A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA

ASSISTENTS:
Cristina Carreras Haro
Mª Jesús Muñoz Díaz
Josep Carreras Benach
Mònica Mayor Puig
Alberto Bolet Morera
Juan Cobos Martín
Virginia Moreno Navarro
Manuel Jimenez Quirós
Montserrat Cosialls Sotos
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA:
Christian Martínez Rodríguez
Isabel Cubero Lavado
Joan Miquel Vera Oller

Alcaldessa
Regidora
Tinent d’alcalde
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Secretaria Interventora accidental
Per decret d’alcaldia 93/2016
Tinent d’alcalde
Regidora
Regidor

Número : 2017-0002 Data : 12/07/2017

Santa Oliva, vint-i-nou de juny de dos mil disset, quan són les vint hores, es
reuneixen a la sala de sessions de la seu d’aquest Ajuntament els regidors que
formen la corporació i que a continuació s’indiquen, sota la presidència de
l’Alcaldessa, Sra. Cristina Carreras Haro, assistida per la Secretaria Interventora
accidental de l’Ajuntament, per decret d’alcaldia 93/2016, Sra. Montserrat Cosialls
Sotos, per tal de dur a terme sessió pública ordinària en primera convocatòria
segons l’ordre del dia previst.

ACTA DEL PLE

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA:
1.- Aprovar, si s’escau, l’acta de la sessió anterior de data 30/03/2017.
2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia: del número 21 al 44 de l’any 2017.
3.- Exp. núm. 1287/2017 Aprovar, si s’escau, la modificació de dotacions
d’aigua del Consoci d’Aigües de Tarragona.
4.- Exp. núm. 739/2016 Aprovar, si s’escau, la expropiació per raons
urbanístiques determinació del preu just per mutu acord finca cantonada C/
Colls.
5.- Exp. núm. 1051/2016 Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració per
a l’assistència tècnic en l’àmbit d’enginyeria industrial entre el Consell comarcal
de Baix Penedès i diversos ajuntaments de la comarca (2017-2020).
6.- Exp. núm. 1319/2017 Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració per
a l’encàrrec de gestió de la licitació agregada del servei d’implantació i posada
en funcionament d’una plataforma destinada a la gestió per a mitjans
electrònics de l’activitat i procediment administratiu de diversos ajuntament de
la comarca del Baix Penedès.
7.- Precs i preguntes
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BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

1.- APROVAR, SI S’ESCAU, L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA
30/03/2017.
La Sra. Alcaldessa indica que es procedeix a aprovar l’acta de les sessió
anterior de data 30/03/2017.
Comentaris i/o deliberacions (consten en la gravació en àudio) * veure la
diligència al final de l’acta.

7, dels grups municipals d’ERC i ICV–EUA–E i PSC
cap
1, del grup municipal del PP

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL NÚMERO 21 AL 44
DE L’ANY 2017.
Es dona compte dels decrets d’alcaldia quina còpia s’ha fet arribat a tots els
membres de la corporació amb la convocatòria de la present acta i que van del
número 21 al 41 de l’any 2017.
Els membres de la corporació es donen per assabentats.
3.- EXP. NÚM.: 1287/2017 APROVAR, SI S’ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE
DOTACIONS D’AIGUA DEL CONSORCI D’AIGÜES DE TARRAGONA.
Atès que l’empresa Cassa, concessionària del Servei d’Aigües del municipi
desprès de diferents consultes amb el Consorci d’Aigües de Tarragona, ha
demanat a l’Ajuntament que demani les modificacions de les dotacions
efectiva i de reserva dels consums que té l’Ajuntament assignats fins el
moment, donat que han variat les necessitats del municipi en relació a la última
petició.
Vist l’ acord de Ple de la Corporació en sessió de data 9 de novembre de 2010,
va acordar la rebaixa de les dotacions en els consums que es relacionen :
-Dotació efectiva 300 m3/dia .
-Dotació de reserva 100 m3/dia.
Vist el que determinen els articles 10 i 11 de la Normativa d’explotació del
Consorci d’Aigües de Tarragona.
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ACTA DEL PLE

La proposta es troba conforme i s’aprova per majoria absoluta.
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Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

Número : 2017-0002 Data : 12/07/2017

No produint-se cap modificació, es sotmet la proposta d’aprovació de l’acta a
votació, essent el resultat el següent:

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

Per tot l’exposat , al Ple de la Corporació , es proposa,
Primer.- Aprovar la sol·licitud de petició de reducció en 75 m3/dia la dotació
efectiva de conformitat amb el que determina l’article 10 de la normativa
d’explotació del Consorci d’Aigües de Tarragona.
Segon.- Aprovar la sol·licitud de petició d’augmentar en 75 m3/dia la dotació
de reserva de conformitat amb el que determina l’article 11 de la normativa
d’explotació del Consorci d’Aigües de Tarragona.

Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

essent el resultat el

8, de tots els grups municipals
cap
cap

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
4.- EXP. NÚM.: 739/2016 APROVAR, SI S’ESCAU, LA EXPROPIACIÓ PER
RAONS URBANÍSTIQUES DETERMINACIÓ DEL PREU JUST PER MUTU
ACORD FINCA CANTONADA C/ COLLS.
Antecedents
L’Ajuntament en data 21 de Juliol de 2005, va signar un conveni de cessió
anticipada d’una franja de terreny propietat del Sr. J.S.R. i la seva mare la Sra.
M.R.M., el qual no ha tingut els efectes establerts en el mateix, donat que des
de l’Ajuntament no s’ha finalitzat l’expedient de modificacions puntuals del
POUM, i per tant es tramita la indemnització de mutu acord, per tal de no
revertir la finca al propietari.
Fonaments Jurídics
La Legislació aplicable és la següent:
-Els articles 102 i 105 del Reglament de patrimoni .
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Per la presidència, es sotmet la proposta a votació,
següent:

ACTA DEL PLE

Comentaris i/o deliberacions (consten en la gravació en àudio) * veure la
diligència al final de l’acta.

Número : 2017-0002 Data : 12/07/2017

Tercer.- Notificar aquest acord al consorci d’ Aigües de Tarragona i a la
Companyia Cassa.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

-L’article 119.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament del patrimoni dels ens locals.
-La Llei de 16 de desembre de 1954 sobre Expropiació Forçosa.
-El Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa aprovat per Decret de 26 d'abril
de 1957.
-Els articles 34 i següents del Text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana
aprovat per Reial decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre.

Atès l’informe tècnic redactat per l’arquitecte municipal, Sr. J.E.R. que
literalment diu:
“Informe tècnic del Conveni urbanístic de 21.07.05 amb la Sra. Maria Rovirosa
Minguella i el Sr. Joan Solé Rovirosa per la cessió anticipada de la superfície de
62,61m2 com a Sistema d’Espais Lliures.
1.- OBJECTE
L´objecte de l’informe es resoldre el Conveni amb la segregació de la
superfície de 62,61 m2 de la finca matriu, ocupada com a cessió anticipada de
Sistema i la indemnització de la superfície de 62,61 m2 com a contraprestació
del Conveni.
2.- ANTECEDENTS
21.07.05 Signatura del Conveni urbanístic amb la Sra. Maria Rovirosa Minguella i
el Sr. Joan Solé Rovirosa per la cessió anticipada per a Sistemes de les
superfícies de 302 m2 i 62,61m2.
20.11.08 El Ple de la Corporació Aprova inicialment les segones modificacions
puntuals del POUM, entre altres, conté la inclusió de la superfície de 302 m2 con
a Sòl urbà residencial.
28.09.10 L’advocada Sra. Elisabet Sanz, sol·licita copia de l´expedient de les
segones modificacions puntuals del POUM.
15.02.11 L’advocada Sra. Elisabet Sanz, presenta valoració de la superfície de
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Atès l’informe d’intervenció, que obra a l’expedient que acredita l’existència de
crèdit per fer front a la despesa.

ACTA DEL PLE

Atès l’informe de Secretaria que obra a l’expedient.

Número : 2017-0002 Data : 12/07/2017

-El Reglament de valoracions de la Llei de Sòl aprovat per Reial decret
1492/2011, de 24 d'octubre.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

302 m2 que ascendeix a 71.200 €.
20.05.11 La Junta de Govern desestima la indemnització de 71.200 € per
l’ocupació de la superfície de cessió de 302 m2,segons la valoració del tècnic Sr.
Jaume Rovirosa.
Aprova la valoració del tècnic municipal Sr. Antoni Forcada per un import de
1.589.08 €.

A.- La valoració del tècnic municipal Sr. Forcada de 29 de juny de 2011, seguint
les directrius del vigent RDL 2/2008 establia el següent:
Valor del sòl de la superfície de 364,61 m2 = 1.589,08 € d´aquest import i
proporcionalment se’n dedueix que el valor de la superfície de 62,61 m2 es de
272,87 €.
Consultades i analitzades diverses fonts d’informació els preus del sol no
urbanitzable des de la data de la valoració s’han reduït lleugerament, donada la
reduïda diferència es manté el valor de la valoració del Sr. Forcada de 272,87 €.
B.- La valoració de la compensació per l’ocupació de la superfície, a raó d’un 5%
anual, des de la data del Conveni ascendeix a 148,94 €.
C.- El cost de retornar a l’estat inicial la superfície ocupada a raó de 68.94 € m2,
aplicant els preus de l´ITEC, ascendeix a 4.316,33 € i el cost de restituir 24 ml de
mur de pedra seca ascendeix a 1.440,00 €
3.- PROPOSTA
Atès l’exposat es proposa que la indemnització i compensació, segons el Conveni
de data 21.07.05, per la cessió de la superfície de 62,61 ascendeix a 6.178,14 €”
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La indemnització s’estableix amb el valor del sòl de la superfície de 62.61 m2
més la compensació per l’ocupació de la superfície, a raó d’un 5% anual, des
de el 21.07.05, data del conveni, fins avui i el cost de retornar a l’estat inicial la
superfície ocupada.
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3.- INFORME TÈCNIC
D’acord amb el Conveni. S’hauria de reposar la superfície de 62.61 m2 de
cessió anticipada a la situació anterior, ja que no s’han assolit les expectatives
urbanístiques previstes en el Conveni. Donat que la superfície de 62.61 m2 es
un espai lliure i no es possible el retorn al estat inicia, es proposa mantindré el
criteri establert en el tràmit de l’expedient de indemnitzar l’ocupació

ACTA DEL PLE

29.06.11 Tramesa de la valoració del tècnic municipal Sr. Antoni Forcada a
l’advocada Sra. Elisabet Sanz.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

De conformitat amb l’exposat, al Ple de la Corporació es proposa:
Primer.- Aprovar la manifestació de conformitat del Sr. J.S.R. amb DNI núm.
39669209M, en representació del seu pare S.S.A., en la qual accepta la
quantitat fixada com a just preu per la cessió anticipada que es detalla en
l’informe tècnic transcrit a la part expositiva, per import de 6.178.14€ (sis mil
cent setanta-vuit euros amb catorze cèntims d’euro).

Quart.- Procedir a obrir fitxa per a la inclusió en el corresponent inventari de
béns municipal.
Cinquè.- Procedir a la inscripció en el Registre de la Propietat i la posterior
modificació cadastral.
Sisè.- Habilitar a la Sra. Alcaldessa per tal que pugui signar i realitzi els tràmits
necessaris davant les administracions corresponents.

ACTA DEL PLE

Tercer.- Donar per conclòs l'expedient i procedir a l'Acta d'ocupació de la finca i
trasllat del present acord a l’àrea de comptabilitat per a que efectuï la
transferència en el compte bancari facilitat a l’efecte.

Número : 2017-0002 Data : 12/07/2017

Segon.- Autoritzar, disposar, reconèixer i pagar la despesa a càrrec de la
partida pressupostaria 5.151.600. Indemnitzacions urbanístiques franja terreny
cantonada C/Colls, per un import de 6.178.14€ (sis mil cent setanta-vuit euros
amb catorze cèntims d’euro).

Comentaris i/o deliberacions (consten en la gravació en àudio) * veure la
diligència al final de l’acta.
Per la presidència, es sotmet la proposta a votació,
següent:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

essent el resultat el

8, de tots els grups municipals
cap
cap

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
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Setè.- Comunicar a les parts interessades el present acord.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

5.- EXP. NÚM.: 1051/2016 APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ PER A L’ASSITÈNCIA TÈCNICA EN L’ÀMBIT
D’ENGINYERIA INDUSTRIAL ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIXP
PENEDÈS I DIVERSOS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA (2017-2020).

D'acord amb l'article 114.3.e) del text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya correspon al ple, per majoria absoluta legal, l'adopció d'acords
relatius a la transferència de funcions o activitats a altres administracions
públiques, així com també l'acceptació de les delegacions o encàrrecs de
gestió. En el mateix sentit, l'article 47.2. h) de la Llei 7/1985, de bases de règim
local.
En conseqüència, l'alcaldia proposa al Ple l'adopció del següent acord:
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Número : 2017-0002 Data : 12/07/2017

El conveni, com instrument de cooperació en l'exercici de competències
delegades entre administracions públiques, és un procediment jurídic habitual,
regulat tant a la legislació estatal com a l'autonòmica, a la de règim local i a la
sectorial. Entre d'altres a l'article 57 de la Llei 7/1985, de bases de règim local;
art. 150 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; art. 108
i ss de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya; art. 47 i ss de la Llei 40/2015. 1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic; i article 303 del Reglament d'obres,
activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. Així mateix cal
recordar que l'art. 4.1.c) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, exclou els
convenis entre entitats locals de l'àmbit contractual.
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Els Ajuntaments d'Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, Bonastre,
Masllorenç, el Montmell i Santa Oliva estan interessats a rebre assistència
tècnica en matèria d’enginyeria industrial des del Consell Comarcal del Baix
Penedès i, per aquest motiu, li delegaran les competències que d'acord amb
l'article 25.2.b,c,d,e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, els
corresponen com a pròpies, en els termes “conveni de col·laboració per a
l'assistència tècnica en l'àmbit de l’enginyeria industrial entre el Consell
Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntaments de la comarca”, que es
transcriurà més avall.

ACTA DEL PLE

Els articles 28.1 i 30 del text refós de la Llei d'organització comarcal de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i l'article 85
del text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, aprovat per
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableixen que correspon als consells
comarcals prestar assistència tècnica als municipis que ho requereixin,
assegurar l'establiment i adequada prestació del serveis municipals en el
territori de la comarca, tot tenint en compte les diferents necessitats dels
municipis.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

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

Sisè.- Publicar el conveni a la seu electrònica municipal, per tal de donar
compliment a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
Annex. Text del Conveni
Conveni de col·laboració per a l'assistència tècnica en l'àmbit de l’enginyeria
industrial entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntaments
de la comarca (2017-2020).
El Vendrell (...) 2017
REUNITS:
D'una part, la Sra. Eva Maria Serramià Rofes, presidenta del Consell Comarcal
del Baix Penedès, actuant en nom i representació de la corporació comarcal,
especialment autoritzada per acord plenari adoptat en sessió (...)
D'altra part, el Sr. Joaquim Nin Borredà, alcalde de l'Ajuntament d'Albinyana,
actuant en nom i representació de la corporació municipal, especialment
autoritzat per acord plenari adoptat en sessió (...).
D'altra part, el Sr. Joan Sans Freixas, alcalde de l'Ajuntament de l’Arboç,
actuant en nom i representació de la corporació municipal, especialment
autoritzat per acord plenari adoptat en sessió (...).
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Cinquè.- Donar trasllat d'aquests acords al Consell Comarcal del Baix Penedès
i als Serveis Territorials de Governació de la Generalitat de Catalunya.

ACTA DEL PLE

Quart.- Encarregar al Consell Comarcal les tasques materials per la publicació
conjunta dels acords municipals de delegació i comarcal d'acceptació de les
competències municipals pròpies.

Número : 2017-0002 Data : 12/07/2017

Tercer.- Autoritzar i ordenar la despesa que de la signatura present conveni se'n
deriva per les arques municipals.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

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

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

C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
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D'altra part, la Sra. Immaculada Costa Ramon, alcaldessa de l'Ajuntament de
Montmell, actuant en nom i representació de la corporació municipal,
especialment autoritzat per acord plenari adoptat en sessió (...).

ACTA DEL PLE

D'altra part, la Sra. Sra. Núria Manchado Llorens, alcaldessa de l'Ajuntament de
Masllorenç, actuant en nom i representació de la corporació municipal,
especialment autoritzada per acord plenari adoptat en sessió (...).

Número : 2017-0002 Data : 12/07/2017

D'altra part, el Sr. David Godall Sanromà, alcalde de l'Ajuntament de Bonastre,
actuant en nom i representació de la corporació municipal, especialment
autoritzat per acord plenari adoptat en sessió (...).

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

El Consell Comarcal i els Ajuntaments tenen interès a subscriure
aquest conveni per a la prestació d'assistència tècnica, que subjecten a
les següents
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES:

Tercera. L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis, que estableix que la comarca,
de conformitat amb allò que estableixi el programa d’actuació comarcal,
podrà prestar serveis de competència municipal en virtut de delegació o
conveni.
L’article 175 de l’esmentat Decret preveu que en els supòsits de
prestació de serveis per delegació o conveni haurà de garantir-se la
intervenció dels municipis corresponents en la prestació del servei.
Quarta. L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya preveu la
realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la
competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic
podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa o d’una
altra administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans
tècnics idonis per a dur-la a terme.
Així mateix, l’article 10.3 de la Llei 26/2010 disposa que l’instrument de
formalització i la resolució de l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè
tinguin eficàcia, en el diari o butlletí oficial corresponent.
C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
Exp. 303/15 is
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Número : 2017-0002 Data : 12/07/2017

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

ACTA DEL PLE

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

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

D’acord amb les manifestacions i consideracions jurídiques exposades, les
parts compareixents atorguen aquest conveni que subjecten als següents
PACTES:
Primer. Objecte

enginyer/a

superior,

2. Dedicació a l'assistència: Enginyer/a, 80% jornada completa.
3. Règim de treball: El personal adscrit a l'assistència tindrà
incompatibilitat absoluta per a l'exercici professional privat de l'enginyeria
industrial en els termes municipals dels Ajuntaments signants d'aquest
conveni. Tampoc podrà participar com a soci, col·laborador o contractat
extern de despatxos d'enginyeria que tinguin la seu o rebin encàrrecs
professionals de l'àmbit territorial de referència.
4. Vinculació del personal amb el Consell Comarcal: funcionarial interina
per programa temporal.
5. Programa: Conveni de col·laboració per a l'assistència tècnica en
l'àmbit de l’enginyeria industrial entre el Consell Comarcal del Baix
Penedès i diversos ajuntaments de la comarca (2017-2020).
6. Durada del programa: 2017 – 2020.
7. Possibilitat de pròrroga: dotze mesos addicionals, sobre un màxim de
tres anys del programa.
8. Tasques concretes a realitzar dins de l'assistència tècnica en l'àmbit
de l’enginyeria industrial:
◦ Orientar i assessorar els òrgans de govern municipal i les comissions
informatives pertinents, sobre temes relacionats amb infraestructures
de serveis, instal·lacions urbanes, prevenció i control d’activitats i, en
general, les relacionades amb l’enginyeria industrial municipal.
C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
Exp. 303/15 is
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ACTA DEL PLE

1. Personal que presta l'assistència: Un/a
especialitat industrial (Grup A, subgrup A1)
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Segon. Especificació de l'assistència objecte del conveni

Número : 2017-0002 Data : 12/07/2017

L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència tècnica
en l'àmbit de l’enginyeria industrial del Consell Comarcal del Baix
Penedès als Ajuntaments d'Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès,
Bellvei, Bonastre, Masllorenç, el Montmell i Santa Oliva.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA

9. Exclusions: No formen part d'aquesta assistència
◦ Realitzar aixecaments topogràfics.
◦ Assessorar, redactar plecs tècnics o projectes d’obres que no siguin
del seu àmbit de coneixement i titulació i, concretament, els que
corresponen als arquitectes, aparelladors i/o enginyers d’edificació i
altres enginyeries (tècnica d’obres públiques o camins, canals i ports,
etc.).
◦ Redactar projectes o avant projectes d'obres o serveis de primer
establiment reforma, gran reparació o d'edificació superiors a 50.000
€ IVA exclòs.
◦ Direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut en fase
d'execució vinculada a projectes descrits en el paràgraf anterior.
◦ Redactar instruments de planificació urbanística (PUOM, PP
urbanístics o de delimitació, PE o plans de millora urbana).
◦ Actes de gestió tributària de l'Impost sobre Béns Immobles i Impost
C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
Exp. 303/15 is
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◦ Elaborar informes tècnics de control i supervisió de serveis propis de
l’Ajuntament. A tall enunciatiu, enllumenat públic, xarxa d’aigües
residuals, xarxa de subministrament d’aigua potable, etc.
◦ Elaborar informes tècnics de control i supervisió de serveis i
instal·lacions externes d’infraestructura urbana del tipus gas, aigua,
electricitat, telefonia, etc.
◦ Elaborar informes tècnics que s’hagin d’incorporar expedients
municipals, com poden ser sol·licituds de subvencions, imposició i
ordenació de taxes de serveis, seguiment de contractes de
manteniment, etc.
◦ Assessorar i redactar plecs de prescripcions tècniques particulars en
contractes de serveis, subministraments, gestió de serveis públics del
seu àmbit de coneixement tècnic o concessions o servei; i altres
tasques vinculades amb expedients de contractació.
◦ Redactar pressupostos, memòries valorades i plànols d'obres
municipals vinculades a serveis que puguin ser objecte de
contractació menor (inferior a 50.000 € IVA exclòs), fins i tot
l'assumpció de la direcció facultativa, la coordinació de seguretat i
salut en fase d'execució i l'elaboració dels projectes “as-built”.
◦ Control i supervisió de projectes externs.
◦ Emetre informes tècnics i de seguiment en expedients de prevenció,
control i inspecció d’activitats, coordinant-se amb la unitat
d’urbanisme.
◦ Atendre les entrevistes concertades per a resoldre consultes dels
ciutadans. A tall d’exemple: problemes d’aigües residuals, orientació
de com resoldre tràmits d’activitats subjectes a control i en el seu cas
sobre molèsties ocasionades per les dites activitats, etc.

ACTA DEL PLE

BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
10. Tècnic que prestarà l'assistència: Enginyer/a industrial. D’acord amb
la clàusula anterior, la seva titulació determina les exclusions.
11. Lloc de prestació de l'assistència: Dependències i oficines dels
respectius Ajuntaments.

13. Organització del treball: Dins la seva jornada de treball, el tècnic
disposarà de temps suficient per organitzar internament el seu treball,
per estudiar els reglaments i ordenances propis dels Ajuntaments als que
està assignat i fer les avaluacions internes sobre el desenvolupament del
servei. Així mateix, disposaran d'un màxim del 4% del temps (5
hores/mes aprox.) a la coordinació del servei en el Consell Comarcal.
14. En relació a les condicions de treball, cal tenir en compte el Conveni
col·lectiu i Acord del treball del Consell Comarcal del Baix Penedès
(enunciativament: dret a jornada flexible, temps per esmorzar, dies de
lliure disposició, assistir a accions formatives, permisos, etc.)
15. El tècnic tindrà dret a gaudir de les festes locals corresponents al
municipi del Vendrell.
16. Els dies declarats festa oficial (estatal, autonòmica o local) no es
prestarà l'assistència.
17. Sistema de determinació del cost de l'assistència:

C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
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Número : 2017-0002 Data : 12/07/2017

A diferència de quan el tècnic realitza la jornada completa diària en el
municipi (7 hores 30 minuts), en el cas que no esgoti la seva jornada
diària a l'Ajuntament i, per tant, realitzi part la de jornada al Consell o en
un altre ajuntament, el temps de desplaçament està inclòs dins de la
seva jornada.
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Els Ajuntaments sol·licitants puntuals d’assistència (hores a demanda)
rebran el servei en la mesura de les possibilitats del tècnic d’assumir
noves tasques, per ordre correlatiu de demanda i de manera subsidiària
a l’assistència que es presta als Ajuntaments que l’han sol·licitat amb
caràcter fix i reiterat. En el càlcul de costos s’ha inclòs la previsió de 11
hores/any per cadascun d’aquests ajuntaments.

ACTA DEL PLE

12. Horaris: El tècnic es presentarà en el seu lloc de treball a
l'Ajuntament respectiu en els horaris que es convinguin, d’acord amb la
intensitat de l’assistència que l’Ajuntament hagi sol·licitat.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

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

Tercer. Naturalesa del conveni
1. Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit
d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic. Per a la seva
interpretació i desenvolupament es regeix per les seves pròpies
clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu i, en
concret, per allò establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i per la
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, una vegada
entri en vigor.
2. El programa d'assistència tècnica en l'àmbit d’enginyeria industrial, en
mèrits del qual es formalitza el present Conveni, s'integra en el
pressupost de Consell Comarcal en el Servei número 16 anomenat
“Assistència a la Gestió Local”.
Quart. Obligacions del Consell Comarcal
C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
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Número : 2017-0002 Data : 12/07/2017

Import anual
6.930 €
14.850 €
5.940 €
6.930 €
3.960 €
9.900 €
48.510 €
Import hora efectiva €
495 €
495 €
990 €
49.410 €
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Ajuntament
Intensitat de l’assistència
Albinyana
154 hores/any
L’Arboç
330 hores/any
Banyeres
132 hores/any
Bellvei
154 hores/any
Masllorenç
88 hores/any
Santa Oliva
220 hores/any
SUBTOTAL
1.078 hores/any
Ajuntament
Assistència estimada
Bonastre
11 hores/any
Montmell
11 hores/any
SUBTOTAL
22 hores/any
TOTAL
1.100 hores/any
Cost preu/hora: 45,00€/h

ACTA DEL PLE

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

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

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

1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per poder exercir
satisfactòriament les funcions assistencials acordades.
2. Posar a disposició del servei una dependència adequada lliure de tota
despesa (neteja, llum, aigua, climatització, etc.), en què hi haurà:
◦ Mobiliari (taula de despatx, cadires, arxivadors, etc.).
◦ Equips d'ofimàtica (telèfon, ordinador, impressora, escàner, connexió
internet, manteniment i seguretat informàtica o participació de
l'Ajuntament al conveni SITAC).
3. Posar a disposició del tècnic el suport administratiu necessari per la
eficient prestació de l'assistència, la gestió de l'agenda de citacions de
les entrevistes sol·licitades per la ciutadania a càrrec de SAC municipal i
altres elements que coadjuvin a la bona prestació.
4. A mantenir la delegació i assumir el compromís de permanència en el
conveni, i en les obligacions econòmiques que se'n deriven, fins el 30 de
desembre de 2021.
5. Abonar al Consell Comarcal la quota individualitzada que resulti
d'aplicar el sistema de distribució entre els ajuntaments del cost final de
l'assistència, prèviament determinat d'acord amb el sistema a dalt
previst.
Sisè. Gestió econòmica
C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
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Cinquè. Obligacions dels Ajuntaments

ACTA DEL PLE

4. A mantenir informat els Ajuntaments del desenvolupament del servei
per mitja de la convocatòries periòdiques de la Comissió de Seguiment,
la inclusió en la memòria anual del Consell Comarcal de dades globals
del servei i el lliurament als Ajuntaments de les seves dades respectives.

Número : 2017-0002 Data : 12/07/2017

3. A subscriure una pòlissa de responsabilitat civil professional que
cobreixi
de manera adequada els danys patrimonials causats
involuntàriament a tercers per fets derivats de l'exercici de l'assistència
tècnica d’enginyeria industrial.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

1. El Consell Comarcal, d'acord amb les dades resultants del sistema de
distribució de les quotes resultants del cost final de l'assistència, emetrà i
notificarà trimestralment a cada Ajuntament el document d'ingrés de la
seva aportació. L'Ajuntament efectuarà l'ingrés en el termini màxim de
dos (2) mesos a comptar des de la recepció de la notificació.
Transcorregut aquest termini, autoritza al Consell Comarcal a fer
compensació de crèdits.

1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el
seguiment i vetllar pel compliment de les previsions d’aquest conveni,
dur a terme el control i avaluació del servei per tal d’assegurar-ne la
correcta prestació, així com, proposar les mesures necessàries per
desenvolupar i complir millor les obligacions que s’estableixen en aquest
conveni.
2. A aquest efecte cadascuna de les parts designarà un representant
electe, personal directiu o gerencial, sens perjudici que pugui ser
acompanyant a les reunions de la comissió de seguiment que se celebrin
per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú.

ACTA DEL PLE

Setè. Comissió de Seguiment

Número : 2017-0002 Data : 12/07/2017

2. Anualment es revisarà la variació del cost final de l'assistència tècnica,
per mitjà de l'actualització de les previsions dels seus components (A a
F) explicitats en el pacte segon.17 i s'actualitzaran les quotes municipals
resultants.

1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén
els seus efectes el 31 de desembre de 2020.
2. El conveni pot ser objecte de pròrroga que, en tot cas, no hauria de
superar el 30 de juny de 2021.
Novè. Extinció
Les causes d’extinció del conveni són les següents:
•
•

L’acord entre les parts.
La demora en el pagament per part d'un ajuntament. El Consell
Comarcal tindrà dret a resoldre el conveni en relació a
l'Ajuntament demorat i al rescabalament dels perjudicis que se li
hagin originat com a conseqüència d’això
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Vuitè. Vigència

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

•
•

El compliment del període de vigència
L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al
conveni per qualsevol de les parts

3. Cas que persistís la divergència, les parts se sotmeten a la jurisdicció
dels jutjats contenciosos administratius de Tarragona.
I, perquè consti, se signa aquest conveni, en el lloc i data esmentats al principi, en
nou exemplars, dels quals un roman en poder de cada part i el novè es trametrà
als Serveis Territorials del Departament de Governació, Relacions Institucionals i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Segueixen signatures i fe pública del secretaris”.
Comentaris i/o deliberacions (consten en la gravació en àudio) * veure la
diligència al final de l’acta.
Per la presidència, es sotmet la proposta a votació,
següent:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:
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2. Les parts procuraran responsablement que llurs divergències no afectin
la regularitat de prestació del servei ni perjudiquin els usuaris o a altres
ajuntaments. En cap cas, basant-se en una divergència d’interpretació,
una part pot considerar-se habilitada per incomplir o ajornar les seves
obligacions, en especial les de cofinançament.
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1. En cas que sorgeixin dificultats en l’execució del conveni motivades per
diferents criteris d’interpretació, les parts exposaran les seves raons, en
sessió formal, davant una Comissió Arbitratge integrada pels alcaldes i
alcaldesses membres de la Permanent del Consell d’Alcaldes, el conseller
comarcal delegat de Suport a la Gestió Municipal i un vicepresident del
Consell, que farà les funcions de president de la Comissió. Si l’Ajuntament
afectat tingués un representant en la Comissió així constituïda, aquest serà
substituït per un altre alcalde o conseller comarcal nomenat per la
Presidència. Aquesta Comissió elevarà un informe a la Presidència del
Consell i a l'Alcaldia o alcaldies, que les parts es comprometen a tenir en
compte a l’hora de fixar la posició de les corporacions respectives en la
controvèrsia.

ACTA DEL PLE

Desè. Arbitratge i jurisdicció

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

Els Ajuntaments d’Albinyana, Banyeres del Penedès, la Bisbal del Penedès,
Bonastre, Cunit, Llorenç del Penedès, Sant Jaume dels Domenys i Santa Oliva
han manifestat l’interès a encarregar la gestió de la licitació del servei
d’implantació i posada en funcionament d'una plataforma destinada a la gestió
per mitjans electrònics de l’activitat i procediment administratiu al Consell
Comarcal del Baix Penedès, en els termes del conveni específic que es
transcriurà més avall.
D'acord amb l'article 11 de la Llei 40/2015 d’ 1 d'octubre, de règim jurídic del
sector públic, mitjançant l'instrument jurídic de l'encàrrec de gestió una
administració pública pot encarregar a una altra diversa activitats de caràcter
material o tècnic. L'encàrrec es formalitza per mitjà d'un conveni que es
publicarà al diari oficial corresponent. L'òrgan encomanat ha de tenir
competència pròpia per executar l'encàrrec.
El conveni, com instrument de cooperació en l'exercici de competències
delegades entre administracions públiques, és un procediment jurídic habitual,
regulat tant a la legislació estatal com a l'autonòmica, a la de règim local i a la
sectorial. Entre d'altres a l'article 57 de la Llei 7/1985, de bases de règim local;
art. 150 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; art. 108
C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
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Els articles 28.1 i 30 del text refós de la Llei d'organització comarcal de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i l'article 85
del text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, aprovat per
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableixen que correspon als consells
comarcals prestar assistència tècnica als municipis que ho requereixin,
assegurar l'establiment i adequada prestació del serveis municipals en el
territori de la comarca, tot tenint en compte les diferents necessitats dels
municipis.

ACTA DEL PLE

Atès que existeixen diversos municipis que manifesten la voluntat d’establir un
conveni de col·laboració per a l'encàrrec de la gestió de licitació agregada del
servei d’implantació i posada en funcionament d'una plataforma destinada a la
gestió per mitjans electrònics de l’activitat i procediment administratiu dels
ajuntaments de la comarca del Baix Penedès, per tal d’assolir preus més
avantatjosos, fet que s’ha manifestat en les diferents reunions dels Consells
d’Alcaldes

Número : 2017-0002 Data : 12/07/2017

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
6.- EXP. NÚM.: 1319/2017 APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE
COL·LABROACIÓ PER A L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LA LICITACIÓ
AGREGADA DEL SERVEI D’IMPLANTACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT
D’UNA PLATAFORMA DESTINADA A LA GESTIÓ PER A MITJANS
ELECTRÒNICS DE L’ACTIVITAT I PROCEDIMENT ADMINISTRATIU DE
DIVERSOS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA DEL BAIX PENEDÈS.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

En conseqüència, l'alcaldia proposa al Ple l'adopció del següents acords:
Primer.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Santa Oliva al conveni de
col·laboració per a l'encàrrec de gestió de la licitació del servei d’implantació i
posada en funcionament d'una plataforma destinada a la gestió per mitjans
electrònics de l’activitat i procediment administratiu, el text del qual s'incorpora
com a annex al present acord, amb efectes des de el dia 1 d’abril de 2018.
Segon.- Facultar a la Sra. Cristina Carreras Haro, Alcaldessa , per a la
signatura d'aquest conveni amb el Consell Comarcal del Baix Penedès
Tercer.- Autoritzar i ordenar la despesa que de la signatura del present conveni
se'n deriva per les arques municipals.
Quart.- Encarregar al Consell Comarcal les tasques materials per la publicació
conjunta dels acords municipals de delegació i comarcal d'acceptació de les
competències municipals pròpies.
Cinquè.- Donar trasllat d'aquests acords al Consell Comarcal del Baix Penedès.
Sisè.- Publicar el conveni a la seu electrònica municipal, per tal de donar
compliment a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència, accés a
la informació pública i bon govern i trametre al Registre de Convenis de la
Generalitat de Catalunya, Departament d’Afers i Relacions Institucionals,
Exterior i Transparència.
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Atès que el contracte de l’Ajuntament de Santa Oliva amb l’empresa que
desenvolupa actualment l’esmentat servei finalitza en data 31 de març de
2018.

ACTA DEL PLE

D'acord amb l'article 114.3.e) del text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya correspon al ple, per majoria absoluta legal, l'adopció d'acords
relatius a la transferència de funcions o activitats a altres administracions
públiques, així com també l'acceptació de les delegacions o encàrrecs de
gestió. En el mateix sentit, l'article 47.2. h) de la Llei 7/1985, de bases de règim
local.

Número : 2017-0002 Data : 12/07/2017

i ss de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya; art. 47 i ss de la Llei 40/2015 d’ 1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic; i article 303 del Reglament d'obres,
activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. Així mateix cal
recordar que l'art. 4.1.c) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, exclou els
convenis entre entitats locals de l'àmbit contractual.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

Signat electrònicament al marge.
Cristina Carreras Haro
Alcaldessa
“ Annex. Text del Conveni
Conveni de col·laboració per a l'encàrrec de gestió de la licitació agregada del
servei d’implantació i posada en funcionament d'una plataforma destinada a la
gestió per mitjans electrònics de l’activitat i procediment administratiu de
diversos ajuntaments de la comarca del Baix Penedès

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

ACTA DEL PLE

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

Número : 2017-0002 Data : 12/07/2017

REUNITS:

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

D'altra part, la Sra. Cristina Carreras Haro, alcaldessa de l'Ajuntament de Santa
Oliva, actuant en nom i representació de la corporació municipal, especialment
autoritzada per acord plenari adoptat en sessió (...).
Les parts reconeixen competència i capacitat d'obrar per formalitzar aquests
Conveni i obligar-se en les representacions que respectivament acrediten, per
la qual cosa:

3. El Consell Comarcal del Baix Penedès ha detectat que un dels subministres
d’utilització comuna per part dels municipis de la demarcació en el que hi ha
manques evidents en la solució actual és la relacionada amb la gestió
informatitzada de la comptabilitat pública i la seva interconnexió amb els
programaris de gestió administrativa. Es considera que un procediment de
compra centralitzada ha de permetre obtenir un estalvi important en termes
d'escala i permetre als ajuntaments amb menys capacitat de gestió accedir a
les mateixes solucions que els que disposen de majors recursos.
En virtut de tot això, les parts subscriuen aquest conveni amb subjecció als
següents
C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
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2. Atès l’interès i la predisposició mostrada per diferents municipis de la
comarca, el Consell Comarcal del Baix Penedès té la intenció d’agregar la
demanda de determinats subministraments i serveis dels municipis del territori
amb un interès comú d’estalvi econòmic i procedimental. En aquest sentit, els
articles 203, 204 i 205 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP),
reconeixen la possibilitat d’acords entre les corporacions locals per dur a terme
sistemes d’adquisició centralitzada. D’altra banda, l’article 10 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya preveu que la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o
de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les
entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats
públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons
d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme. Així
mateix, l’apartat 5è preveu que, si l’òrgan, organisme o entitat pública que rep
l’encàrrec no pertany a la mateixa administració que el fa, l’encàrrec s’ha de
formalitzar mitjançant un conveni.

ACTA DEL PLE

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

Número : 2017-0002 Data : 12/07/2017

MANIFESTEN:

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

PACTES:
Primer. Actuacions objecte del conveni
L’Ajuntament encarrega al Consell Comarcal la gestió de la licitació d'una
plataforma destinada a la gestió per mitjans electrònics de l’activitat i
procediment administratiu juntament amb tots aquells municipis de la comarca
que també s’hi adhereixin, a fi d’obtenir un estalvi econòmic i procedimental.
Segon. Àmbit subjectiu

Ajuntament

Import 2017
(Implantació
aprox. 2 octubre)

Estimació cost
total (3 anys)

Albinyana

2.500,00 €

30.000,00 €

Banyeres del Penedès

2.750,00 €

33.000,00 €

La Bisbal del Penedès

2.900,00 €

34.500,00 €

Bonastre

1.645,00 €

19.500,00 €

Cunit

6.050,00 €

72.500,00 €

Llorenç del Penedès

2.500,00 €

30.000,00 €

Sant Jaume dels Domenys

2.350,00 €

28.000,00 €

Santa Oliva

2.550,00 €

30.500,00 €

Aquesta tramesa és un requisit previ essencial per iniciar el procediment de
licitació del servei i la seva instal·lació. Mitjançant la signatura d’aquest conveni,
l’Ajuntament es compromet a:
1. assumir les condicions de l’objecte contractual tal com està definit en
aquest conveni.
2. assumir les característiques i prestacions tècniques establertes pel Grup
C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
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Sobre la base d’aquest conveni, l’aprovació i disposició de la despesa
correspon a l’Ajuntament. Així, cal que trameti al Consell Comarcal del Baix
Penedès l’acord de l’òrgan de govern competent del compromís de despesa
per import que figura a continuació, corresponent a la contractació del servei
d’una plataforma de gestió electrònica de l’activitat i procediment administratiu i
la instal·lació d’aquests, IVA inclòs, en l’aplicació pressupostària del pressupost
de 2017 amb el concepte corresponent al subministrament objecte d’aquesta
contractació.

ACTA DEL PLE

Tercer. Aprovació de la despesa i del procediment administratiu

Número : 2017-0002 Data : 12/07/2017

Els signataris dels conveni determinen el seu àmbit subjectiu.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA

5.
6.
7.

Quart. Procediment
a) L’Ajuntament es compromet a l’aprovació per acord del Ple i a la disposició
de la despesa anual necessària, que serà un requisit previ essencial per iniciar
el procediment de licitació de les aplicacions i la instal·lació d’aquestes.
b) Amb aquest certificat, el Consell Comarcal del Baix Penedès elaborarà
l’expedient de contractació per a la contractació agregada dels programari
informàtic de gestió comptable, mòduls connexes i la instal·lació d’aquests en
relació amb cada Ajuntament. Aquesta contractació la realitzarà de manera
agregada amb la resta de municipis que li hagin encarregat aquesta gestió, i
triarà la modalitat contractual més favorable d’acord amb el seu criteri.
c) El Consell Comarcal del Baix Penedès adjudicarà el contracte a l’empresa
proveïdora seleccionada, en el nom i interès dels Ajuntaments que li han
encarregat la gestió, i els comunicarà l'acord adoptat.
d) Realitzats els tràmits corresponents i transcorreguts els terminis que
assenyala la Llei, els Ajuntaments signaran de manera individualitzada els
contractes amb l'empresa adjudicatària.
e) La facturació derivada d’aquesta contractació agregada es durà a terme de
manera segregada, d'acord amb els contractes signats, i s’adreçarà als
diferents ajuntaments, com a titulars i responsables del pagament.
f) El Consell Comarcal del Baix Penedès vetllarà pel compliment dels termes
C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
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3.

de Treball, les quals seran incorporades en el plec de clàusules
tècniques corresponent.
acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, dels
plecs de clàusules administratives particulars, així com de les
valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta de
decisions preses per la mesa.
acceptar la realització unificada de la tramitació del procediment fins que
s’adjudiqui
assumir les resolucions d’adjudicació en tots els seus termes i
condicions, i la perfecció del contracte en aquests mateixos termes i
condicions.
signatura del contracte administratiu individualitzat que resulti de
l'adjudicació
vetllar pel compliment dels termes contractuals, fiscalitzar les tasques
dels proveïdors i realitzar un seguiment del subministrament. (Aquesta
previsió abasta exclusivament l’Ajuntament de Cunit; per a la resta
d'Ajuntaments la tasca és assumida pel Consell Comarcal -lletra f del
pacte Quart, f).

ACTA DEL PLE

BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

contractuals, fiscalitzarà les tasques dels proveïdors i realitzarà un seguiment
del subministrament. També actuarà com a interlocutora entre l’empresa
proveïdora i els Ajuntaments per a tots els temes que siguin rellevants en la
gestió del servei. (Aquesta previsió no s'aplica a l’Ajuntament de Cunit que
assumeix directament aquesta acció, d'acord amb el pacte quatre “in fine” dels
present Conveni. En tot cas, el Consell Comarcal, dins les seves capacitats,
prestarà les ajudes que els Ajuntaments li sol·licitin amb la finalitat d'assegurar
els objectius materials del procediment de contractació).
g) L’Ajuntament designarà un coordinador que actuarà com a interlocutor amb
el Consell Comarcal del Baix Penedès.

En cas que l’Ajuntament incompleixi el termini establert per als pagaments amb
el proveïdor, rebrà una penalització per la demora i, a més, haurà de fer front
als interessos corresponents. L’Ajuntament comunicarà al Consell Comarcal les
incidències que es derivin del desenvolupament de l’execució del contracte
perquè en tingui coneixement i constància administrativa per a una possible
resolució. El servei corresponent de la Consell Comarcal del Baix Penedès farà
les tasques de seguiment i control dels acords contractuals amb el proveïdor
(validació de factures, compliment de compromisos, incidències, etc.).
Setè. La vigència del conveni
La vigència s’iniciarà un cop se signi i finalitzarà un cop s’esgoti el període de
garantia previst en el contracte signat entre l'Ajuntament i l’adjudicatària, un cop
realitzat el lliurament de tots els béns i un cop s’hagin instal·lat amb plena
satisfacció per part de tots els Ajuntaments, en un termini màxim d’un any.
Vuitè. Modificacions amb posterioritat a l'aprovació
El conveni, mentre sigui vigent, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació
tant del Consell Comarcal del Baix Penedès com de tots els Ajuntaments
signataris
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Sisè. Seguiment i incidències
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L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis als Ajuntaments
d’acord amb el preu i les condicions fixades en el contracte. L’Ajuntament haurà
de pagar en el termini màxim de trenta dies, en compliment de la Llei 15/2010,
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.

ACTA DEL PLE

Cinquè. Relacions amb el proveïdor

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

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

El Grup de Treball estarà en permanent comunicació per mitjà d'eines
informàtiques i farà les reunions que estimi convenient.
De les propostes més significades del Grup de Treball, la Consellera Delegada
reportarà informació al Consell d'Alcaldes.
Desè. Naturalesa administrativa
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la
jurisdicció contenciosa administrativa conèixer de les qüestions litigioses que
puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest
conveni.
Onzè. Causes d'extinció
8. acord entre les parts
9. demora en el pagament per part d'un ajuntament. El Consell Comarcal
tindrà dret a resoldre el conveni en relació a l'Ajuntament demorat i al
rescabalament dels
perjudicis que se li hagin originat com a
conseqüència d’això
10. compliment del període de vigència
11. incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per
qualsevol de les parts
Dotzè. Arbitratge i jurisdicció
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ACTA DEL PLE

El Grup de Treball pot incorporar altres tècnics dels Ajuntaments especialistes
en contractació, comptabilitat pública i tecnologies d'informació i comunicació,
fins un màxim de 15 persones.

Número : 2017-0002 Data : 12/07/2017

Pels secretaris/àries i interventors/ores dels ajuntaments interessats.
Pel secretari, interventora i cap del Departament de Tecnologia i
Manteniment del Consell Comarcal
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A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

Cas que persistís la divergència, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats
contenciosos administratius de Tarragona.
I, perquè consti, se signa aquest conveni, en el lloc i data esmentats al principi, en
nou exemplars, dels quals un roman en poder de cada part i el novè es trametrà
als Serveis Territorials del Departament de Governació, Relacions Institucionals i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

ACTA DEL PLE

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

Número : 2017-0002 Data : 12/07/2017

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

Comentaris i/o deliberacions (consten en la gravació en àudio) * veure la
diligència al final de l’acta.
Per la presidència, es sotmet la proposta a votació,
següent:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

essent el resultat el

8, de tots els grups municipals
cap
cap

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.

C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
Exp. 303/15 is

tel. 977679204
fax. 977679507
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Segueixen signatures i fe pública del secretaris “

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

7.- PRECS I PREGUNTES
Els precs i preguntes realitzades pels diferents grups municipals, consten en la
gravació en àudio.
*DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que un cop finalitzat el Ple la gravadora
donava el següent error “Card error. Card Full”, fet que ha provocat que el
present ple no hagi quedat gravat a partir del minut 4. El que es fa constar als
efectes oportuns.”

C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
Exp. 303/15 is

tel. 977679204
fax. 977679507
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ACTA DEL PLE

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió quan són les
vint hores quaranta minuts, cosa que certifico.

