

Opinió
Valorar d’una a cinc estels els atractius i activitats. Sempre registrant-se 
prèviament per conèixer la identitat dels qui opinen.
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2.- Per al sector privat i associatiu local :

Concursos orientats al ciutadà
Amb la iniciativa de l'Ajuntament, el sector privat o associatiu local i sempre sota 
el control de mateix Ajuntament que és l'entitat que rep els resultats dels 
concursos i fiscalitza els lliuraments de premis i reconeixements.

Fidelització del comerç local
Que té com a objectiu retenir i incentivar el consum en el municipi. Aporta a 
l'empresari o comerciant informació sobre el comportament dels seus clients i, 
en termes més generals, per a l'Ajuntament, informació sobre l'estat i tendències 
del comerç en el municipi.

Oferir ofertes geolocalitzades
Incentivar el consum local mitjançant la geolocalització d’Ofertes comercials

Accedir a la plataforma de gestió de reserves
Per a una gestió i seguiment fàcil de la reserva.

Accedir a la plataforma de venda
Per a una gestió i seguiment fàcil de la compra.

Oferir una guia gastronòmica local
Mitjançant un apartat que ofereix els plats mes importants de tots els restaurants 
del municipi.

Més visibilitat
En web i aplicacions mòbils. I també gràcies a la plataforma de comunicació que 
es descriu a continuació:

3.- Per l’Ajuntament. L’Ajuntament podrà :

Gestionar un xarxa amplia de creadors de continguts
Mitjançant l participació de les associacions, empreses, comerços i institucions 
locals en el procés de creació de continguts i promoció de l’oferta d’oci, cultura, 
gastronomia, turisme i comerç. 
Sense perdre el control sobre la qualitat dels continguts que es publiquen. Els 
tècnics de l'ajuntament validen els continguts abans de publicar-los.
Facilitat en la gestió dels continguts
Facilitar la càrrega, edició, arxiu i publicació dels continguts per facilitar les 
tasques quotidianes de gestió dels Tècnics municipals 
Facilitat en la creació de rutes
La plataforma dibuixa automàticament la trajectòria de cada ruta. Però també un 
tècnic podria dibuixar aquesta trajectòria o afegir-la d’un Track descarregat d’un 
GPS o d’una plataforma gratuïta com Wikiloc.

Compartir
Enviar continguts a una o a múltiples xarxes socials (Facebook, Twitter, etc.)

Enviar mails i Newsletters
Amb els atractius, la oferta gastronòmica, les rutes o les activitats previstes per 
als propers dies, en menys de 5 minuts. Dirigit a un o a múltiples usuaris, mitjans 
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de comunicació o altres grups de destinataris.

Enviar Missatges Push 
Als usuaris a través de les aplicacions mòbils de la ciutat. Aquests missatges es 
poden programar per a enviaments automàtics.

Crear pàgines web per a esdeveniments
Crear i enviar Campanyes de Màrqueting (Landing Pages) directament des de la 
plataforma en menys de 5 minuts.

Webs en xarxa
Vincular els continguts de la web municipal a la Plataforma City Experience. Així 
s'evita la duplicitat en el manteniment dels continguts.

Realitzar comunicació multi-idiomes 
Català, castellà, anglès, francès, portuguès, italià, rus i xinès mitjançant la 
traducció automàtica o traduccions professionals.

Personalitzar la plataforma
Es pot seleccionar un conjunt de colors corporatius, Imatges, logos, categories 
adaptades a les necessitats del municipi. També els tipus de continguts a 
carregar en la plataforma.

Existeixen altres serveis inclosos com la posada en marxa de tot el servei amb fotografies, logos, etc..., un  
curs  de  formació  inicial  als  tècnics  de  l'Ajuntament  sobre  l'ús  i  l'aprofitament  de  la  plataforma,  el  
manteniment i l’actualització del servei i l’atenció al client.

Atès que el cost del servei és el que a continuació es detalla:

Inversió inicial: 1000€ (pagament únic)
Lliurament:  4 setmanes, a partir de la firma del contracte (més el temps que pugui necessitar l'ajuntament 
per subministrar les imatges, logos i textos personalitzats, definir què tècnics tindran accés a la gestió de la  
plataforma i prendre les decisions estratègiques que definiran el caràcter de la plataforma, tals com les  
categories i el tipus de contingut que es publicarà).

Quota mensual: Tarifa plana 85€ + IVA/mes (1020€ + IVA/any).

Contracte: Mínim 1 any

Per tot això, 
Proposo que l’interventor  municipal  emeti  informe d’existència de crèdit,  que acrediti  que existeix crèdit  
suficient  i  adequat  per  a finançar  la despesa que comporta el  contracte;  i  així  mateix,  informi  sobre el 
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del  pressupost vigent,  als 
efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.

Lluís Inglada Jané
Regidor de Promoció Econòmica

Document signat electrònicament al marge

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 977671350 - Fax 977671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G



 
Ajuntament de Banyeres del Penedès                  
                    (Tarragona)   
 

Banyeres del Penedès
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