
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2017/10 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 23 de març de 2017 

Durada Des de les 18:15 fins a les 20:25 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Amadeu Benach i Miquel 

Secretari José Félix Velasco Martínez 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

39689555L Amadeu Benach i Miquel SÍ

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

35013086W Ida Pilar Josefa Berdusan Farré SÍ

46333082L Joan Roig i Soria SÍ

39636281J Lluís Inglada i Jané SÍ

 

 

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

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 

 



 

Unanimitat/Assentiment

S'aprova l'acta corresponent a la sessió ordinària de data 16 de març de 2017.

 

Expediente 2/2017. OBRES O/16/134

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ACORD
 
 EXPEDIENT:                                     O / 16 / 134 – G 2/2017
SOL·LICITANT:                                  478-V
ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA:     Declaració antiga d’edifici  i  piscina d’un habitatge 
unifamiliar fora d’ordenació. 
EMPLAÇAMENT:                                Girasol-sol, 1 i Mimoses, 4
 
Vista la sol·licitud del Sr. amb DNI 478-V, de data 23 de desembre de 2016 amb registre 
d’entrada  4664,  d’emissió  de  Certificat  urbanistic  de  l’edificació  emplaçada  al  carrer 
Girasol, 1 i al carrer Mimoses, 4 de l’Urbanitzacio del Priorat de Banyeres del Penedès.
Vist l’informe tècnic de l’Arquitecte Municipal de data 20 de març de 2017, del següent 
contingut literal:
“INFORME TÈCNIC
 
EXPEDIENT D’OBRES :      O / 16 / 134  -   G 2 / 2017
SOL·LICITANT :                   Lidia Muntal Cuello
DESCRIPCIÓ :                       Declaració antiga d’edifici  i  piscina d’un habitatge  

unifamiliar fora d’ordenació.
EMPLAÇAMENT :                Gira-sol, 1 i Mimoses, 4
 
Vista la documentació aportada, en data 30 de gener de 2017 amb registre d’entrada  
núm. 339 relativa al certificat de declaració antiga d’edifici i piscina d’un habitatge  
unifamiliar  amb volum disconforme i  fora d’ordenació,  a les parcel·les situades al  
carrer Gira-sol, 1 i al carrer Mimoses, 4 de la urbanització “El Priorat de Banyeres”  
s’emet el següent,
INFORME
En data 20 de maig de 1976, el Sr. Joan Muntal i Berenguer va sol·licitar llicència per a la  
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat situat a les parcel·les núm. 397, 387 i 386 (finques  
registrals núm. 787, 1094 i 868  respectivament), però segons el cadastre corresponen a una  
única parcel·la de 1.305 m2 situada al  carrer Mimoses, 2;  amb referència cadastral  núm.  
8603301CF7780S0001QQ. Va obtenir la llicència en data 4 d’agost de 1976.
En data 31 de març de 1978, el Sr. Joan Muntal i Berenguer va sol·licitar llicència per a la  
construcció d’una caseta i un porxo a la parcel·la 388 (finca registral núm. 804) del carrer  
Gira-sol,  1;  amb  referència  cadastral  núm.  8603310CF7780S0001OQ.  D’acord  amb  el  
projecte respecte el qual es va obtenir aquesta llicència, en data 8 d’abril de 1978, l’edificació  
estava separada 3 metres respecte la finca veïna de la part posterior (parcel·la núm. 396 del  
carrer Mimoses, 4) i constava d’una caseta i un porxo vinculats a l’habitatge existent al carrer  
Mimoses, núm. 2. Aquest porxo es va construir a límit del fons de parcel·la, es va tancar i en  
l’actualitat la seva superfície és superior a la que es va sol·licitar a la llicència. L’ús actual  
d’aquesta construcció és un habitatge, de manera que no és una construcció auxiliar, tal com  
es va sol·licitar, vinculada a l’habitatge situat a les parcel·les núm. 397, 387 i 386 del carrer  
Mimoses, núm. 2. A més, a la parcel·la núm. 388 existeix una piscina de la qual no s’ha  

 



 

obtingut mai llicència. L’esmentada infracció urbanística, consistent en la construcció d’una  
edificació que no es va ajustar a la llicència atorgada, ha prescrit perquè es va realitzar fa  
més de sis anys i respecte la qual no existeix cap expedient sancionador.
En data 5 de maig de 1995 i RE575, el Sr. Joan Muntal i Berenguer va sol·licitar llicència  
d’obres per a la construcció d’una edificació auxiliar a la parcel·la núm. 396 (finca registral  
núm. 1206) del carrer Mimoses, 4; amb referència cadastral núm. 8603302CF7780S0001PQ.  
El tècnic municipal va emetre informe en el sentit que les construccions auxiliars, adossades  
a  partions  veïnes,  no  podien  sobrepassar  els  30  m2  construïts  i  si  superaven  aquesta  
superfície,  calia  que respectessin  les distàncies  obligatòries  a  límits  de parcel·la.  Es van  
realitzar les esmenes oportunes al projecte tècnic i l’Alcaldia, en data 12 de juny de 1995, va  
concedir la llicència urbanística per a la construcció d’una edificació auxiliar condicionada a  
l’acompliment  de  les  esmenes  esmentades.  Cal  assenyalar  que  la  construcció  existent  
actualment en aquesta parcel·la no s’ajusta a la llicència atorgada. Es va construir  sense  
respectar la distància de 3 metres al veí lateral esquerre indicada al projecte, es va realitzar  
de  major  superfície  i  es  va  fer  un  porxo,  de  dimensions  superiors  a  l’edificació,  que  no  
constava al projecte.  L’esmentada infracció urbanística,  consistent  en la construcció d’una  
edificació que no es va ajustar a la llicència atorgada, ha prescrit perquè es va realitzar fa  
més de sis anys i respecte la qual no existeix cap expedient sancionador.
La llicència de l’any 1978 (Exp. O/78/039) respecte la construcció d’una caseta i un porxo a la  
parcel·la núm. 388 del carrer Gira-sol, 1; d’acord amb el plànol aportat, es va atorgar per a  
una caseta de 27,34 m2 construïts i un porxo de 36,45 m2 construïts (100 % de la superfície).
La llicència de l’any 1995 (Exp. O/95/009) respecte la construcció auxiliar a la parcel·la núm.  
396 del carrer Mimoses, 4; d’acord amb el plànol aportat, es va atorgar per a una superfície  
màxima de 30 m2 construïts.
Actualment, d’acord amb la documentació tècnica aportada en data 23 de desembre de 2016  
amb registre d’entrada núm. 4664, corresponent al certificat de declaració antiga d’edifici i  
piscina d’un habitatge unifamiliar amb volum disconforme i fora d’ordenació, i respecte a les  
dues parcel·les, núm. 388 i 396, del carrer Gira-sol, 1 i Mimoses, 4, respectivament, consta el  
següent:

 Total de superfície útil: 107,60 m2. 

 Total de superfície construïda: 129.20 m2. 

 Superfície de porxos (100%): 57.80 m2. 

 Superfície de piscina: 46.70 m2. 

Cal esmentar que part de la superfície de l’edificació està en situació de fora d’ordenació, atès 
que  no  s’ajusta  a  les  llicències  concedides.  Aquesta  superfície  correspon  a  29.95  m2  
construïts pel que fa a l’edificació i a 17.40 m2 construïts pel que fa als porxos.
D’acord amb la informació cadastral, la parcel·la núm. 388 del carrer Gira-sol, 1 (Ref. 
Cadastral núm. 8603310CF7780S0001OQ) té una edificació destinada a habitatge de 70 m2, 
un porxo de 12 m2 (100%) i una piscina de 43 m2; i la parcel·la núm. 396 del carrer Mimoses,  
4 (Ref. Cadastral núm. 8603302CF7780S0001PQ) té una superfície construïda de 30 m2.
L’article 108.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text Refós de la Llei  
d’Urbanisme de Catalunya, esmenta:

“En  les  construccions  i  les  instal·lacions  que  estan  fora  d’ordenació  no  es  poden  
autoritzar obres de consolidació ni d’augment de volum però sí les reparacions que  
exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de les  
dites construccions i instal·lacions. Les obres que s’hi autoritzin no comporten augment  
del valor d’expropiació.

De conformitat  amb el  que preveu l’article 28.4 del  Reial  Decret  Legislatiu 7/2015, de 30  
d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, en el cas  de 
construccions, edificacions i instal·lacions respecte de les quals ja no sigui procedent adoptar  
mesures de restabliment de la legalitat urbanística que n’impliquin la demolició, perquè han  

 



 

transcorregut  els  terminis  de  prescripció  corresponents,  la  constància  registral  de  la  
terminació de l’obra es regeix pel procediment següent:

a)     S’inscriuen en el  Registre de la Propietat  les escriptures de declaració d’obra nova que  
s’acompanyin  de  certificació  expedida  per  l’Ajuntament  o  per  un  tècnic  competent,  acta  
notarial descriptiva de la finca o certificació cadastral descriptiva i gràfica de la finca, en què  
consti la terminació de l’obra en una data determinada i la seva descripció coincident amb el  
títol.  A aquests  efectes,  el  registrador  comprova  la  inexistència  d’anotació  preventiva  per  
incoació  d’expedient  de  disciplina  urbanística  sobre  la  finca  objecte  de  la  construcció,  
edificació i instal·lació de què es tracti i que el sòl no té caràcter demanial o està afectat per  
servituds d’ús públic general.

b)     Els registradors de la Propietat donen compte a l’Ajuntament respectiu de les inscripcions  
fetes en els supòsits que comprenen els números anteriors, i fan constar en la inscripció, en  
la nota de despatx, i en la publicitat formal que expedeixin, la pràctica d’aquesta notificació.

c)     Quan l’obra nova s’hagi inscrit sense certificació expedida per l’Ajuntament corresponent,  
aquest, una vegada rebuda la informació a què es refereix la lletra anterior, està obligat a  
dictar la resolució necessària per fer constar en el Registre de la Propietat, per nota al marge  
de la inscripció de la declaració d’obra nova, la situació urbanística concreta d’aquesta, amb  
la  delimitació  del  seu  contingut  i  la  indicació  expressa  de  les  limitacions  que  imposi  al  
propietari.

L’omissió de la resolució per la qual s’acordi la pràctica d’aquesta nota marginal dóna lloc a la  
responsabilitat de l’Administració competent en cas que es produeixin perjudicis econòmics a  
l’adquirent  de  bona  fe  de  la  finca  afectada  per  l’expedient.  En  aquest  cas,  aquesta  
Administració ha d’indemnitzar l’adquirent de bona fe pels danys i perjudicis

Ateses totes les consideracions anteriors, 
Es proposa:
Que d’acord amb l’article 28.4 del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana,  en el cas de construccions,  
edificacions i instal·lacions respecte de les quals ja no sigui procedent adoptar mesures de  
restabliment de la legalitat urbanística que n’impliquin la demolició, perquè han transcorregut  
els  terminis  de  prescripció  corresponents  (com és  el  cas  que  ens  ocupa),  la  constància 
registral de la terminació de l’obra es regeix pel procediment següent:

      S’inscriuen en el  Registre de la Propietat  les escriptures de declaració d’obra nova que  
s’acompanyin  de  certificació  expedida  per  l’Ajuntament  o  per  un  tècnic  competent,  acta  
notarial descriptiva de la finca o certificació cadastral descriptiva i gràfica de la finca, en què  
consti la terminació de l’obra en una data determinada i la seva descripció coincident amb el  
títol.  A aquests  efectes,  el  registrador  comprova  la  inexistència  d’anotació  preventiva  per  
incoació  d’expedient  de  disciplina  urbanística  sobre  la  finca  objecte  de  la  construcció,  
edificació i instal·lació de què es tracti i que el sòl no té caràcter demanial o està afectat per  
servituds d’ús públic general.

b)     Els registradors de la Propietat donen compte a l’Ajuntament respectiu de les inscripcions  
fetes en els supòsits que comprenen els números anteriors, i fan constar en la inscripció, en  
la nota de despatx, i en la publicitat formal que expedeixin, la pràctica d’aquesta notificació.

c)     Quan l’obra nova s’hagi inscrit sense certificació expedida per l’Ajuntament corresponent,  
aquest, una vegada rebuda la informació a què es refereix la lletra anterior, està obligat a  
dictar la resolució necessària per fer constar en el Registre de la Propietat, per nota al marge  
de la inscripció de la declaració d’obra nova, la situació urbanística concreta d’aquesta, amb  
la  delimitació  del  seu  contingut  i  la  indicació  expressa  de  les  limitacions  que  imposi  al  

 



 

propietari.

L’omissió de la resolució per la qual s’acordi la pràctica d’aquesta nota marginal dóna lloc a la  
responsabilitat de l’Administració competent en cas que es produeixin perjudicis econòmics a  
l’adquirent  de  bona  fe  de  la  finca  afectada  per  l’expedient.  En  aquest  cas,  aquesta  
Administració ha d’indemnitzar l’adquirent de bona fe pels danys i perjudicis

Que d’acord amb l’article 108.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text  
Refós de la Llei  d’Urbanisme de Catalunya,  “En les construccions i  les instal·lacions que  
estan fora  d’ordenació    (com és  el  cas  que ens  ocupa),    no es poden autoritzar  obres de 
consolidació ni d’augment de volum però sí les reparacions que exigeixin la salubritat pública,  
la seguretat de les persones o la bona conservació de les dites construccions i instal·lacions . 
Les obres que s’hi autoritzin no comporten augment del valor d’expropiació.
I  atesa la documentació tècnica aportada en data 23 de desembre de 2016 amb registre 
d’entrada núm. 4664, corresponent al  certificat de declaració antiga d’edifici  i  piscina d’un 
habitatge  unifamiliar  amb  volum  disconforme  i  fora  d’ordenació,  i  respecte  a  les  dues 
parcel·les,  núm. 388 i  396,  del  carrer  Gira-sol,  1 i  Mimoses,  4,  respectivament,  consta el 
següent:

 Total de superfície útil: 107,60 m2. 

 Total de superfície construïda: 129.20 m2. 

 Superfície de porxos (100%): 57.80 m2. 

 Superfície de piscina: 46.70 m2. 

Cal  esmentar  que  part  de  la  superfície  de  l’edificació  està  en  situació  de  fora  
d’ordenació,  atès  que  no  s’ajusta  a  les  llicències  concedides.  Aquesta  superfície  
correspon a 29.95 m2 construïts pel que fa a l’edificació i a 17.40 m2 construïts pel  
que fa als porxos.
Per tant, caldrà fer constar aquesta circumstància al Registre de la Propietat, pel que  
fa a la declaració antiga d’edifici i piscina d’un habitatge unifamiliar fora d’ordenació.
En cap cas es podrà legalitzar la construcció existent, atès que part de la mateixa es  
troba en situació de fora d’ordenació, per no ajustar-se a les llicències concedides. 
Les  esmentades  infraccions  urbanístiques,  consistents  en  les  construccions  
d’edificacions que no es van ajustar a les llicències atorgades, han prescrit perquè es  
van  realitzar  fa  més  de  sis  anys  i  respecte  les  quals  no  existeix  cap  expedient  
sancionador.”
 
Per tot això exposat, es proposa a la Junta de Govern Local els següents acords:
PRIMER.-  Donar trasllat  al  Sr.  amb DNI 478-V de l’informe tècnic de l’arquitecta 
municipal relatiu a la Declaració antiga d’edifici i piscina d’un habitatge unifamiliar, a 
les  parcel·les  situades  al  carrer  Girasol,  1  i  al  carrer  Mimoses,  4  del  Priorat  de 
Banyeres del Penedès.
SEGON.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri. 

 

Expediente 37/2017. OBRES O/17/005 SOTERRAMENT BT CARRER 
SARAGOSSA,4B

Favorable Tipus de votació: 

 



 

Unanimitat/Assentiment

 PROPOSTA DE L’ALCALDIA
 
 EXPEDIENT:                                   O / 17 / 005 – G 37/2017
ASSUMPTE:                                    Proposta d’Alcaldia 
SOL·LICITANT:                                Endesa Distribución Elèctrica
ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA:          Estesa soterrada baixa tensió
EMPLAÇAMENT:                                 Saragossa, 4B
REFERÈNCIA CADASTRAL:                 1207911CF8710G0001EY
   
En data 16 de gener de 2017 , el Sr. amb DNI. 088D   va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.
En data 18 de gener 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 març de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable.
En 20 de març 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 
 Primer.- Identificació.
 

 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:           Estesa  5 ml  de cable  subterrani  0.6/1kV de Baixa 
Tensió, des d’entroncament a efectuar en el cable existent del CT XV627 fins CDU a 
instal·lar pel client, per atendre la petició de subministrament elèctric a Josep Matías 
Raventós. 

 Emplaçament de les obres:      Saragossa, 4B 

            Referència Cadastral:               1207911CF8710G0001EY
 Promotor:                                Endesa Distribució Eléctrica 

 Identificació del redactor del projecte: Victor Garreta Juera. Col·legiat núm. 25319 

 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.
-       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 any i per acabar-les serà de tres anys 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 37,30 €

- Taxa Llicencia Urbanística                        36,00 €

- TOTAL 73,30 €

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.

 

Expediente 105/2017. OBRES O/17/008 ARRANJAMENT DE TEULADA

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 PROPOSTA D’ALCALDIA
 
EXPEDIENT:                                   O / 17 / 008 – G 105/2017
ASSUMPTE:                                   Incoació 
SOL·LICITANT:                               DNI ....197-Y
ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA:         Arranjament de teulada 
EMPLAÇAMENT:                              La Granja, 28
REFERÈNCIA CADASTRAL:                 0908809CF8700H0001DA
 
En data 31 de gener de 2017,  el Sr. DNI .... 197-Y  va presentar sol·licitud de llicència d’obres 
en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.
En data 2 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 20 de març de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable.
En data 21 de març 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 
Primer.- Identificació.

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

 Descripció de les obres:          Arranjament de teulada. 

 Emplaçament de les obres:      La Granja, 28 

 Referència Cadastral:               0908809CF8700H0001DA 

 Promotor:                                Sr. DNI ........ 197-Y 

 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.
-       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 tres 
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 180,00 €

- Taxa Llicencia Urbanística  36,00 €

- TOTAL 216,00 €

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. 

 

Expediente 138/2017. OBRES O/17/010 TEULADA BARBACOA I ENRAJOLAT 
TERRASSA

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

  PROPOSTA DE L’ALCALDIA
 
EXPEDIENT:                                  O / 17 / 010 – G 138/2017
ASSUMPTE:                                  Proposta de Resolució 
SOL·LICITANT:                             Amb DNI. 707-A
ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA:        Construcció de teulada per a barbacoa i enrajolat de 
terrassa. 
EMPLAÇAMENT:                            Carrer Dos Hermanas, 1
REFERÈNCIA CADASTRAL:               1306810CF8710E0001MA
 
En data 16 de febrer de 2017, el Sr. amb DNI 707-A va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.
En data 8 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 20 de març de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable.
En data 21 de març 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 
Primer.- Identificació.

 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:Construcció  de  teulada  per  a  barbacoa  i  enrajolat  de 
terrassa.                                                                       

 Emplaçament de les obres:       Carrer Dos Hermanas,1. 

 Referència Cadastral: 1306810CF8710E0001MA 

 Promotor:                       Amb DNI.         707-A 

 



 

 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.
-       D’acord amb l’article 102.4 del P.O.U.M. que regula les condicions de l’edificació per 

a  la  “Zona  d’edificació  unifamiliar  aïllada”  (clau  6)  i  respecte  a  les  construccions 
auxiliars adossades a veí, (que és el que es sol·licita), l’alçada màxima serà de 2.80 
m per a coberta plana no accessible o bé tindran una alçada màxima de carener de 
2.50 m si la coberta és inclinada.

Caldrà dipositar una fiança de 150 euros per garantir la correcta gestió dels residus de
TERCER.- El termini  per  iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de tres 
mesos a comptar des de la data d’atorgament de la llicència.
Totes les llicències urbanístiques per executar obres han de fixar un termini per començar-les i 
un altre per acabar-les, en funció del principi de proporcionalitat. 
El  termini  per  començar les obres serà d’un mes i  el  termini  per  acabar-les serà de tres 
mesos, a partir de la data d’atorgament d’aquesta llicència.
La  llicència  urbanística  caduca  si,  en  finir  qualsevol  dels  terminis,  o  les  pròrrogues 
corresponents,  no  s'han  començat  o  no  s'han  acabat  les  obres.  A aquests  efectes,  el  
document de la llicència ha d'incorporar l'advertiment corresponent.
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, llevat dels casos 
en què s'hagi acordat la suspensió de l'atorgament.
Les persones titulars d'una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del 
termini de començament com del termini d'acabament de les obres, i l'obtenen, en virtut de la 
llei, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada abans 
d'exhaurir-se els terminis establerts. 
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 52,67 €

- Taxa Llicencia Urbanística  36,00 €

- TOTAL 88,67 €

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 306/2017. 2017-E-RC-686, DE 22 DE FEBRERO, COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS C/ ZARAGOZA Nº 1-3

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

 PROPOSTA DE L’ALCALDIA
EXPEDIENT:                                      O / 17/013 – G 306/2017
ASSUMPTE:                                       Proposta de Resolució 
SOL·LICITANT:                                  Comunitat de propietaris C/ Saragossa, 1-3
ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA:          Arranjament de façana
EMPLAÇAMENT:                                 Carrer Saragossa, 1-3
REFERÈNCIA CADASTRAL:                  Vàries.
 
En data 22 de febrer de 2017, la Comunitat de Propietaris, va presentar sol·licitud de 
llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.
En data 21 de març de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic.
En data 20 de març de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable.
En  data  21  de  març  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 els següents acords:
PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter menor sol·licitada 
i que fa referència a l’ identificació i característiques següents.
Primer.- Identificació.

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

 Descripció de les obres:         Arranjament de façana. 

 Emplaçament de les obres:     Carrer Saragossa, 1-3 

 Referència Cadastral:             Vàries 

 Promotor:                               Comunitat de Propietaris C/ Saragossa, 1-3 

 Identificació del redactor del projecte: No es requereix 

 Suspensió de Llicències:        No 

 Afectació del domini públic:    No 

Segon.- Documentació aportada.
La documentació aportada consta de la instància en la que es sol·licita la llicència d’obra 
menor, amb especificació del pressupost que ascendeix a la quantitat total de 52.480,00 
euros. Revisada l’esmentada documentació es considera que aquesta està complerta.

 



 

Tercer.- Condicionants.
-       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.
-       Caldrà dipositar una fiança de 150 euros per garantir  la correcta gestió dels 

residus de construcció.
Quart.- Garanties.
Es proposa que el sol·licitant aporti una garantia per a assegurar la correcta execució per 
import de:

-    Residus  construcció: 
(mínims)..........................................................................150,00 €

En aplicació del  Decret 89/2010 que aprova el  Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC) en el moment d’obtenir llicència s’ha de dipositar 
una fiança per  garantir  la  correcta  gestió  del  residus,  l’import  de  la  fiança és  de  11 
euros/tona amb un mínim de 150 euros.
Cinquè.- Terminis.
Totes  les  llicències  urbanístiques  per  executar  obres  han  de  fixar  un  termini  per 
començar-les i un altre per acabar-les, en funció del principi de proporcionalitat. 
El termini per començar les obres serà d’un mes i el termini per acabar-les serà de sis 
mesos, a partir de la data d’atorgament d’aquesta llicència.
La  llicència  urbanística  caduca  si,  en  finir  qualsevol  dels  terminis,  o  les  pròrrogues 
corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. A aquests efectes, el  
document de la llicència ha d'incorporar l'advertiment corresponent.
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, llevat 
dels casos en què s'hagi acordat la suspensió de l'atorgament.
Les persones titulars d'una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del  
termini de començament com del termini d'acabament de les obres, i l'obtenen, en virtut 
de la llei, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada 
abans d'exhaurir-se els terminis establerts. 
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.”
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 1.574,4 €

- Taxa Llicencia Urbanística          209,92 €  

TOTAL                                                                        
                                      

1.784,32 €

  
SEGON.- Comunicar que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de propietat i 
sense perjudici de tercers.
TERCER.- Notificar el present acord als interessats. 
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri.

 

Expedient 290/2017. NOTIFICACIO DE CANVI TITULAR CADASTRAL DE BE 
IMMOBLE

Favorable Tipus de votació: 

 



 

Unanimitat/Assentiment

 
PROPOSTA D'ALCALDIA D'APROVAR SOL·LICITAR A BASE – GESTIO D’INGRESSOS 

LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIO DE TAXES PER CANVI DE TITULAR CADASTRAL D’UN 

IMMOBLE.- 290/2017

Vist  l’escrit  de  Base Gestió  d’Ingressos,  de  data  2  de  març  de  2017  i  amb registre 

d’entrada número 809, en el qual comuniquen que s’ha procedit a practicar la inscripció 

del  canvi  de  titular  cadastral  de  l’immoble  amb referencia 1508501CF8710H0001BG, 

amb data d’alteració de titulars de 25 de novembre de 2011. 

Atès que les taxes van a nom de l’antic titular amb Dni: …717B, es fa necessari sol·licitar  

a Base Gestió d’Ingressos el canvi de nom de les taxes amb efecte retroactiu. 

Per tot això, 

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 els rebuts d’aigua de 

l’exercici 2014 fins al quart trimestre de 2016, amb número fix: 020800003554 i a nom de 

la Sra. S. S. M amb DNI: ... 717B, per no ser ella la titular actual de l’Immoble i en generi 

uns de nous a nom de F.B.C.E.P. B. Amb CIF: ...998 per ser el titular actual de l’immoble.

SEGON.- Aprovar sol·licitar a Base que anul·li i doni de baixa els rebuts d’escombraries 

de l’exercici 2014 fins al segon semestre de 2016, amb número fix: 020560001581 i a 

nom de la Sra. S. S. M amb DNI: ... 717B, per no ser ella la titular actual de l’Immoble i en 

generi uns de nous a nom de F.B.C.E.P. B. Amb CIF: ...998 per ser el titular actual de 

l’immoble.

TERCER.- Notificar el present acord a Base i a la Sra. S. S. M.

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

 

Expedient 313/2017. SOL·LICITUD DE TRACTAMENT DE FUITA EN EL REBUT 
DEL SEGON TRIMESTRE DE 2016

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVAR SOL·LICITAR A BASE QUE ANUL·LI I DONI DE BAIXA EL REBUT D’AIGUA 
DEL SEGON TRIMESTRE DE 2016 I EN GENERI UN DE NOU AMB TRACTAMENT DE 
FUITA.- EXP. 313/2017
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. amb DNI: .... 609K, de data 9 de març de 2017 i amb 

registre d’entrada número E-17-0936, en el qual comunica que va tenir una fuita en la 

canonada de després del comptador. 

Vist l’informe de manteniment de data 15 de desembre de 2016 i amb registre nº 4522, 

 



 

en el  qual  s’indica que quant es va detectar  la fuita a l’hora de fer  la lectura,  es va 

comunicar a la sol·licitant que ràpidament ho va reparar. 

Per tot això, 
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 segon 
trimestre de 2016, amb número fix: 000454 i a nom de la sol·licitant, per fuita i en generi  
un de nou amb tractament de fuita.
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 363/2017. SOL·LICITEN LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIO D'UNS 
REBUTS DE BROSSA.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'APROVAR SOL·LICITAR A BASE – GESTIO D’INGRESSOS LA BAIXA I 

NOVA  LIQUIDACIO  DE  LA  TAXES  D’ESCOMBRARIES  D’UN  IMMOBLE  AMB  EL 

SUBJECTE PASSIU CORRECTE.- 363/2017 

 

Vist  l’escrit  de Base Gestió d’Ingressos,  de data 14 de març de 2017 i  amb registre 

d’entrada número 1004, en el  qual  comuniquen que actualment existeix un expedient 

1994/024686  que  fa  referència  a  deutes  de  taxa  d’escombraries  (98849069)  d’un 

immoble. 

Vist que les dades obtingudes del Registre de la Propietat número 1 del Vendrell aquest 

immoble va ser adquirit al 16/03/2006 pel Sr. D. G. E. i posteriorment el dia 19/07/2012 va 

ser adquirit per R. P. S. L. En data 26 de juliol 2013 B.M.N. S. A. va absorbir a R. P. S. L. i  

a la vegada B.M. N. S. A. va ser adquirida per B. S. S. A.

Vist que segons les dades existents a Base – Gestió d’ingressos, la taxa d’escombraries 

que es pretenia liquidar de l’immoble referenciat (020560000368) corresponen a la finca 

amb número fix: 98867475. 

Vit que sol·liciten la baixa dels rebuts liquidats de forma incorrecta i les noves liquidacions 

dels rebuts no prescrit amb el subjecte passiu corresponent. 

Per tot això, 

Es proposa a la  Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
PRIMER.- Aprovar sol·licitar a Base la baixa i nova liquidació dels rebuts d’escombraries 

de l’exercici 2014 fins al 2016 amb número fix: 020560000368 i a nom de l’empresa D. S. 

A. Amb CIF: ..739 generats per error a un subjecte passiu erroni i en generi uns de nous 

amb la tarifa 1 a nom de B. S. S. A. Amb CIF: ...143 actuals propietaris. 

 



 

SEGON.- Notificar el present acord a Base

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

 

 

 

 



 

 
Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament”                                
 
Atès  que  l’Estatut  d’Autonomia  de  Catalunya  en  el  Capítol  VI,  article  84  regula  les 
competències pròpies locals.
Vistes  les  competències  delegades  de l’Alcaldia  a  la  Junta  de  Govern  Local  per  Decret 
número 66/2015 donat compte en el Ple de data 22 de juny de 2015 i l’art. 23 de la Lle i 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Estimar allò sol·licitat per realitzar les actuacions necessàries per tal de deixar la 
vorera del carrer Josep Cañas , en unes condicions tècniques òptimes, eliminant les barreres 
arquitectòniques existents i reclamant l’Ajuntament al propietari de la parcel·la adjacent, si 
així ho considera necessari, l’execució d’aquesta part de la xarxa viària, en el termini màxim 
de 3 mesos,  o  bé el  cost  dels  treballs  si  es  decideix  assumir  les  feines  amb la  brigada 
municipal.
SEGON.- Notificar el present acord a la interessada.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

 

Expedient 207/2017. Procediment sancionador per infracció d’ordenança 
municipal

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA D'INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR D'INFRACCIÓ 
ADMINISTRATIVA PER LA CREMA I MALA GESTIÓ DE RESIDUS (Ref. Ei 8.2017).- 
Exp. 207/2017
Atesa la denuncia D01-27501 formalitzada pel Cos d’Agents Rurals en data 18 de gener 
de  2017  i  tramesa  pel  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, registrada en aquest Ajuntament en data 10 de de febrer de 2017, a les 11:36 
hores,  amb registre d’entrada número 529 en relació  amb la crema i  mala gestió de 
residus amb la possibilitat que els fets siguin constitutius d’una infracció en matèria de 
residus.
Atès l'informe de Secretaria emès en data 13 de març de 2017 on s'indica la legislació 
aplicable  i  el  procediment  a  seguir  per  portar  a  terme  la  tramitació  de  l'expedient 
sancionador corresponent i que a continuació es transcriu:

“INFORME DE SECRETARIA
D'acord amb l'ordre d'Alcaldia, mitjançant provisió de data 23 de febrer de 2017, i en compliment d'allò  
que estableix 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
PRIMER. Per a l'ordenació adequada de les relacions de convivència d'interès local i de l'ús dels seus  
serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais públics, els ens locals podran, en defecte  
de  normativa  sectorial  específica,  establir  els  tipus  de  les  infraccions  i  imposar  sancions  per  
l'incompliment  de  deures,  prohibicions  o  limitacions  que  contenen  les  ordenances  corresponents,  
d'acord amb els criteris establerts als apartats següents. 
SEGON. La legislació aplicable és la següent:
1r. L'Ordenança municipal reguladora de Policia i Bon Govern (aprovada pel Ple de data 22 de juny de  
1993 i modificada pel Ple de data 29 -5- 2008) on es diu:

      Art 5 del C.II: ”No serà permès efectuar els següents actes a la via pública, ni en cap indret fora d’allò  
expressament  autoritzat...  Encendre  fogueres  fora  dels  espais  destinats  o  autoritzats  per  aquesta  
finalitat  i  sense  perjudici  de  les  determinacions  d’Alcaldia  respecte  de  les  mesures  de  prevenció  
d’incendi en cada moment ...”.

   Art.67 del C.X: “Es consideren infraccions greus d’aquesta Ordenança les següents: del C.II: Encendre  

 



 

fogueres en espai no autoritzat...”.
      Art.71 del C.X les sancions econòmiques d'infraccions greus poden ser fins a 120,20 €

 
2n. Decret legislatiu 1/2009 de 21 de juliol pel  qual s’aprova el text refós de la llei reguladora dels  
residus, en els següents articles aplicables : 

      Art. 2 : l’objectiu d’aquesta norma entre altres és prevenir riscos per  a l’aigua , aire , sòl , flora i fauna .
      Art. 38 : Disposició del rebuig dels residus mitjançant incineració.
      Art. 42 : Competències i funcions dels municipis.
      Art. 74 : Infraccions molt greus:...: eliminació incontrolada de residus ...si produeixen riscos o danys al  

medi ambient...”
      Art. 81 : Competència sancionadora , límits : Alcalde de municipis de menys de 50.000 habitants , fins a  

30.000 €.
 
3r. Normativa estatal especifica sobre contaminació d’atmosfera:

a)     Ley 34/2007, de 15 de novembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

 Artículo 13. Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

1. A los efectos de esta ley se consideran como actividades potencialmente contaminadoras de la  
atmósfera las incluidas en el catálogo que figura en el anexo IV.

El Gobierno con la participación de las comunidades autónomas revisará, al menos cada cinco años,  
el anexo IV y, en su caso, lo actualizará.

b)     Disposición final primera. Modificación de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Se añade un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 11 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de  
Residuos, con la siguiente redacción:

«En el supuesto de residuos de construcción y demolición, el poseedor de dichos residuos estará  
obligado a separarlos por tipos de materiales, en los términos y condiciones que reglamentariamente 
se determinen.»

4t. Normativa genèrica
— L’ article 75 i següents de la Llei 39/2015, de 1 de octubre,  del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, sobre la fase d’instrucció del procediment, i article 25 i següents de la llei  
40/ 15 d’1d’octubre de regim jurídic del sector públic sobre principis de la potestat sancionadora.
— Els articles 110 i següents del reglament d'obres, activitats i  serveis dels ens locals, aprovat pel  
Decret 179/1995, de 13 de juny.
— Els articles 6, 8, 237 i disposició addicional primera del text refós de la Llei municipal i de règim local  
de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
— El Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació en els àmbits  
de competència de la Generalitat.
— L’article 84. “Competències locals” de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

— L'article 21.1.n) i articles 139 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local on es  
diu que:
Les infraccions a les ordenances locals es classificaran en molt greus, greus i lleus. 
Seran molt greus les infraccions que suposin:
 Una pertorbació rellevant de la convivència que afecti de manera greu, immediata i directa a la  

tranquil·litat o a l'exercici de drets legítims d'altres persones, al normal desenvolupament d'activitats  
de tot tipus conformes amb la normativa aplicable o a la salubritat o ornament públics, sempre que  
es tracti de conductes no subsumibles en els tipus previstos en el capítol IV de la Llei 1/1992, de 21  
de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana.

 L'impediment de l'ús d'un servei públic per una altra i altres persones amb dret a la seva utilització.
 L'impediment o l'obstrucció greu o rellevant al funcionament normal d'un servei públic.
 Els actes de deteriorament greu i rellevant d'equipaments, infraestructures, instal·lacions o elements 

d'un servei públic.
 L'impediment de l'ús d'un servei públic per una altra i altres persones amb dret a la seva utilització.
 Els  actes  de  deteriorament  greu  i  rellevant  d'espais  públics  o  de  qualsevol  de  les  seves  

instal·lacions  i  elements,  siguin  mobles  o  immobles,  no  derivats  d'alteracions  de  la  seguretat  
ciutadana.

 



 

 
La resta d'infraccions es classificaran en greus i lleus, d'acord amb els criteris següents:
 La intensitat de la pertorbació ocasionada en la tranquil·litat o en l'exercici pacífic dels drets d'altres  

persones o activitats.
 La intensitat de la pertorbació causada a la salubritat o ornament públics.
 La intensitat de la pertorbació ocasionada en l'ús d'un servei o d'un espai públic per part de les  

persones amb dret a utilitzar-los.
 La intensitat de la pertorbació ocasionada en el funcionament normal d'un servei públic.
 La intensitat dels danys ocasionats als equipaments, infraestructures, instal·lacions o elements d'un  

servei o d'un espai públic.
— Segons l'article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, llevat  
previsió legal diferent, les multes per infracció d'ordenances locals respectaran les quanties següents:

Infraccions molt greus: fins a 3 000 euros.
Infraccions greus: fins a 1 500 euros.
Infraccions lleus: fins a 750 euros.

—  Tal com estableix l'article 2 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador  
d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, en els ens locals són òrgans competents per a  
la  resolució  dels  procediments  sancionadors  els  presidents  de  les  entitats  locals,  llevat  que  les  
corresponents normes d'atribució de competències les atribueixin a altres òrgans.
Al  Ple de Constitució de data 22 de juny de 2015 es dóna compte del  Decret número 66/2015 on  
consten les delegacions de l’Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local en les quals hi figura la de  
Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals. 
TERCER. El procediment a seguir és el següent:
A. El procediment sancionador s'iniciarà sempre d'ofici, per acord de l'òrgan competent, bé per iniciativa  
pròpia o com a conseqüència d'ordre superior, petició raonada o per denúncia de particulars.
Si  es considera convenient,  es podran realitzar actuacions prèvies amb objecte de determinar  amb  
caràcter preliminar si concorren circumstàncies que justifiquin aquesta iniciació. En especial, aquestes  
actuacions s'orientaran a determinar, amb la màxima precisió possible, els fets susceptibles de motivar  
la incoació del procediment, la identificació de la persona o persones que puguin resultar responsables i  
les circumstàncies rellevants que concorrin en uns i altres.
B.  Mitjançant  acord de  la  Junta de  Govern Local  s'iniciarà el  procediment  amb el  contingut  mínim  
següent:
— Identificació de la persona o persones presumptament responsables.

— Els fets succintament exposats que motiven la incoació del procediment, la seva possible qualificació 
i les sancions que corresponguin, sens perjudici d'allò que resulti de la instrucció, consta a l’expedient  
informe dels Agents Rurals on hi ha la descripció dels fets.
— Nomenar a l'instructor i, si escau, al Secretari del procediment, amb indicació expressa del règim de  
recusació d'aquests.
— Òrgan competent per a la resolució de l'expedient i Norma que li atribueixi aquesta competència, tot  
indicant  la  possibilitat  que  el  presumpte  responsable  pugui  reconèixer  voluntàriament  la  seva 
responsabilitat.
— Mesures de caràcter provisional que l'òrgan competent acordi per iniciar el procediment sancionador,  
sense perjudici de les que es puguin adoptar durant aquest. 
— Indicació del dret a formular al·legacions i a l'audiència en el procediment i dels terminis per al seu  
exercici.
C. La iniciació del procediment es comunicarà a l'instructor, amb trasllat de totes les actuacions existents  
al respecte; també, es notificarà al denunciant  i als interessats, s'entén en tot cas com a tal l'inculpat,  
perquè en el termini de quinze dies aporti  les al·legacions, documents o informacions que consideri  
convenients, i, si escau, proposar prova tot concretant els mitjans que vulguin utilitzar.
D. Rebudes les al·legacions o transcorreguts els quinze dies, l'òrgan instructor pot acordar l'obertura  
d'un període de prova, de conformitat  amb allò que estableixen els articles 77 i  següents de la llei  
39/2015 sobre procediment administratiu comú, per un termini no superior a trenta dies ni inferior a deu  
dies. Aquest acord es notificarà als interessats.
La  pràctica  de  les  proves  que  l'òrgan  instructor  consideri  convenients,  entenent-se  per  aquestes,  
aquelles  diferents  dels  documents  que  els  interessats  puguin  aportar  en  qualsevol  moment  de  la  
tramitació del procediment; es realitzarà de conformitat amb allò que estableix l'article 77 i següents de  
la llei 39/15 de procediment administratiu comú.
Cal tenir en compte al cas que ens ocupa(consta a l’expedient informe agents rurals ) que els fets  
constatats per funcionaris als quals es reconeix la condició d'autoritat, i que es formalitzin en document  
públic en què s'observin els requisits legals pertinents, tenen valor probatori sens perjudici de les proves  

 



 

que  en  defensa  dels  drets  o  interessos  respectius  puguin  assenyalar  o  aportar  els  mateixos  
administrats.
E. Transcorregut el termini assenyalat i després de la pràctica eventual de la prova, l'òrgan instructor del  
procediment  formularà  proposta  de  resolució  amb  el  contingut  següent:  fets  que  s'imputen  a  
l'expedientat; qualificació de la infracció o infraccions que constitueixen aquests fets i la seva normativa  
reguladora;  sanció o sancions a imposar, amb indicació de la seva quantia i  els preceptes que ho  
estableixen; si és possible, els pronunciaments relatius a l'existència i esmena de danys i perjudicis que  
s'hagin acreditat; l'òrgan competent per imposar la sanció i la normativa que li atorga la competència.
F. La proposta de resolució es notificarà als interessats, tot indicant l'anunci del procediment, perquè en  
el termini de 10 dies puguin presentar les al·legacions que considerin convenient. 
G. Una vegada complerts els tràmits anteriors, l'instructor elevarà l'expedient a l'òrgan competent per  
resoldre el procediment (Junta de Govern Local al cas que ens ocupa).
H. Abans de dictar acord, la Junta de Govern Local pot decidir, mitjançant acord motivat, la realització de  
les actuacions complementàries indispensables per resoldre el procediment.
 Aquest acord de realització d'actuacions complementàries es notificarà als interessats i se'ls concedirà  
un termini de set dies per formular al·legacions. Les actuacions complementàries s'han de practicar en  
un termini no superior a quinze dies.
I. L’acord de la  Junta de Govern Local  serà motivat  i  decidirà totes les qüestions plantejades pels  
interessats i aquelles altres derivades del procediment. 
L’acord, a més d'incloure els elements exigits legalment per a aquest tipus d'actes, contindrà els fets,  
persona  o  persones  responsables,  la  infracció  o  infraccions  comeses,  la  sanció  o  sancions  que  
s'imposen, l'òrgan competent per imposar-les i la normativa d'aplicació en cada cas. També, es farà  
referència, si és possible, als pronunciaments necessaris sobre l'exigència a l'infractor per a reposició de  
la situació alterada al seu estat original i sobre la indemnització eventual pels danys i perjudicis causats.
Igualment la resolució es notificarà als interessats.
J. Si no s'ha dictat resolució transcorreguts sis mesos des de l'inici de l'expedient, s'iniciarà el còmput  
del termini de caducitat que estableix l'article 25 de la Llei 39/15 sobre el procediment administratiu  
comú, llevat dels casos en què el procediment s'hagi paralitzat per causes imputables als interessats o  
quan s'apreciï la possibilitat de qualificació dels fets perseguits com a constituents de delicte o falta.
Transcorregut el termini de caducitat, l'òrgan competent emetrà, a sol·licitud de l'interessat, certificació  
en què consti que ha caducat el procediment i s'han arxivat les actuacions.
K. Si l'inculpat reconeix voluntàriament la seva responsabilitat, l'instructor elevarà l'expedient a l'òrgan  
competent per resoldre, sense perjudici que pugui continuar la seva tramitació si hi ha indicis raonables  
de frau o encobriment d'altres persones o entitats.
QUART. Les infraccions molt greus prescriuen als quatre anys, les greus als tres anys i les lleus a l'any;  
les  sancions  imposades  per  infraccions  molt  greus  prescriuen  als  quatre  anys,  les  imposades  per  
infraccions greus als tres anys i les imposades per infraccions lleus a l'any.
De conformitat  amb allò  que estableix  l'article  30  de  la  llei  40/15,  el  termini  de  prescripció  de les  
infraccions començarà a comptar des del dia en què la infracció s'hagi comès.
De conformitat  amb allò  que estableix  l'article  30  de  la  llei  40/15,  el  termini  de  prescripció  de les  
sancions començarà a comptar des del dia següent en què la resolució sigui ferma fet pel qual s'imposa  
la sanció.
Interromprà la prescripció la iniciació, amb coneixement de la persona interessada, del procediment  
d'execució, i es reiniciarà el termini de prescripció si el procediment està paralitzat durant més d'un mes  
per causa no imputable al presumpte responsable.

Secretari Interventor Tresorer,
 

Signatura: José Félix Velasco Martínez”
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb allò que estableix 
l'ordenança municipal reguladora de Policia i Bon Govern, i el Decret 278/1993, de 9 de 
novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la 
Generalitat, 
Atès  l’article  84 de  l’Estatut  d’Autonomia  de  Catalunya on  consten  les  competències 
locals.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 donat compte en el Ple de data 22 de juny de 2015.
Es proposa a la Junta de Govern Local, aprovar:
PRIMER. Incoar expedient sancionador d’infracció administrativa en matèria de Residus, 
relativa als fets de crema i mala gestió de residus, dels quals se suposa responsables al  
DNI: ...056-D i d’acord l’informe dels agents rurals emès el 18 de gener de 2017 on es 
descriuen els fets següents: 

 



 

“...observem  una  columna  de  fum  negre  que  surt  d’unes  granges  al  paratge  “Plana  del  Castell”,  
concretament a les coordenades UTM X-380016 Y-4571059 (datum ETRS89). Personats a la zona els  
agents localitzem una crema a terra de residus plàstics consistents en mànegues de rec, fusta tractada i  
tubs de PVC entre d’altres...”. 
SEGON. Que els  fets  referenciats  es poden considerar  com a constitutius d’infracció 
administrativa  en  matèria  de  Residus,  tipificada  la  infracció  com  a  greu,  els  pot 
correspondre  una  sanció  fins  a  120,20  euros,  de  conformitat  amb  l'article 71  de 
l’ordenança municipal de Policia i Bon Govern i fins a 1500 euros, de conformitat amb 
l’article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local.
TERCER.  Nomenar  com  a  instructor  del  procediment  sancionador  al  Sr.  José  Félix 
Velasco Martínez, que ostenta el càrrec de secretari interventor tresorer de l'Ajuntament, 
així com també comunicar-li el seu nomenament, amb el trasllat de tota la  documentació 
que consta en l'expedient  i  es dóna un termini  de 15 dies per recusar,  si  s’escau,  a 
l’instructor.
QUART. Una vegada finalitzada la instrucció del  procediment,  remissió de l’expedient 
novament a aquesta Junta de Govern Local ja que, en virtut de l’article 23.b) de la Llei  
7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les bases del Règim Local, i  de l’article 2.3 6 del 
Decret  278/1993,  de  9  de  novembre,  sobre  procediment  sancionador  d’aplicació  als 
àmbits  de  competència  de  la  Generalitat,  l’òrgan  competent  per  a  la  resolució  de 
l’expedient serà l’Alcalde, però la competència està delegada a la Junta de Govern Local  
per Decret 66/2015 donat compte al Ple de data 22 de juny de 2015.
CINQUÈ.  Comunicar  a  l'Instructor  la  iniciació  de  l'expedient,  trasllat  de  totes  les 
actuacions que existeixin al respecte, també, notificar aquesta resolució al denunciant i 
als interessats, s'entén en tot cas com a tal l'inculpat, tot indicant que disposaran d'un 
termini de deu dies per aportar les al·legacions, documents i informacions que considerin 
oportunes i, si escau, proposar prova tot concretant els mitjans que pretenguin utilitzar; 
l'expedient queda a la seva disposició en les oficines municipals.
SISÈ.- Donar compte d’aquests acords al proper Ple ordinari que se celebri. 

 

Expedient 315/2017. Contracte menor de serveis organització tallers infantils

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA DE L’ACORD DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI D’ORGANITZACIÓ 
DE DOS TALLERS INFANTILS PEL 10 I 12 D’ABRIL AL CENTRE CIVIC ERNEST 
LLUCH DE      BANYERES DEL PENEDÈS.      315/2017
Atès  que mitjançant  Provisió  de  la  Presidència  de data  20 de  març  de 2017 es  va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei d’organització de dos 
tallers infantils pels dies de Setmana Santa el 10 i 12 d’abril al Centre Cívic Ernest Lluch 
de  Banyeres  del  Penedès   a l’empresa Espai  Lleure  Divertalia  S.L de  Vilafranca del 
Penedès,  per un preu total de 135 euros/taller i 28,35 euros d’IVA/taller.
Atès a la declaració jurada de Espai Lleure Divertalia S.L, relativa a no estar incurs en  
prohibions per contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP.
Atès  la  memòria  del  Sr.  Amadeu  Benach  i  Miquel,  Regidor  d’Ensenyament  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 18 de març   de  2017, que es transcriu 
seguidament:
“MEMÒRIA  DE  L’ÀREA  D’ENSENYAMENT  SOBRE  L’ORGANITZACIÓ  DE  DOS 
TALLERS INFANTILS 
L’Àrea  d’Ensenyament  de  l’Ajuntament  de  Banyeres  del  Penedès  vol  organitzar  dos 
tallers infantils al Centre Cívic Ernest Lluch pels dies de Setmana Santa que els nens i 
nenes no tenen col·legi i així omplir de contingut l’equipament cultural.
Les activitats que es proposen fer són:

 



 

Dia 10 d’abril d’11h a 12.30h Taller “Gallines amb boles d’arròs”
Dia 12 d’abril d’11h a 12.30h Taller “Punt de llibre”
Es tracta de dos tallers organitzats per l’empresa Divertalia, la qual aportarà els monitors 
necessaris  per  a  realitzar  correctament  l’activitat,  disposa  d’una  assegurança  de 
responsabilitat civil  i  d’accidents i  aportarà tot el  material  necessari  per als esmentats  
tallers.
Els tallers estan dirigits al nens i nenes del municipi de 3 a 12 anys. 
Els objectius que pretenem aconseguir són:

Oferir als nens i nenes un espai de trobada i joc 
Promoure la participació
Omplir de contingut l’equipament cultural
Impulsar la creativitat dels participants

El Sr. Amadeu Benach i Miquel, Regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès, considera que l’activitat realitzada és d’interès general, utilitat pública, fomenta 
la cohesió social, així com la participació ciutadana i omple de contingut el concepte de 
promoció de l’educació en valors.
Atès l’oferta presentada per Espai Lleure Divertalia S.L. amb registre d’entrada 632 del 
17 de febrer de 2017 per a dos tallers infantils, pels dies 10 i 12 d’abril d’una hora i mitja  
cadascun, per un import de 135 euros més IVA cada taller.
Per tot això, 
Proposo que l’interventor municipal emeti informe d’existència de crèdit, que acrediti que 
existeix crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta l’esmentada 
contractació.”
 
Atès  l’informe  del  Sr.  Jose  Félix  Velasco  Martínez  ,Secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 20 de març de 2017, que es transcriu 
seguidament:
“Informe  Secretaria  Intervenció
Expedient  núm.:  315/2017
Assumpte: servei d’organització de dos tallers infantils pels dies de Setmana Santa el 10 
i  12  d’abril  al  Centre  Cívic  Ernest  Lluch  de  Banyeres  del  Penedès.
  
José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Banyeres 
del Penedès, en compliment de la Provisió de l’Alcaldia de data 20 de març de 2017, i de 
conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional emeto el següent:

INFORME
1. ANTECEDENTS 

1.1  Aquest Ajuntament vol contractar el servei d’organització de dos tallers infantils 
pels dies de Setmana Santa el 10 i 12 d’abril al Centre Cívic Ernest Lluch de 
Banyeres del Penedès.

1.2  Per Provisió de l’Alcaldia de data 20 de març de 2017 es va incoar l’expedient 
administratiu  per  a  servei  d’organització  de  dos  tallers  infantils  pels  dies  de 
Setmana Santa el 10 i 12 d’abril al Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del 
Penedès,  i  es  sol·licita  informe d’intervenció sobre  l’existència de  consignació 
pressupostària  per  a  finançar  la  despesa  que  comporta  la  formalització  del 
contracte respectivament; i així mateix, s’informi sobre el percentatge que suposa 
la contractació en relació amb els  recursos ordinari  del  pressupost  vigent,  als 
efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.

1.3  El  preu  del  contracte,  d’acord  amb  l’oferta  que  hi  consta  a  l’expedient  de 
l’empresa Espai Lleure Divertalia S.L, ascendeix a la quantitat de 135 euros/taller 

 



 

i 28,35 euros d’IVA/ taller.
 
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 135 euros/taller i 28,35 

euros d’IVA/ taller, 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  20  de  març  de  2017,  el 
procediment legal a seguir és el següent.
 a)     L’òrgan competent  ha d’aprovar  la despesa i  sol·licitar  la incorporació a 

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

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

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

secretaria–intervenció.

 



 

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

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

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

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

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

 
3       CONCLUSIONS

3.1  La  contractació  del  servei  d’organització  de  dos  tallers  infantils  pels  dies  de 
Setmana Santa el 10 i 12 d’abril al Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del 
Penedès es pot fer mitjançant el procediment del contracte menor per un import 
de 135 euros/taller i 28,35 euros d’IVA/ taller.

3.2   En  la  partida  pressupostària  3370  22799  hi  ha  consignació  suficient  per  a 
autoritzar la despesa per import de fins a 163,35 euros/taller per a contractar el 
servei d’organització de dos tallers infantils pels dies de Setmana Santa el 10 i 12 
d’abril  al  Centre Cívic Ernest  Lluch de Banyeres del  Penedès,  i  és necessari, 
d’acord amb l’establert en la disposició addicional segona de la llei de contractes 
del sector públic, que es certifiqui pel secretari  interventor l’existència d’aquest 
crèdit.

3.3  L’import dels recursos ordinaris del pressupost ascendeix a 3.224.219,86   euros, 
per la qual cosa l’import de la contractació, que és de 135 euros/taller i 28,35 
euros d’IVA/taller, d’acord amb la documentació tècnica que consta a l’expedient, 
és  inferior  al  10%  d’aquells  recursos.  Per  tot  això,  la  competència  per  a  la 
contractació  és  de  l’alcaldia,  no  obstant, sens  perjudici  de  la  delegació  de 
l’exercici  d’aquesta  competència  a  la  Junta de  Govern  Local,  d’acord  amb el 
decret de l’Alcaldia 66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va donar compte 
al Ple en sessió de data 22 de juny de 2015.

3.4  La  contractació  del  servei  d’organització de  dos  tallers  infantils  pels  dies  de 
Setmana Santa el 10 i 12 d’abril al Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del 
Penedès, es pot fer mitjançant el procediment del contracte menor. Una vegada 
realitzada la prestació, s’ha d’incorporar la factura a l’expedient i s’ha de tramitar 
el pagament.

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

 Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :
PRIMER.-  Dur  a  terme  la  contractació  del  servei  a  favor  de  l’empres  Espai  Lleure 
Divertalia S.L de Vilafranca del Penedès, per una preu total de 135 euros/taller i 28,35 
euros d’IVA/taller, pel servei d’organització de dos tallers infantils pels dies de Setmana 
Santa el 10 i 12 d’abril al Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès.
SEGON.-  Autoritzar, i disposar des del punt de vista comptable a càrrec de la partida nº 
3370 22799 de l’actual pressupost de l’import indicat.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

 



 

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

 

Expedient 316/2017. Contracte Menor de Subministrament imans pels tallers 
infantils

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA DE  L’ACORD DEL CONTRACTE  MENOR DE  SUBMINISTRAMENT DE 
PECES D’IMANS PELS TALLERS INFANTILS DE SETMANA SANTA AL CENTRE CIVIC 
ERNEST LLUCH DE BANYERES DEL PENEDÈS. 316/2017
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data  20 de març 2017 es va acreditar 
la necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament de 500 peces d’imans 
pels  tallers infantils  de Setmana Santa al  Centre Cívic Ernest  Lluch de Banyeres del 
Penedès, a l’empresa Gamax S.L de Ripollet,   per un preu total de 95,25 euros  i 20 
euros d’IVA.
Atès  la  memòria  del  Sr.  Amadeu  Benach  i  Miquel,  Regidor  d’Ensenyament  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 18 de març de 2017, que es transcriu 
seguidament:
“MEMÒRIA DE L’ÀREA D’ENSENYAMENT SOBRE LA COMPRA DE MATERIAL COM A 
COMPLEMENT ALS TALLERS INFANTILS 
L’Àrea  d’Ensenyament  de  l’Ajuntament  de  Banyeres  del  Penedès  vol  organitzar  dos 
tallers infantils al Centre Cívic Ernest Lluch pels dies de Setmana Santa que els nens i 
nenes no tenen col·legi  i  així omplir  de contingut  l’equipament cultural,  els esmentats 
tallers tindran lloc els dies 10 i 12 d’abril al matí i estaran destinats als nens i nens del  
municipi d’entre 3 i 12 anys.
Per tal de complementar aquestes tallers, es preveu la compra d’unes peces d’imans que 
els nens i nens podran crear amb un dibuix personalitzat i els podran prendre cap a casa.  
Aquests imans els faran amb la supervisió d’un monitor.
Els objectius que pretenem aconseguir són:

 Oferir als nens i nenes un espai de trobada i joc 
 Promoure la participació
 Omplir de contingut l’equipament cultural
 Impulsar la creativitat dels participants
 Complementar els tallers infantils de Setmana Santa

El Sr. Amadeu Benach i Miquel, Regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès, considera que l’activitat realitzada és d’interès general, utilitat pública, fomenta 
la cohesió social, així com la participació ciutadana i omple de contingut el concepte de 
promoció de l’educació en valors.
Atès l’oferta presentada per Industria y Desarrollo GAMAX S.L. amb registre d’entrada 
631 del 17 de febrer de 2017 per a la compra de 500 peces d’imans de 50mm, per un 
import de 95,25 euros més IVA.
Per tot això, 
Proposo que l’interventor municipal emeti informe d’existència de crèdit, que acrediti que 
existeix crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta l’esmentada 
contractació.”
Atès  l’informe  del  Sr.  Jose  Félix  Velasco  Martínez  ,Secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 20 de març de 2017, que es transcriu 
seguidament:
“Informe Secretaria Intervenció
Expedient núm.: 316/2017
Assumpte: subministrament de 500 peces d’imans pels tallers infantils de Setmana 

 



 

Santa al Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès.
José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Banyeres 
del Penedès, en compliment de la Provisió de l’Alcaldia de data 20 de març de 2017 i de 
conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional emeto el següent :

 INFORME
 

1. ANTECEDENTS 

1.1   Aquest Ajuntament vol contractar el subministrament de 500 peces d’imans 
pels  tallers  infantils  de  Setmana  Santa  al  Centre  Cívic  Ernest  Lluch  de 
Banyeres del Penedès.

1.2   Per  provisió  de  l’Alcaldia  de  data  20  de  març  de  2017  es  va  incoar 
l’expedient  administratiu  per  a  la  contractació  de subministrament  de 500 
peces d’imans pels tallers infantils de Setmana Santa al Centre Cívic Ernest 
Lluch de Banyeres del Penedès i es va demanar l’informe procedent sobre el 
procediment  legal  per  a  la  licitació,  i  sobre  l’existència  de  consignació 
pressupostària per a finançar la despesa que comporta la formalització de 
contracte respectivament ; i els així mateix, s’informi sobre el percentatge que 
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost 
vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.

1.3   El preu del contracte, d’acord amb l’oferta que hi consta a l’expedient de 
l’empresa Gamax S.L de Ripollet, ascendeix a la quantitat de 95,25 euros i 
20 euros d’IVA.
 

2. FONAMENTS DE DRET 

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

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

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

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

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

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

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

2.4   Atès el preu del contracte de què es tracta, que ascendeix a 95,25 euros i 20 
euros d’IVA, l’òrgan competent per a contractar i per a tramitar l’expedient, de 
conformitat  amb la  disposició  addicional  segona de TRLCSP, és  l’alcaldia 

 



 

atès que és un contracte menor  de subministrament.  No obstant,  existeix 
delegació a favor  de la Junta de Govern Local de conformitat amb el Decret 
de l’Alcaldia 66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va donar compte al 
Ple en sessió de data 22 de juny de 2015.

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

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

2.7   Una  vegada  s’ha  informat  sobre  la  necessitat  de  la  contractació  i  s’ha 
justificat aquesta, mitjançant la provisió de l’Alcaldia de data 20 de març de 
2017, el procediment a seguir és el següent.
 a)     L’òrgan competent ha d’aprovar la despesa i sol·licitar la incorporació a 

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

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

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

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

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

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

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

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

3. CONCLUSIONS 

3.1   La  contractació  del  subministrament  de  500  peces  d’imans  pels  tallers 
infantils  de Setmana Santa al  Centre Cívic  Ernest  Lluch de Banyeres  del 
Penedès  es pot fer mitjançant el procediment del contracte menor per un 
import de 95,25 euros  i 20 euros d’IVA.

3.2   En la partida pressupostària 3370 22199, hi ha consignació suficient per a 
autoritzar  la  despesa per  import  de fins  a 115,25 euros  per  a  realitzar  el 
subministrament  de  500  peces  d’imans  pels  tallers  infantils  de  Setmana 
Santa al Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès,  i és necessari, 

 



 

d’acord  amb  l’establert  en  la  disposició  addicional  segona  de  la  llei  de 
contractes  del  sector  públic,  que  es  certifiqui  pel  secretari  interventor 
l’existència d’aquest crèdit.

3.3   L’import dels recursos ordinaris del pressupost ascendeix a 3.224.219,86  
euros, per la qual cosa l’import de la contractació, que és de 95,25 euros i 20 
euros d’IVA, d’acord amb la documentació tècnica que consta a l’expedient, 
és inferior al 10% d’aquells recursos. Per tot això, la competència per a la 
contractació es de l’Alcaldia, no obstant, sens perjudici de la delegació de 
l’exercici d’aquesta competència a la Junta de Govern Local, d’acord amb el 
decret de l’Alcaldia 66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va donar 
compte al Ple en sessió de data 22 de juny de 2015.

3.4   La  contractació  del  subministrament  de  500  peces  d’imans  pels  tallers 
infantils  de Setmana Santa al  Centre Cívic  Ernest  Lluch de Banyeres  del 
Penedès es  pot  fer  mitjançant  el  procediment  del  contracte  menor.  Una 
vegada realitzada la prestació, s’ha d’incorporar la factura a l’expedient i s’ha 
de tramitar el pagament.

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

Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :
PRIMER.- Dur a terme la contractació del  servei a favor de l’empresa Gamax S.L de 
Ripollet, per una preu total de 95,25 euros i 20 euros d’IVA, pel subministrament de 500  
peces d’imans pels tallers infantils de Setmana Santa al Centre Cívic Ernest Lluch de 
Banyeres del Penedès.
SEGON.-   Autoritzar, i  disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la 
partida nº 3370 22199 de l’actual pressupost de l’import indicat.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.-  Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

 

Expedient 343/2017. Contracte menor de serveis organització festa tres tombs

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ALCALDIA DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI D’ORGANITZACIÓ 
DE LA FESTA DELS TRES TOMBS AL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS. 
   343/2017
Atès  que mitjançant  Provisió  de  la  Presidència  de data  21 de  març  de 2017 es  va 
acreditar la necessitat d’aquest  organisme de contractar  el  servei  d’organització de la 
Festa dels Tres Tombs pel diumenge 2 d’abril al municipi de Banyeres del Penedès a 
l’Associació Tres Tombs de Banyeres Sr. Vicenç Pons Ibañez,  per un preu total de 3.500 
euros i exempt  d’IVA.
Atès a la declaració jurada del  Sr.  Vicenç Pons Ibañez, relativa a no estar incurs en 
prohibions per contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP.
Atès  la  memòria  del  Sr.  Lluís  Inglada  Jané,  Regidor  de  Promoció  Econòmica  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 18 de març   de  2017, que es transcriu 
seguidament:
 
“MEMÒRIA DE L’ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA SOBRE LA FESTA DELS TRES 
TOMBS 

La Festa dels Tres Tombs se celebra amb motiu de la festivitat  de sant  Antoni  Abat, 

 



 

protector  dels  animals,  i  és  un  conjunt  de  celebracions  que  se  celebren  arreu  de 
Catalunya entorn el 17 de gener i duren fins a juny aproximadament.

Són  nombroses  les  poblacions  que,  al  voltant  de  Sant  Antoni  Abat,  celebren  festes 
relacionades amb les tasques del camp i els animals de càrrega. La tradició consisteix a 
fer una cercavila de carros i animals i donar tres tombs a la població on se celebra la 
festa, sempre passant per alguna església o ermita dedicada a Sant Antoni, on té lloc la  
benedicció  dels  animals.  La desfilada de carruatges  engalanats  s'acompanya d'altres 
actes. 

A Banyeres del Penedès es preveu celebrar aquesta festa el diumenge 2 d’abril durant el  
matí i per tant, l’Àrea de Promoció Econòmica s’ha posat en contacte amb l’Associació 
Tres Tombs de Banyeres del Penedès que són els encarregats d’organitzar la festa.
Els objectius que pretenem aconseguir són:

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

El Sr. Lluís Inglada Jané, Regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Banyeres 
del  Penedès,  considera  que  l’activitat  realitzada  és  d’interès  general,  utilitat  pública, 
fomenta la  cohesió social,  així  com la  participació ciutadana,  dóna a conèixer  festes 
tradicionals i omple de contingut el concepte de promoció turística del municipi.
Atès  l’oferta  presentada per  l’Associació  Tres  Tombs de Banyeres  del  Penedès amb 
registre d’entrada 1057 del 16 de març de 2017 per a l’organització de la Festa dels Tres 
Tombs a Banyeres del Penedès el diumenge 2 d’abril de 2017 durant el matí, per un 
import de 3.500 euros exempts d’IVA.
Atès la partida pressupostària 4300 22706 per actuacions de promoció econòmica i/o 
promoció turística.
Per tot això, 
Proposo que l’interventor municipal emeti informe d’existència de crèdit, que acrediti que 
existeix crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta l’esmentada 
contractació.”
 
Atès  l’informe  del  Sr.  Jose  Félix  Velasco  Martínez  ,Secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 21 de març de 2017, que es transcriu 
seguidament:
“Informe  Secretaria  Intervenció
Expedient  núm.:  343/2017
Assumpte:  servei d’organització de la Festa dels Tres Tombs pel diumenge 2 d’abril 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 21 de març de 2017, i de 
conformitat amb l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional emeto el següent:

INFORME
1. ANTECEDENTS 

1.1  Aquest Ajuntament vol contractar el servei d’organització de la Festa dels Tres 
Tombs pel diumenge 2 d’abril al municipi de Banyeres del Penedès.

 



 

1.2  Per Provisió de l’Alcaldia de data 21 de març de 2017 es va incoar l’expedient 
administratiu  per  a  servei  d’organització  de  la  Festa  dels  Tres  Tombs  pel 
diumenge 2 d’abril al municipi de Banyeres del Penedès, i es sol·licita informe 
d’intervenció sobre l’existència de consignació pressupostària per a finançar la 
despesa que comporta la formalització del contracte respectivament; i així mateix, 
s’informi  sobre  el  percentatge  que suposa la  contractació  en  relació  amb els 
recursos  ordinari  del  pressupost  vigent,  als  efectes  de  determinar  l’òrgan 
competent per a contractar.

1.3  El  preu  del  contracte,  d’acord amb l’oferta  que hi  consta a l’Associació  Tres 
Tombs de Banyeres Sr. Vicenç Pons Ibañez, ascendeix a la quantitat de 3.500 
euros i exempt  d’IVA.

 
2. FONAMENTS DE DRET 

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

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

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

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

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

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

2.3. Els contractes que celebri l’Ajuntament s’adjudicaran utilitzant els procediments 
obert,  restringit,  negociat  amb  publicitat  o  negociat  sense  publicitat  previstos  al  
TRLCSP i  a la Directiva 2014/24/UE, llevat  els  contractes menors que es podran 
adjudicar a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i aptitud professional suficient 
per a la realització de la prestació. 
2.4  Atès el preu de contracte de què es tracta, ascendeix a 3.500 euros i exempt 

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

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

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

2.7  Una vegada s’ha informat sobre la necessitat de la contractació i s’ha justificat 
aquesta,  mitjançant  la  provisió  de  l’Alcaldia  de  data  21  de  març  de  2017,  el 
procediment legal a seguir és el següent.
a)     L’òrgan  competent  ha  d’aprovar  la  despesa i  sol·licitar  la  incorporació  a 

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

 



 

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

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

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

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

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

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

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

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

3       CONCLUSIONS
3.1  La  contractació  del  servei  d’organització  de  la  Festa  dels  Tres  Tombs  pel 

diumenge 2 d’abril al municipi de Banyeres del Penedès es pot fer mitjançant el 
procediment del contracte menor per un import de 3.500 euros i exempt d’IVA.

3.2   En  la  partida  pressupostària  4300  22706  hi  ha  consignació  suficient  per  a 
autoritzar la despesa per import de fins a 3.500 euros per a contractar el servei  
d’organització de la Festa dels Tres Tombs pel diumenge 2 d’abril al 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 3.500 euros i exempt d’IVA, 
d’acord amb la documentació tècnica que consta a l’expedient, és inferior al 10% 
d’aquells  recursos.  Per  tot  això,  la  competència  per  a  la  contractació  és  de 
l’alcaldia,  no  obstant, sens  perjudici  de  la  delegació  de  l’exercici  d’aquesta 
competència a la  Junta de Govern  Local,  d’acord amb el  decret  de l’Alcaldia 
66/2015 de data 15 de juny de 2015, que es va donar compte al Ple en sessió de 
data 22 de juny de 2015.

3.4  La  contractació  del  servei  d’organització  de  la  Festa  dels  Tres  Tombs  pel 
diumenge 2 d’abril 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  les  aspectes 
esmentats  en els  fonaments  d’aquest  informe i  s’ha de notificar  a  la persona 
adjudicatària en el termini de deu dies a partir de la data d’acord de la Junta de 
Govern Local.”

  

 



 

Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :
PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei a favor de l’Associació Tres Tombs de 
Banyeres Sr. Vicenç Pons Ibañez, per una preu total de 3.500 euros i exempt d’IVA, pel 
servei d’organització de la Festa dels Tres Tombs pel diumenge 2 d’abril al municipi de 
Banyeres del Penedès.
SEGON.-  Autoritzar, i disposar des del punt de vista comptable a càrrec de la partida nº 
4300 22706 de l’actual pressupost de l’import indicat.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.-  Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

 

Expedient 220/2017. sol·licitud permís assumpte propis sense sou periode 1 a 
31 agost de Purificación Cortes Fernández

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
PROPOSTA D'ALCALDIA D'APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SOL·LICITUD DE LA 
TREBALLADORA AMB DNI:... 556C DEL PERMIS D’ASSUMPTES PROPIS SENSE 
SOU DURANT EL PERIODE DEL 01-08-2017 A 31-08-2017.- EXP. 220/2017
Vist la sol·licitud presentada per registre d’entrada en data 23 de febrer de 2017 amb 
número de registre 705, de la treballadora amb DNI: ...556C, en la qual sol·licita acollir-se 
al art 16.18 assumptes sense sou del conveni col·lectiu de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès, durant el període del 01-08-2017 a 31-08-2017, ambdós inclosos
Atès que en l’article 89 de l’EBEP, que a continuació es transcriu:
 “Artículo 89 Excedencia 

1.  La  excedencia  de  los  funcionarios  de  carrera  podrá  adoptar  las  siguientes  
modalidades:

a) Excedencia voluntaria por interés particular.
b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
c) Excedencia por cuidado de familiares.
d) Excedencia por razón de violencia de género.
e) Excedencia por razón de violencia terrorista.
 
2. Los  funcionarios  de  carrera  podrán  obtener  la  excedencia  voluntaria  por  interés  
particular  cuando  hayan  prestado  servicios  efectivos  en  cualquiera  de  las  
Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente  
anteriores.

No obstante,  las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del  presente  
Estatuto podrán establecer una duración menor del periodo de prestación de servicios  
exigido  para  que  el  funcionario  de  carrera  pueda  solicitar  la  excedencia  y  se  
determinarán los periodos mínimos de permanencia en la misma.

La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a las  
necesidades  del  servicio  debidamente  motivadas.  No  podrá  declararse  cuando  al  
funcionario público se le instruya expediente disciplinario.

Procederá  declarar  de  oficio  la  excedencia  voluntaria  por  interés  particular  cuando  
finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo,  
se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo en que se  
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determine reglamentariamente.

Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán  
retribuciones,  ni  les  será  computable  el  tiempo que permanezcan en  tal  situación  a  
efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea  
de aplicación.”

 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar concedir el permís assumptes sense sou durant el període comprès 
del 01-08-2017 fins 31-08-2017 ambdós inclosos a la treballadora DNI: ....556C.
SEGON.- Comunicar a la treballadora amb DNI:...556-C, que tal com indica l’article 89 de 
l’EBEP,  l’excedència  per  voluntat  del  particular  no  meritarà  triennis  ,  els  drets  de  la 
seguretat social, i  no li  computen dies de vacances i per tant, la pèrdua de 2 dies de  
vacances.

TERCER.-  Notificar  el  present  a acord a la treballadora amb DNI:...556-C, al  delegat 
sindical i a la a Fornell Consultors.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

 

Expedient 377/2017. Aprovació de factures

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ DE FACTURES.- EXP. 377/2017

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

FACT-2017-269 Instal·lacions Daimat, S.L 1.358,58 €
Reposició punt de llum a av masies de sant 
miquel

FACT-2017-271 Josep Anton Jane Raventós 337,60 € Buscar rebentament camí Saifores

FACT-2017-272 Josep Anton Jane Raventós 806,15 € Reparació comesa aigua plaça de l'om 18

FACT-2017-274
Productos Pinturas Tarragona 
2000, S.L

78,60 € Productes pintura per manteniment

FACT-2017-344 Telefónica de España, S.A 25,41 €
Telèfon ascensor escola publica 18-01-17 a 
17-02-17 717794197

FACT-2017-350 Instal·lacions Daimat, S.L 1.101,10 € Canviar fanal trencat

FACT-2017-352 Mercedes Menéndez Noel 204,00 €
Pa i farina per banc aliments i entrepans per 
indigents

FACT-2017-357 Cespa, S.A 2.217,20 € Recollida i transport acumulació de canyes a 

 



 

riera barbacoes de sant miquel

FACT-2017-362 Montse Gay Carbonell 562,26 €
Taller ceràmica adults mes gener, febrer i 
març 2017

FACT-2017-365
Laboratori d’Anàlisis Doctor 
Borrell, S.L

60,09 € Anàlisi complert aigua

FACT-2017-366 Mercedes Menéndez Noel 351,00 € Pa, ous i farina per banc aliments

FACT-2017-367 Correos y Telégrafos, S.A 264,11 € Servei de correus mes febrer

FACT-2017-368 Incatur, S.L 629,74 € Material manteniment brigada

FACT-2017-369 Endesa Energia, S.A 252,59 €
Electricitat 9-02-17 a 9-03-17 escola bressol 
486758438

FACT-2017-370 Endesa Energia, S.A 198,78 €
Electricitat 9-02-17 a 9-03-17 c a interior 
486806911

FACT-2017-371 Endesa Energia, S.A 1.876,26 €
Electricitat 9-02-17 a 9-03-17 pou pujolet 
486758330

FACT-2017-372 Endesa Energia, S.A 294,07 €
Electricitat 9-02-17 a 9-03-17 pou pujolet 
486758330

FACT-2017-373 Endesa Energia, S.A 51,44 €
Electricitat 22-2-17 a 28-2-17 TP- 2124 B-2 
40011414523

FACT-2017-374 Endesa Energia, S.A 308,56 €
Electricitat 31-12-16 a 28-02-17 av Marta 
mata 486806905

FACT-2017-375 Endesa Energia, S.A 367,31 €
Electricitat 14-02-17 a 9-03-17 urb 
pinatellada 486797807

FACT-2017-376 Endesa Energia, S.A 269,64 €
Electricitat 9-02-17 a 9-03-17 centre cívic 
486715784

FACT-2017-377 Endesa Energia, S.A 586,51 €
Electricitat 9-02-17 a 9-03-17 marquesa 
griny 486216857

FACT-2017-378 Endesa Energia, S.A 78,65 €
Electricitat 9-2-17 a 9-03-17 zona carretera 
40010140264

FACT-2017-379 Endesa Energia, S.A 403,41 €
Electricitat 9-02-17 a 9-03-17 c Tarragona 
486758364

FACT-2017-380 Endesa Energia, S.A 56,29 €
Electricitat 9-02-17 a 9-03-17 c farigola 
40011998128

FACT-2017-381
Productos pinturas tarragona 
2000, S.L

240,77 € Pintures i material per pintar

FACT-2017-383 Endesa Energia, S.A 71,60 €
Electricitat del 15/01/2017 al 10/03/2017 
hotel entitats 484221748

FACT-2017-384 Endesa Energia, S.A 454,58 €
Electricitat 09/02/2017 a 13/03/2017 casa 
camí tancat 486715765

FACT-2017-385 Endesa Energia, S.A 69,70 €
Electricitat 09/02/2017 a 13/03/2017 sector 
B2 486797786

FACT-2017-387 Ciurana Gasull, S.L 286,87 € Benzina per vehicles municipals mes febrer

FACT-2017-392 Endesa Energia, S.A 223,11 €
Electricitat 9-02-17 a 9-03-17 sant miquel 
40023363827

FACT-2017-393 Endesa Energia, S.A 156,04 €
Electricitat 9-02-17 a 13-03-17 bombeig jm 
caparros 486923567

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-2017-271, FACT-2017-272, FACT-2017-274, FACT-2017-368, FACT-2017-381, 
FACT-2017-387.
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 14.242,02 €.
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 els entitats locals (ROF)

Expediente 63/2017. Gratificación por Servicios Extraordinarios

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  D’ALCALDIA  D'APROVAR,  SI  S’ESCAU,  ELS  SERVEIS  I  TREBALLS 
EXTRAORDINARIS  EFECTUATS  PEL  PERSONAL  LABORAL  DE  L’AJUNTAMENT 
DURANT ELS MESOS DE FEBRER I MARÇ DE 2017.- Exp. 63/2017
 
Vista  la  relació  de  serveis  extraordinaris  efectuats  pel  personal  laboral  d’aquest 
Ajuntament durant el mes de febrer i del mes març de 2017 i de conformitat amb l’article 
214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  el  secretari  interventor  tresorer  s’emet  el 
següent informe:

“INFORME
PRIMER.- L’obligació el reconeixement de la qual es proposa, en concepte de serveis  
extraordinaris fora de la jornada laboral o treballs extraordinaris prestats pels treballadors  
durant els mesos febrer i març 2017, tal com ens indica el full presentat a l’alcaldia amb  
la  relació  d’hores  efectuades i  el  motiu  d’aquestes,  com indica  l’art.24.3 del  conveni  
col·lectiu  de  l’Ajuntament  de  Banyeres  del  Penedès  “Les  hores  extraordinàries,  
degudament  autoritzades,  es  poden  compensar  mitjançant  retribució  o  mitjançant  el  
gaudi del temps equivalent de descans retribuït. Això últim sempre que les necessitats  
del servei ho permetin i  de comú acord entre treballador i  corporació” i  en les bases  
d’execució del pressupost concretament en la base 42 Treballs extraordinaris indica que “  
L’assignació individual de complements de productivitat i  de gratificacions per treballs  
extraordinaris es realitza per resolució d’alcaldia. La realització de treballs extraordinaris  
ha de ser prèviament autoritzada per la Presidència.”  Els serveis extraordinaris realitzats  
durant els mesos de  gener i febrer ascendeix a la quantitat de mil sis-cents vint-i-cinc  
amb quaranta-nou euros, amb el següent detall:

Treballador / a Període Gratificació
DNI:...504P Febrer i Març 263,54 €
DNI: ..653D Març 46,62 €
DNI:...805V Març 53,19 €
DNI:...241Z Febrer 6,92  €
DNI:...319S Febrer i Març 445,50 €
DNI:...898J Març 240,20 €
DNI:...425Z Febrer i Març 569,52 €
 
SEGON.- Fiscalitzar  DE CONFORMITAT l’atorgament de les gratificacions per serveis o  
treballs extraordinaris al personal que es detalla, que s’abonaran en la nòmina del mes  
de març  de  2017,  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  9200 13001 del  pressupost  
vigent  d’aquest  Ajuntament,  que  existeix  partida  suficient  i  adequada  per  afrontar  
aquestes despeses.”
Vist el contingut de l’article 35 del  Reial  Decret  legislatiu 1/1995 de 24 de març, que 
regula  les  hores  extraordinàries  del  personal  laboral  que  presta  els  seus  serveis  a 
l’administració de conformitat amb l’article 7 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut  
Bàsic  de  l’empleat  públic  i  demés  disposicions  concordants,  així  com  el  règim  de 

 



 

delegació de competències entre els òrgans administratius d’aquest Ajuntament, i atenent 
a la disponibilitat de crèdit adequat i suficient per tal de fer front a aquestes despeses, 
fent ús de vinculació.
Atès que existeixen criteris objectius per a l’atorgament de les gratificacions per serveis 
extraordinaris  fora  de  la  jornada  laboral  al  personal  de  l’Ajuntament  o  treballs 
extraordinaris, tal com indica el full presentat per l’alcaldia. 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Atorgar  les gratificacions per serveis o treballs extraordinaris al personal laboral 
de l’Ajuntament, que s’abonaran en la nòmina del mes de març de 2017, a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 9200 13001, que es detalla a continuació:
 

Treballador / a Període Gratificació
DNI:...504P Febrer i Març 263,54 €
DNI: ..653D Març 46,62 €
DNI:...805V Març 53,19 €
DNI:...241Z Febrer 6,92  €
DNI:...319S Febrer i Març 445,50 €
DNI:...898J Març 240,20 €
DNI:...425Z Febrer i Març 569,52 €
Segon.- Abonar els serveis o treballs extraordinaris  esmentades en la nòmina del corrent 
mes de març de 2017.
Tercer.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

 

Expedient 405/2017. Ampliació jornada a DNI: 425-Z per cobrir la baixa per IT de 
NIE: 994-M

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA D'APROVAR, SI S’ESCAU, L’AMPLIACIÓ DE LA JORNADA A 
LA  TREBALLADORA  AMB  DNI:...425Z  PER  COBRIR  LA  BAIXA  PER  IT  DE  LA 
TREBALLADORA AMB NIE:.994M- Exp. 405/2017
 
Vist  que  la  treballadora  amb  NIE:994M  que  desenvolupa  les  tasques  departament 
d’Obres i Urbanisme està en situació de baixa per IT des del passat   20 de febrer de 
2017.
Atès  que  la  situació  de  baixa,  està  suposant  una  acumulació  d’expedients  en  el 
departament d’Obres i Urbanisme.
Atès que la treballadora amb DNI: ...425Z que actualment està realitzant la substitució  
del 50% de la jornada laboral del permís que està gaudint la treballadora amb DNI:…
556-C per la cura d’una filla menor de 12 anys,
Vist la necessitat d’ampliació de la jornada a la treballadora amb DNI:..425Z, per dur a 
terme les tasques acumulades en el departament d’obres i urbanisme.
Vist  la  resposta  de  la  consulta  realitzada  a  la  Consultoria  Fornell  mitjançant  correu 
electrònic, en la qual ens indica que es pot ampliar la jornada a la treballadora amb DNI:
…425Z per tal de substituir la baixa per IT de la treballadora amb NIE:…994M, per mitjà 
d’un nou contracte d’interinitat, en el qual es concreti el motiu de la nova jornada i les 
causes.  La  duració  d’aquest  nou  contracte  ha  de  ser  fins  la  reincorporació  de  la 
treballadora substituïda.
Vist els costos del salari i seguretat social  que suposa l’increment de la jornada de la 

 



 

treballadora amb DNI:..425Z, amb un cost de salari de 720,01€ mensuals i un cost de 
seguretat social de 275,10€ mensuals.
Atès que incrementar la jornada laboral no suposa augment en el capítol 1, perquè es va 
preveure la dotació d’una plaça de TAG al  pressupost sense que al  dia d’avui  s’hagi 
cobert. Per aquest motiu existeix consignació pressupostaria adequada i suficient a nivell 
de vinculació jurídica, no requerint la tramitació de cap modificació pressupostaria.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.-  Aprovar  l’ampliació  de  la  jornada  de  la  treballadora  amb  DNI:..425Z  per 
substitució de la baixa per IT de la treballadora amb NIE:..994M a partir del proper dia 24 
de març de 2017 fins la reincorporació de la treballadora amb NIE:...994M
Segon.- Notificar el present acord a la treballadora amb DNI:...425Z, al delegat sindical i a 
la Consultoria Fornell.
Tercer.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

 

Expedient 397/2017. ADHESIÓ PROTOCOL XAL

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
PROPOSTA D'ALCALDIA D'APROVAR, SI S’ESCAU, SOL·LICITAR LA BAIXA DELS 
ANNEXOS AL PROTOCOL GENERAL DELS SERVEIS DE LA XARXA D’AUDIOVISUAL 
LOCAL, SL I L’EXEMPCIÓ DE PAGAMENT DE LA QUOTA BÀSICA
 
La Xarxa Audiovisual Local, SL (en endavant, XAL) és una societat limitada creada per la 
Diputació de Barcelona. 
 
L’objecte social de la XAL es defineix a l’article 2 dels seus estatuts, el qual estableix que 
la societat té per objecte la prestació i gestió del servei públic de caràcter econòmic, de  
desenvolupament de les activitats vinculades al  foment i  promoció de la comunicació 
local. D’aquesta manera, la XAL proporciona serveis i fomenta la col·laboració en forma 
de coproducció i d’intercanvi d’experiències a aquelles estructures públiques o privades 
que tinguin com a finalitat la comunicació en l’àmbit de proximitat a Catalunya mitjançant 
totes les plataformes existents o que puguin existir.
 
En data 3 de juliol de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar l’adhesió al Protocol 
General de Serveis de la XAL, SL, així com l’adhesió a la resta d’annexos, que són:
 

-        Annex 1 – Serveis Generals
-        Annex 2 – Servei de continguts Informatius XN
-        Annex 3 – servei de continguts sindicats
-        Annex 4 – Plataforma de distribució per internet de continguts audiovisuals sota 

demanda xip/tv
-        Annex 5 – Sistemes tècnics
-        Annex 6 – Comercialització
-        Annex 7 – Enregistrament d’àudios corporatius i publicitaris

 
L’adhesió al protocol general comporta l’obligació per part de l’entitat adherida d’abonar 
una quota mensual  en concepte d’adhesió a la XAL, manteniment i  serveis generals. 
Aquesta quota, denominada quota bàsica pel municipi de Banyeres del Penedès, amb 
una població compresa entre 0 i 49.999 habitants, és de 50,15€/mes, i permet l’accés 
permanent als diversos serveis genèrics. 

 



 

 
L’adhesió al servei de continguts informatius XN, mitjançant el Protocol Particular, sota 
contraprestació, llevat que l’entitat adherida contribueixi en la producció informativa de 
l’XN. El servei de continguts informatius XN, regulat a l’Annex 2 del Protocol General, 
permet a les entitats adherides aportar continguts i rebre una contraprestació a canvi.  
D’aquesta manera, si  l’entitat adherida contribueix en la producció informativa de l’XN 
accedirà al servei sense contraprestació econòmica i, en funció de la quantitat de peces 
aportades, podrà revertir el cost i obtenir un benefici. Ara bé, si l’entitat no assoleix de 
forma trimestral el nombre mínim de contribucions, l’entitat abonarà la part proporcional al 
nombre de peces que li manquen per arribar a la contribució mínim exigida. 
 
En la signatura del Protocol Particular, en data 15 de setembre de 2014, hi intervenen la 
XAL, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i Maria Lourdes Meroño Coria, professional 
contractada per l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per a la producció i emissió de la 
seva programació radiofònica municipal. Amb aquest Protocol l’Ajuntament de Banyeres 
del Penedès s’adhereix a l’Annex 2 “XN”, Annex 3 “servei de continguts sindicats”, Annex 
6 “comercialització” i Annex 7 “enregistraments d’àudios corporatius i publicitaris”.
 
Atès que la vinculació contractual amb la Sra. Meroño va finalitzar al desembre de 2015,  
la Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de febrer de 2016, va acordar modificar el 
Protocol Particular derivat del Protocol General dels serveis de la XAL, SL, assumint de 
forma directa les despeses derivades de la quota bàsica en concepte d’adhesió a la XAL, 
SL  per  un  import  mensual  de  50  euros  +  IVA,  mantenint  el  compromís  d’aportar 
continguts de l’Annex 2 per tal d’evitar el cost d’aquest servei. 
 
Atès que actualment no s’està fent ús de cap dels serveis que figuren en el Protocol 
Particular  i  l’Annex  2  genera  un  cost  econòmic  per  l’Ajuntament  de  Banyeres  del 
Penedès.
 
Atès que d’acord amb l’Annex 1 - Serveis Generals, les entitats amb un àmbit d’actuació 
de menys de 10.000 habitants  podran sol·licitar  l’exempció de pagament de la quota 
bàsica i podran gaudir de tots els serveis de la XAL sense cost, però no podran obtenir  
ingressos dels serveis previstos en els annexos segon, tercer i  següents del  Protocol 
General. 
 
Per tot  això exposat,  es proposa a la Junta de Govern Local  l’adopció dels següents 
ACORDS:
 
PRIMER.-  Sol·licitar  la  baixa  dels  següents  annexos  al  Protocol  General,  amb  data 
d’efectes 1 de gener de 2017:

-        Annex 2 – Serveis de Continguts Informatius XN
-        Annex 4 – Plataforma de distribució per internet de continguts audiovisuals sota 

demanda xip/tv 
-        Annex 6 – Comercialització
-        Annex 7 – Enregistrament d’àudios corporatius i publicitaris

 
SEGON.- Mantenir l’adhesió als següents annexos al Protocol General, en el benentès 
que no suposen cap cost econòmic per l’Ajuntament:

-        Annex 1 – Serveis Generals
-        Annex 3 – servei de continguts sindicats
-        Annex 5 – Sistemes tècnics

 
TERCER.- Sol·licitar l’exempció de pagament de la quota bàsica, de conformitat amb la 
previsió de l’Annex 1 – Serveis  Generals,  com a entitat  amb un àmbit  d’actuació de 

 



 

menys de 10.000 habitants. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde a signar els documents que siguin necessaris per formalitzar 
aquesta adhesió.  
 
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució a la Xarxa Audiovisual Local, SL.
 
SISÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari.
 
 

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

Donar compte dels Decrets d'Alcaldia

Número de 
Decret

data Assumpte Expedient

2017-0032 15/03/2017
Convocatòria de la Junta de Govern Local 
en sessió ordinària de data 16 de març de 
2017.

JGL/2017/9

2017-0033 16/03/2017
Aprovació del pla pressupostari a mig 
termini 2018-2020.

329/2017

2017-0034 20/03/2017

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

351/2016

 

Expedient C/16/118. Donar compte requeriment Jutjat procediment 92/2015

DONAR COMPTE A LA JGL DEL CUMPLIMENT DEL REQUERIMENT DEL JUTJAT 
D’INSTRUCCIÓ Nº 7 DE EL VENDRELL EN EL PROCEDIMENT 92/2015 DE LA      SRA. 
AMB DNI...887-Y (C/16/118)

 



 

 
Amb data 9 de març de 2017, amb número d’entrada al registre de l’Ajuntament 931 el  
Jutjat d’instrucció número 7 de el Vendrell requereix informe o factura de les quanties 
defraudades per la penada Sra. amb DNI 887-Y.
 
Amb data 16 de març de 2017, amb número de sortida al registre de l’Ajuntament 509 
s’envia  al  Jutjat  d’instrucció  número  7  de  el  Vendrell  informe  Tècnic  acreditant  les 
quanties defraudades per la penada que es transcriu literalment:
 
 
Assumpte: Cèdula de requeriment de Patrocino Martínez Villodres 
 
“INFORME TÈCNIC
 
Vista la entrada amb número de registre 931 del 9 de març de 2017 en la qual des de el 
Jutjat número 7 del Vendrell (UPAD) ens requereixen per a que en un termini de 10 dies 
aportem factura o document acreditatiu de les quantitats efectivament defraudades per la 
penada Patrocino Martínez Villodres.
 
ANTECEDENTS
 
En relació a la connexió d’aigua de la vivenda ubicada a l’Avinguda Marquesa de Grinyi nº78  
del Priorat de Banyeres del Penedès es va procedir amb data 3 de setembre a retirar el  
comptador d’aigua per ordre del propietari.
 
Posteriorment a la retirada del comptador el propietari  ens informa que dita instal·lació havia  
sigut manipulada, realitzant-se una connexió directa sense comptador a xarxa. 
 
Amb data 7 de setembre de 2015 els serveis municipals tornen a precintar la instal·lació i  
s’instal·la una clau antifrau per tal d’evitar una nova connexió directa a xarxa. Passat uns dies  
es detecta que novament s’havia realitzat una connexió directa a xarxa.
 
Amb data  12  de  novembre  de  2015  els  serveis  municipals  realitzen  una  nova  actuació  
realitzant un tall de l’escomesa de sortida de comptador i s’instal·la una nova clau antifrau. 
 
Transcorreguts uns dies es detecta novament una connexió directa a xarxa realitzada des de  
l’interior  del  mur  de  la  propietat  i  que  connecta,  aquest  cop,  directament  a  l’escomesa  
d’entrada de la xarxa municipal d’aigua.
 
Després de comprovar que tot i no haver-hi comptador s’havien realitzat varies connexions  
directes  a  la  xarxa  municipal  d’aigua,  el  dia  22  de  febrer  de  2016  els  Serveis  Tècnics  
municipals realitzen un tall de l’escomesa a vorera per tal de col·locar una vàlvula antifrau i  
poder  deixar  tancat  el  ramal  de l’escomesa des  de  la  vorera  i  d’aquesta  manera  poder  
controlar millor que no es realitzin mes connexions directes a xarxa de forma il·legal.
 
Des de els Servei Tècnics no podem comptabilitzar quina es la quantitat real d’aigua que  
s’ha  consumit des de que es va retirar el comptador fins que vàrem realitzar el tall a vorera,  
per aquest motiu, per tal de fer una estimació del consum defraudat cal tenir en consideració  
l’últim  període  sencer  facturat  d’aquest  subministrament,  sent  el  període  de  consum del  
01/04/2015 fins el 30/06/2015.
 
En aquest període els consum real ha sigut de 40 m3 trimestrals, sent el consum diari de 444  
litres.
 
Aplicant aquesta estimació de consum diari de 444 litres al període que la vivenda va estar  

 



 

sense comptador i en el qual es va realitzar la connexió fraudulenta directa a xarxa, dona  
com a resultat un consum estimat defraudat a l’administració de 76,37m3 ( 444 litres/dia x  
172  dies  defraudats)  que  aplicant  les  tarifes  que  marca  l’Ordenança  Fiscal  nº10  pel  
subministrament d’aigua i el Cànon de l’Aigua que marca la Generalitat dona una taxa per un  
import de 205,60 € IVA inclòs.
 
Per  tot  això,  i  en  funció  de  que  en  l’actualitat  s’està  regulant  i  actualitzant  l’ordenança  
municipal sancionadora d’aquest tipus de frau a l’administració per part dels Serveis Tècnics  
considerem no reclamar l’aigua defraudada a la penada Patrocino Martínez Villodres , fins  
que  aquesta  ordenança no estigui  finalitzada  i  publicada en els  mitjans oficials  i  digitals  
corresponents.
 
FOTOGRAFIES CONNEXIO FRAUDUDELNTA DIRECTA A XARXA

 

Connexió il·legal mitjançant una secció d’una manega d’aigua, connectant l’entrada d’aigua  
amb la sortida del particular sense comptador.
 

 



 

 
 
S’instal·la  una  clau  antifrau  a  l’escomesa  d’entrada  de  carrer.  S’indica  a  l’usuari  de  la  
instal·lació  que la instal·lació ha sigut precintada per l’Ajuntament i que en el cas de que  
tornès a connectar-se 
 
il·legalment estaria incomplint la llei.
 
 
 
 
 
Rafa Rodríguez 
Rivas                                                                                                                                    
 
Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament                            Banyeres, a 10 de març de 
2017
 
 
 
Per tot això exposat, es proposa a la Junta de Govern Local el següent acord:
 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats.
 
 

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

No hi ha assumptes

 

 



 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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