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 ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2017/30  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  28 / de setembre / 2017  

Durada  Des de les 18:30 fins a les 20:14 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 
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Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 

sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia 

  

A) PART RESOLUTIVA  

  

Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

Acta Junta de Govern Local JGL/2017/29 en sessió ordinària de data 14 de setembre 

de 2017 

  

Expedient 1118/2017. Sol·licitud de tractament de fuita. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIO DEL REBUT D’AIGUA 

CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2017 PER FUITA I QUE ES GENERI 

UN DE NOU AMB TRACTAMENT DE FUITA.- 1118/2017 

 

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. F. J. D. P. Amb DNI: ....236P, de data 31 de juliol de 

2017 i amb registre d’entrada número E-17-2874, en la qual comunica que al passat mes 

de juny va tenir una fuita d’aigua a sota de casa seva, en el tub d’entrada d’aigua a 

l’immoble. El consum del segon trimestre ha estat de 236m3 tenint una mitja de consum 

de 23m3.   

Vist l’informe de manteniment de data 25 de setembre, es persona a l’immoble del 

sol·licitant i es comprova que el tub ha estat reparat.   

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 

l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 

les Bases del Règim Local. 

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 

número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015,  i 
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atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017. 

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 

corresponent al segon trimestre de 2017, amb número fix: 020800003163 i a nom de Sr. 

F. J. D. P. Amb DNI: ....236P, per fuita i en generi un de nou amb tractament de fuita.  

 

SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant i a BASE.  

 

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

  

Expedient 1161/2017. Sol·licitud de canvi de titularitat dels títols dels nínxols nº 

133 i 134 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CANVI DE NOM DE LA TITULARITAT DELS TITOLS 

DELS NÍNXOLS Nº 133 I 134.- 1161/2017 

 

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. M. P. S. Amb DNI: ....767R, de data 1 de setembre 

de 2017 i amb registre d’entrada número E-17-3263, en el qual comunica que el seu 

pare A. P. G. és titular dels títols dels nínxols nº 133 i 134 i que és difunt des de l’any 

2002. Que des d’aquesta data, les despeses de manteniment dels esmentats nínxols 

estan al seu càrrec tal hi com el seu pare va encomanar.  

Vist que sol·licita que es modifiqui la titularitat dels títols dels nínxols nº 133 i 134 del seu 

pare A. P. G. a ell M. P. S. Amb DNI: ...767R.  

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 

l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 

les Bases del Règim Local.  

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
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número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015,  i 

atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017.  

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

PRIMER.- Aprovar el canvi de nom de la titularitat dels títols dels nínxols nº 133 i 134 de 

A. P. G. a M. P. S. Amb DNI: ...767R 

 

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

 

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

  

Expedient 1195/2017. Reclamació en relació a la lectura de l'aigua del segon 

trimestre de 2017 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIO DEL REBUT DE L’AIGUA 

CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2017 PER ERROR EN LA LECTURA.- 

1195/2017 

  

Vist la sol·licitud presentada per la Sra. A. J. V. Amb DNI: ....283B, de data 28 d’agost de 

2017 i amb registre d’entrada número E-17-3183, en el qual comunica que ha rebut la 

factura de l’aigua corresponent al segon trimestre de 2017 amb una lectura de 1628m3 i 

aquesta és errònia per que el comptador marca 915m3 a data 29 d’agost. Per la qual 

cosa, es sol·licita que s’anul·li el rebut erroni i es generi un amb la lectura correcta.   

Vist que s’ha comprovat que hi ha hagut un error a l’hora d’introduir la lectura, sent la 

correcte de 909m3. 

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 

l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 

les Bases del Règim Local. 

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 

número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015,  i 
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atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017. 

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 

corresponent al segon trimestre de 2017, amb número fix: 020800000660 i a nom de A. 

J. V. Amb DNI: ...283B, per error en la lectura introduïda i en generi un de nou amb la 

següent lectura: 

2n trimestre 2017 de 893m3 a 909m3 = 16m3 

 

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 1201/2017. Reclamació error en la lectura de l'aigua del segon 

trimestre de 2017 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIO DEL REBUT DE L’AIGUA 

CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2017 PER ERROR EN LA LECTURA.- 

1201/2017 

 

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. J. G. P. Amb DNI: ....894Z, de data 24 d’agost de 

2017 i amb registre d’entrada número E-17-3174, en la qual exposa que en la factura de 

l’aigua corresponent al segon trimestre de 2017 hi deu haver un error en la lectura per 

que es facturen 3m3 quant és un habitatge de primera residència i tenen un consum 

superior.  

Vist el llistat de les lectures de l’aigua, es comprova que hi va haver un error en la presa 

de lectura, marcant un 1 enlloc d’un 7, tal hi com s’ha comprovat, quedant la lectura: 
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1176m3  

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 

l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 

les Bases del Règim Local. 

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 

número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015,  i 

atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017. 

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 

corresponent al segon trimestre de 2017, amb número fix: 020800003494 i a nom de J. 

G. P. Amb DNI: ...894Z, per error en la lectura introduïda i en generi un de nou amb la 

següent lectura: 

2n trimestre 2017 de 1113m3 a 1176m3 = 63m3 

 

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 1203/2017. Sol·licitud de tractament de fuita del rebut d'aigua del 

segon trimestre de 2017 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIO DEL REBUT D’AIGUA 

CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2017 PER FUITA I QUE ES GENERI 

UN DE NOU AMB TRACTAMENT DE FUITA.- 1203/2017 

 

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. S. F. R. Amb DNI: ....121G, de data 15 de setembre 

de 2017 i amb registre d’entrada número E-17-3404, en la qual comunica que aquest 

mes d’agost va detectar una fuita al jardí de casa seva i ho va comunicar a la companyia 

asseguradora que va venir a reparar la canonada trencada.  
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Vist que el sol·licitant ha presentat la factura de reparació.  

Vist l’informe de manteniment de data 26 de setembre, es persona a l’immoble del 

sol·licitant i es comprova que el tub ha estat reparat.  

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 

l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 

les Bases del Règim Local. 

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 

número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015,  i 

atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017. 

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 

corresponent al segon trimestre de 2017, amb número fix: 0208002207 i a nom de la 

Sra. N. R. M. Amb DNI: ....474L, per fuita i en generi un de nou amb tractament de fuita.  

 

SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant i a BASE  

 

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

  

Expedient 1211/2017. Sol·licitud de baixa i nova liquidació de rebuts per canvi de 

titularitat de l'immoble. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIO DELS REBUTS DE GUAL 

DES DE L’ANY 2011 FINS AL 2017 A NOM DEL SR. D. R. G. PER CANVI DE 

TITULARITAT DE L’IMMOBLE, I EL SEGONS SEMESTRE DE 2017 DE LA TAXA 

D’ESCOMBRARIES.- 1211/2017 

 

Vist la sol·licitud presentada per Base – Gestió d’Ingressos de data 29 d’agost de 2017 i 

amb registre d’entrada número E-17-3207, en el qual comuniquen que en execució de 

les funcions de comprovació, s’ha esbrinat que l’immoble de referència cadastral 
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9499310CF7699N0002HI del municipi, mantenia una titularitat errònia.  

 

Vist que per aquest motiu, sol·liciten que, d’acord amb l’article 220 de la Llei 58/2003, de 

17 de desembre, General Tributària, s’acordi la baixa dels rebuts emesos a nom de R. 

G. D. Amb número fix: 430207332011010000116, 430207332012010000116, 

430207332013010000116, 430207332014010000116, 430207332015010000116, 

430207332016010000116 i 430207332017010000116 i també 

430205602017020001271 i es procedeixi a acordar les noves liquidacions.  

 

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 

l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 

les Bases del Règim Local. 

 

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 

número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015,  i 

atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017. 

 

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

 

PRIMER.- Aprovar sol·licitar a Base – Gestió d’Ingressos, la baixa dels rebuts de gual 

dels exercicis 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017, amb número fix: 

020733000116 i amb claus de cobrament: 430207332011010000116, 

430207332012010000116, 430207332013010000116, 430207332014010000116, 

430207332015010000116, 430207332016010000116 i 430207332017010000116, per 

no ser el titular de l’immoble en aquests períodes i es procedeixi a la nova liquidació dels 

rebuts no prescrits a nom de A. H. S. L. amb CIF: ...083 per ser el titular de l’immoble.  

 

SEGON.- Aprovar sol·licitar a Base – Gestió d’Ingressos, la baixa del rebut de brossa 

corresponent al segon semestre de 2017, amb número fix: 020560001271, a nom de D. 

R. G. i amb DNI: ...886S, per no ser ell el titular de l’immoble en aquest període i es 

procedeixi a la nova liquidació a nom de A. H. S. L. amb CIF: ...083 per ser el titular de 

l’immoble.  
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TERCER.- Notificar el present acord a BASE 

 

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

  

Expedient 1157/2017. Sol·licitud per revisar clau de pas de la Rambla El Pujolet, 

2, 2n 1a 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DEL SR. AMB D.N.I.: ...253-G PERQUÈ ES 

REVISI LA CLAU DE PAS DE RAMBLA EL PUJOLET, 2, 2n 1a.- EXP. 1157/2017 

 

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I.: ...253-G en data 30 d’agost de 2017 (RE 
3237) perquè es revisi la clau de pas del seu domicili a la Rambla El Pujolet, 2, 2n 1a ja 
que hi ha una fuita d’aigua que filtra al pis de sota i una vegada es tanca la clau, el 
comptador segueix funcionant. 

Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 12 de setembre de 2017 
on diu: 

“ANTECEDENTS 

Vista la sol·licitud de data 30 d’agost de 2017, amb registre d’entrada número 3237, en la qual 

s’informa  que la clau de pas d’entrada de comptador del subministrament situat al número 2, 2n-
1ª de la Rambla Pujolet no tenca correctament i no es pot tallar l’aigua per tal de realitzar una 

reparació en aquesta vivenda. 

Per aquest motiu, des de els Serveis Tècnic, s’han fet les inspeccions necessàries en aquest punt, 

verificant que efectivament la clau de pas no funcionava correctament, realitzant la seva 
substitució i quedant completament reparada amb data 12 de setembre de 2017. 

Per tant s’informa que la problemàtica en qüestió ha sigut solucionada pels Serveis Tècnics 

municipals. 

 

Rafa Rodríguez Rivas                                                                                                                           
Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament                                   

Banyeres, a la data de la signatura” 

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

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

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

 

PRIMER.- Estimar la sol·licitud i comunicar al sol·licitant que d’acord informe emès pel 
coordinador de Serveis Tècnics detallat en la part expositiva, la clau ha estat substituïda 
i reparada completament amb data 12 de setembre de 2017. 

 

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

 

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

  

  

Expedient 1197/2017. Sol·licitud autorització celebració esmorzar el 22/10/17 

organitzat per Harley Davinson Catalunya. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER REALITZAR 

ESMORZAR POPULAR ORGANITZAT PER HARLEY DAVIDSON Club Catalunya , EL 

22 D’OCTUBRE DE 2017.- EXP. 1197/2017 

 

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I. número ...008-D en data 12 de setembre 
de 2017 (RE 3362) demanant autorització per realitzar un esmorzar popular a la Plaça 
de l’Ajuntament, el 22 d’octubre de 2017 de les 9 a les 15h, necessiten espai a la plaça 
per a la celebració de l’acte i també per aparcar, utilització de banys de l’Ajuntament, 
material públic (barbacoes, taules i cadires per a 250 persones, escenari petit) i ús del 
magatzem que hi ha davant l’Ajuntament per poder deixar el material. 
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Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 20 de 
setembre de 2017 on diu: 

“INFORME TÈCNIC 

Atès la sol·licitud de data 12 de setembre de 2017, amb registre d’entrada número 3362, 
per la qual es demana permís per a poder realitzar un esmorzar popular, organitzat pel 
Club Harley Davidson Catalunya, fen ús de la Plaça de l’Ajuntament el dia 22 d’octubre 
de 2017 des de les 9h fins les 15h. Aquest esdeveniment és una concentració la qual 
necessita d’una logística, espais públics i preparació adients.  

 

Atès que per la realització d’aquest esdeveniment es sol·liciten l’ús de la Plaça de 
l’Ajuntament, l’ús de l’equipament municipal del Local de la Cooperativa,  la utilització 
dels WC de l’edifici de l’Ajuntament , a més de la cessió de l’escenari petit, 250 cadires, 
taules i 2 barbacoes. 

 

D’acord amb la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives cal complir amb 
una sèrie de requisits sobre salubritat i seguretat que marquen la llei 11/2009 del 6 de 
juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.  

 

S’autoritza la utilització de l’espai públic i equipaments municipals demanats a demes del 
material demanat, sempre i quan es compleixi amb els següents punts: 

 

- Al tractar-se d’un espai púbic no es podrà impedir l’accés a altres usuaris i per 
tant hauran de compartir la zona amb la resta de usuaris. 

 

- Queda totalment prohibit qualsevol tipus de tancament que limiti o impedeixi 
l’accés peatonal. 

 

- Un cop acabada la celebració s’haurà de deixar els espais públics i els 
equipaments municipals utilitzats en óptimes condicions per a poder ser utilitzat per 
altres usuaris, tenint especial cura de no deixar cap residu generat durant la celebració i 
fent ús correctament de papares i de la resta  d’elements. 

 

- Seran a càrrec  dels organitzadors esmenar i corregir qualsevol desperfecte 
ocasionat durant la celebració. 
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Pel que fa al material cedit: 

- Al  tractar-se  de  material  de  l’Ajuntament  la  persona o entitat que  realitza  la  
sol·licitud  serà  responsable del material i per tant del seu correcte ús durant la 
celebració.  

- No es permet la utilització del material per a altres usos que no siguin els indicats 
a  sol·licitud. 

- Seran a càrrec del sol·licitant qualsevol desperfecte ocasionat al material durant  
la celebració. 

- Un  cop  acabada  la  celebració  s’haurà  de  retornar el  material  en  perfectes 
condicions.  

Amb la realització d’aquesta activitat es pretén fomentar els següents aspectes: 

- Fomentar la participació ciutadana. 

- Aproximar aquest tipus d’esdeveniments al municipi. 

 

Els ajuntaments, en l’àmbit de llurs respectives competències, han de facilitar que els 
espectacles públics i les activitats recreatives es duguin a terme adequadament. Amb 
aquesta finalitat, han d’exercir les potestats que els atribueix aquesta llei. 

 

Els principis generals i les finalitats últimes que inspiren aquesta llei, i que n’han de regir 
el desenvolupament i l’aplicació, són la convivència entre els ciutadans, la seguretat i la 
qualitat dels establiments. 

 

Per tot això, les persones responsables dels establiments oberts al públic, dels 
espectacles públics i de les activitats recreatives han de garantir: 

a)    La convivència pacífica i ordenada entre els espectadors, els participants, els 
usuaris i la resta de ciutadans. 

b)    La seguretat i la salut dels espectadors, els usuaris i el personal al servei dels 
establiments oberts al públic, dels espectacles públics o de les activitats 
recreatives, la prevenció dels riscos i la integritat dels béns públics i privats 
afectats, sens perjudici del que disposa la normativa de riscos laborals vigent.  

c)    La qualitat, la comoditat i la sostenibilitat ambiental dels equipaments, els 
espectacles públics i les activitats recreatives. 

 

Normativa aplicable Llei 11/2009 del 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives: 
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1. Les institucions, d’acord amb les competències que tenen atribuïdes, s’han de 
coordinar per a garantir la seguretat de les persones en els espectacles públics i les 
activitats recreatives que hagin estat autoritzats i s’hagin dut a terme en espais oberts al 
públic. 

 

2. Si el comportament dels espectadors o dels usuaris pot provocar problemes greus de 
seguretat i d’ordre públic i el personal de vigilància no pot afrontar la situació d’una 
manera adequada, ha de sol·licitar l’auxili dels cossos i forces de seguretat perquè 
adoptin les mesures pertinents 

 

Si es compleixen totes les prescripcions indicades en el present informe sobre seguretat 
i salubritat s’estarà complint amb els requisits que exigeix la normativa d’espectacles 
públics i activitats recreatives, llei 11/2009 del 9 de juliol. 

 

Pel que fa a la organització d’aquest esdeveniment, s’autoritza a l’entitat del Club 
HArley’s Catalunya a portar la logística, i realitzar el control, organització, gestió i 
publicitat necessàries, en el ven entès que correrà al seu càrrec tot allò indicat en el 
present informe i que consistirà en: 

 

- ORGANITZACIÓ I CONTROL D’ESMORZAR POPULAR. 

- ORGANITZACIÓ I CONTROL DE LES ACTIVITATS PREVISTES. 

 

En tot moment, l’entitat Club Harley’s Catalunya serà el màxim organitzador de 
l’esdeveniment, i haurà d’estar en contacte i a plena disposició per aclarir tots els punts 
esmenats a fi de que la cooperació i la logística sigui eficient i l’adequada. 

Pel que fa als serveis necessaris es realitzaran fent ús de les instal·lacions incloses a 
l’edifici municipal de la Cooperativa, situat a la Plaça de l’Ajuntament.  

  

Rafa Rodríguez Rivas                                                                                                           
Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament                   

Banyeres, a la data de la signatura”  

 

Atès que l’import de la garantia de cessió del material públic per a ús privat és de 40€ 
d’acord la publicació al BOP de Tarragona número 163 de data 15 de juliol de 2015. 
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Atesa l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament 
especial del domini públic local amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, en el seu 
article 8.2 Tarifes, estableix que l’ocupació amb taules i cadires de manera ocasional no 
tributarà. 

 

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

 

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

 

Per tot això, 

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

 

PRIMER.- Autoritzar la celebració de l’esmorzar popular organitzat per Harley Davidson 
Club Catalunya a la Plaça de l’Ajuntament, el 22 d’octubre de 2017 de les 9 a les 15h, 
així com l’ús dels banys de l’Ajuntament, el material sol·licitat i ús del magatzem per 
deixar el material públic, d’acord els condicionants de l’informe tècnic detallat en la part 
expositiva. 

 

SEGON.-  Dipositar 40€ de garantia per la cessió d’ús de material públic per a ús privat, 
atesa la publicació al BOP de Tarragona de data 15 de juliol de 2015 número 163 a 
qualssevol dels números de comptes: 

         CaixaBank: 2100-4774-85-0200000650 
         BBVA: ES30.0182.5634.14.0200092388 
         Cooperativa de crèdit: 0182-2968-52-0200045666 

 

TERCER.- Procedir a la devolució de la garantia al compte que ens indiqui el sol·licitant, 
una vegada comprovat l’estat de conservació del material, sense necessitat de posterior 
acord. 

 

QUART.- Notificar el present acord a l’interessat. 
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CINQUÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 

  

Expedient 1029/2017. Sol·licitud normativa municipal de prohibició obres 

durant temporada turística. 

Desfavorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

 

DESESTIMAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DEL SR. AMB D.N.I.: ...452-T PERQUÈ 

ES TRAMITI UNA NORMATIVA MUNICIPAL QUE PROHIBEIXI REALITZAR 

OBRES DURANT LA TEMPORADA TURÍSTICA PER EVITAR MOLÈSTIES ALS 

CLIENTS ALLOTJATS A LES CASES RURALS.- EXP. 1029/2017 

  

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I.: ...452-T en data 13 de juliol de 2017 (RE 
2686) perquè es tramiti una normativa municipal que prohibeixi realitzar obres durant la 
temporada turística per evitar molèsties als clients allotjats a les cases rurals. 

Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 13 de setembre de 2017 
on diu: 

“ANTECEDENTS 

Vista la sol·licitud de data 13 de juliol de 2017, amb registre d’entrada número 2686, en 
la qual es sol·licita la tramitació d’una normativa municipal que prohibeixi les obres 
durant la temporada turística per tal de protegir el negocis turístics de cases rurals al 
municipi. 

S’informa que a dia d’avui no es disposa de cap normativa municipal que reguli la 
realització d’obres durant les temporades turístiques. 

Tot i això, l’Ordenança municipal de policia i bon govern ja regula les mesures 
protectores contra la contaminació acústica, inclòs el sorolls produïts per obres i treballs 
de construcció per tal d’evitar molèsties als particulars i a les activitats del municipi, 
concretament diu: 

 

Capítol VIII. MESURES PROTECTORES CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. 

 

Art. 48.- Objecte i àmbit d’aplicació de les mesures previstes en el present capítol. 

1) L’objecte de les mesures establertes en aquest capítol és la protecció del medi 
ambient contra les pertorbacions i molèsties produïdes per l’emissió inadequada de 
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sorolls. 

2) L’acció municipal tendirà a evitar que els sorolls i vibracions no superin els nivells que 
a continuació s’especifiquen.  

3) Els sorolls es mesuraran i expressaran en decibels en l’escala A (dBA); l’absorció 

acústica en decibels (dB) i les vibracions en Pals (V = 10 x log. 3.200 A2 N3) on A és 
l’amplitud en cm. I N. Pals la freqüència 10 en Hertzis. 

4) Independentment de l’establert a les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic 
es determinen nivells acústics per ambients d’interior i exterior. 

  

Art. 49.- Nivell acústic en l’ambient exterior. 

1) Els nivells normals permesos, expressats en dB seran els següents: 

Hores                               N. Normals      N. permès durant 30 minuts cada 24 en dB 

De les 8 a les 23 hores                 70                                                   75 

De les 23 a les 8 hores                 50                                                   75 

2) L’Ajuntament podrà acordar la variació dels nivells en el cas d’actes oficials, 
culturals,  religiosos, etc. en les zones on es realitzin. 

 

Art. 51.- Prescripcions a observar en la prevenció i control de la contaminació 

acústica exterior. 

A efectes dels límits fixats en l’art. 52 sobre protecció de l’ambient exterior, es tindran en 
compte les següents prescripcions: 

1) En totes les edificacions, tots els tancaments exteriors hauran de posseir un aïllament 

acústic que proporcioni una absorció mínima dels sorolls aeris de 25 dB en l’interval de 

freqüències comprès entre 50 i 4.000 Hz.  

4) A les obres i treballs de construcció, modificació, reparació i enderrocament d’edificis, 

així com els que es realitzin a la via pública, s’adoptaran les mesures oportunes per 

evitar que els sorolls emesos excedeixin dels nivells acústics assenyalats per a la 

respectiva zona.  

5) L’Ajuntament podrà excusar la precedent prescripció en les obres de declarada 

urgència  

o en aquelles altres que no puguin demorar-se per comportar perill d’enfonsament, 
esllavissada, inundació, explosió o risc de naturalesa anàloga, i en les que siguin 
d’interès públic, la qual declaració incumbeix a la Comissió de Govern. En aquests 
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casos, ateses les circumstàncies concurrents, podrà autoritzar l’ús de maquinària i la 
realització d’operacions que produeixin una emissió de nivell superior al permès en la 
zona de què es tracti. 

 

Rafa Rodríguez Rivas                                                                                                           
Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament                                   

Banyeres, a la data de la signatura” 

 

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

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

 

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

  

PRIMER.- Desestimar la sol·licitud ja que, d’acord l’informe emès pel coordinador de 
Serveis Tècnics detallat en la part expositiva, l’Ordenança municipal de policia i bon 
govern ja regula les mesures protectores contra la contaminació acústica, inclòs els 
sorolls produïts per obres i treballs de construcció per tal d’evitar molèsties als particulars 
i a les activitats del Municipi. 

 

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

 

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

  

  

Expedient 1179/2017. Sol·licita que es realitzin comunicacions als veïns i veïnes 

de la Urb. Els Boscos per evitar riscos d'incendi. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 
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APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DEL PRESIDENT DE LA E.U.C. ELS 
BOSCOS PERQUÈ ES REALITZIN COMUNICACIONS I ADVERTÈNCIES ALS VEÏNS 
I VEÏNES DE LA URBANITZACIÓ PER EVITAR RISC D’INCENDIS.- EXP. 1179/2017 

 

Vista la sol·licitud del president de la E.U.C. Els Boscos, registrada en data 28 de juny de 
2017 (RE 2485) perquè es realitzin des de l’Ajuntament comunicats i advertències als 
veïns i veïnes de la urbanització per evitar risc d’incendis. 

 

Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 25 de setembre de 2017 
on diu que el mes de maig es van realitzar les inspeccions necessàries per verificar els 
solars que calien fer una neteja i desbrossat de la parcel·la per deixar-la en unes 
condicions de seguretat i en unes condicions de salubritat adients. Arran de les 
inspeccions fetes, es va notificar als propietaris dels terrenys perquè adoptessin les 
mesures adients per tal de garantir la seguretat, salubritat i l’ornament públic i el 
compliment dels deures d’ús, conservació i rehabilitació. 

 

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

 

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

 

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

 

PRIMER.- Comunicar al sol·licitant que d’acord l’informe del coordinador de Serveis 
Tècnics ja es va requerir als propietaris dels terrenys necessaris d’una neteja i 
desbrossat que adoptessin les mesures adients per garantir la seguretat, salubritat i 
ornament públic i compliment dels deures d’ús, conservació i rehabilitació. 

 

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

 



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

19 
 

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

  

Expedient 1242/2017. Sol·licitud de subvencions per a entitats locals (atenció al 

públic) 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA DE 
SUPORT ALS CENTRES DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE 
TITULARITAT MUNICIPAL, CURS 2016-2017, DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. 
EXP.- 1242/2017 

 

El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 26 de setembre de 2014, va 
aprovar inicialment les Bases específiques reguladores del Programa extraordinari de 
suport als centres de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal, que es van 
sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies hàbils sense al·legacions, motiu 
pel qual van esdevenir definitives.  

 

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 14 de juliol de 
2017, va aprovar la convocatòria de les subvencions del Programa de suport als centres 
de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal, curs 2016-2017. L’anunci es va 
publicar al BOPT núm. 146 de data 28 de juliol de 2017; BDNS: 356848. 

 

D’acord amb la Base segona de les específiques reguladores d’aquesta subvenció, són 
subvencionables les despeses de funcionament dels centres educatius de primer cicle 
d’educació infantil generades dins el calendari del curs escolar (que comença l’1 de 
setembre i acaba el 30 de juny), amb exclusió de les despeses derivades d’inversions i 
amortitzacions, despeses de menjador i servei d’acollida. 

Atès que l’Ajuntament de Banyeres del Penedès és titular d’un centre de primer cicle 
d’educació infantil, la llar d’infants Marta Mata. 

Atesa la memòria de la Regidoria d’Ensenyament de data 26 de setembre de 2017. 

Les sol·licituds s’han de presentar abans del proper 30 de setembre de 2017 de forma 
telemàtica, en model normalitzat i a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona 
www.dipta.cat. 

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

http://www.dipta.cat/


     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

20 
 

les Bases del Règim Local. 

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

  

Per tot això, 

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

 

PRIMER.- Aprovar sol·licitar a la Diputació de Tarragona una subvenció del Programa de 
suport als centres de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal, curs 2016-
2017. 

 

SEGON.- Tramitar la sol·licitud de subvenció de forma telemàtica, en model normalitzat i 
a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona www.dipta.cat. 

 

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

  

Expedient 1258/2017. Sol·licitud de Sales d'Usos Múltiples (atenció a les 

persones) 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE CESSIÓ D’UNA SALA DEL CENTRE 
CÍVIC ERNEST LLUCH DE BANYERES DEL PENEDÈS PER A UNA REUNIÓ DE 
L’ANC BANYERES DEL PENEDÈS. EXP.- 1258/2017 

 

Atès que en data 27 de setembre de 2017 amb registre d’entrada número 3532, el 
senyor amb DNI núm. ....440M (en representació de l’ANC Banyeres del Penedès) 
sol·licita a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès la cessió d’una sala del Centre Cívic 
Ernest Lluch, pel dia 1 d’octubre de 2017 a les 8h per a realitzar una reunió amb els 
membres de l’ANC Banyeres del Penedès. 

 

Atès els articles 49 i 75 del Reglament de Patrimoni per a les entitats locals a Catalunya 
sobre procediment de cessió gratuïta de dependències municipals i de resta de béns 

http://www.dipta.cat/
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patrimonials. 

 

Atès la comprovació de l’inventari de béns pel qual el Centre Cívic Ernest Lluch s’inclou 
com a propietat municipal a l’esmentat inventari.   

 

Els centres cívics del municipi de Banyeres del Penedès són equipaments culturals i 
socials, de titularitat municipal, que donen servei als banyerencs i banyerenques i 
esdevenen punts de trobada per a reunions o assemblees, per a tots aquells 
veïns/veïnes i entitats que ho sol·licitin, prèvia petició per escrit.  

 

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

 

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

 

Per tot això, 

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

 

PRIMER.- Denegar la cessió d’una sala del Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del 
Penedès pel dia 1 d’octubre a les 8h, per no complir amb els terminis previs a la petició. 

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

 

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

  

Expedient 1174/2017. Devolució de l'aval núm.010000011284 d'Avalis de 

Catalunya, S.G.R. a l'empresa EXTERNALIA OBJECT, S.L. del contracte de 

Serveis de neteja a les dependències municipals. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 
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APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE L’AVAL SOL·LICITAT PER L’EMPRESA 
EXTERNALIA OBJECT, S.L.- EXP. 1174/2017. 

 

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I. número ...763-R en data 4 de setembre 
de 2017 (RE 3282) demanant la devolució de l’aval següent: 

 Aval:  AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R. 

Número: 010000011284 

Data: 5/06/2015 

Import: 4.984,78 €  

Concepte: Servei de Neteja de les dependències municipals (C/08/271)  

Nostre Referència: AV189 

Formalització contracte: 24 de novembre de 2009 (es va prorrogar servei fins 
el novembre de 2015).  

 

Vist l’informe del Coordinador de Serveis Tècnics, emès en data 8 de setembre de 2017, 
que consta en l’expedient, on es diu que es pot procedir a la devolució de l’esmentat aval 
una vegada comprovat que ha transcorregut el termini de garantia,12 mesos, establert 
en la clàusula 9 del contracte. 

 

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

 

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

 

Per tot això, 

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

 

PRIMER.- Retornar l’aval sol·licitat, detallat en la part expositiva, a EXTERNALIA 
OBJECT, S.L. 
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SEGON.-  Informar que per retirar l’original de l’aval cal que es presenti la persona 
degudament acreditada y habilitada per l’empresa.  

 

TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat. 

 

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

  

Expedient 1113/2017. Contracte menor de serveis per la impartició de 2 

cursos"Tallers de l'Experiència" per a gent gran 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVAR SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER LA IMPARTICIÓ 
DE 2 CURSOS « TALLERS DE L’EXPERIÈNCIA » PER A GENT GRAN  AL CENTRE 
CÍVIC ERNEST LLUCH DE BANYERES DEL PENEDÈS.  1113/2017 

  

Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 24 de setembre de 2017 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei per la impartició  de 2 
cursos “Tallers de l’Experiència” de l’octubre del  2017 a juny del 2018 per a gent gran al 
Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades 
amb a la Sra Yolanda Almagro Cardenete,  per un preu total de 9.306 euros i exempt 
d’IVA, cost mensual  per curs de 517euros. 

 

Atesa la declaració jurada de la Sra. Yolanda Almagro Cardenete, relativa a no estar 
incurs en les prohibicions per contractar establertes a  l’article 60 del TRLCSP i demes 
requisits per poder contractar amb l’Administració Pública. 

 

Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusán Farré, Regidora de Cultura i Regidora de Gent 
Gran de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 22 de setembre de 2017, on es 
justifica la necessitat de dur a terme aquesta actuació. 

 

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer  de 
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l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 25 de setembre de 2017, amb 
advertència d’incompliment de la normativa en matèria de contractació. 

 

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

 

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 donat compte en el ple de data 22 de juny de 2015 i l’art 23 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

  

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

  

PRIMER.- Aprovar la contractació menor a favor de la Sra. Yolanda Almagro Cardenete,  
per un preu total de 9.306 euros i exempt d’IVA, cost mensual  per curs de 517euros per 
realitzar el servei per la impartició  de 2 cursos “Tallers de l’Experiència” de l’octubre del  
2017 a juny del 2018 per a gent gran al Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del 
Penedès. 

 

SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa indicada des del punt de vista comptable a 
càrrec de la partida núm. 3370 22799 del vigent pressupost.  

 

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

 

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

  

Expedient 1196/2017. Contracte Menor de Subministrament de gelosies 

d'alumini(secretaria) 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL.LACIÓ DE CELOSIES D’ALUMINI PER L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DE 
BANYERES DEL PENEDÈS.1196/2017 
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Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data  18 de setembre  de 2017 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament i instal·lació 
de gelosies d’alumini per l’edifici de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i ateses les 
gestions realitzades amb a l’empresa Carpinteria Guerrero S.L,  per un preu total de 
3.355 euros i 704,55 euros d’IVA. 

Atès a la declaració jurada de l’empresa Carpinteria Guerrero S.L, relativa a no estar 
incurs en prohibicions per contractar establertes a  l’article 60 del TRLCSP i demes 
requisits per poder contractar amb l’Administració Pública. 

Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 26 de setembre de 2017. 

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 27 de setembre de 2017. 

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

  

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 donat compte en el ple de data 22 de juny de 2015 i l’art 23 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

  

Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords : 

  

PRIMER.- Aprovar el contracte menor de subministrament a favor de l’empresa 
Carpinteria Guerrero S.L, per un preu total de 3.355 euros i 704,55 euros d’IVA, pel 
subministrament i instal·lació de gelosies d’alumini per l’edifici de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès.   

 

SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable a càrrec de 
la partida nº 9200 62200 de l’actual pressupost. 

 

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

 

QUART.-  Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri. 
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Expedient 1214/2017. Contracte Menor de Subministrament i servei anual de 

manteniment d'un equip multifuncional impressora 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT I 
SERVEI ANUAL DE MANTENIMENT D’UN EQUIP MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA 
Ir C5051i (NOVA SÈRIE EQ80) PER LES DEPENDÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE 
BANYERES DEL PENEDÈS .1214/2017 

  

Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data  22 de setembre  de 2017 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament i servei de 
manteniment anual d’un equip multifuncional impressora Ir Advance C5051i (nova sèrie 
EQ80) per les dependències de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i ateses les 
gestions realitzades amb a l’empresa Canon Sistemas de Oficina del Penedès S.A,  per 
un preu total de 6.420 euros i 1.348,2 euros d’IVA i  pel que fa al cost de manteniment 
d’un any de la impressora adquirida, seria el següent: preu Impressió A4 Negre: 0,00674 
€ i 0,00141 euros d’IVA i preu Impressió A4 Color: 0,05200 € i 0,01092 euros d’IVA 

 

Atès a la declaració jurada de l’empresa Canon Sistemas de Oficina del Penedès S.A, 
relativa a no estar incurs en prohibicions per contractar establertes a  l’article 60 del 
TRLCSP i demes requisits per poder contractar amb l’Administració Pública. 

  

Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 21 de setembre de 2017. 

  

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 25 de setembre de 2017. 

  

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

  

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 donat compte en el ple de data 22 de juny de 2015 i l’art 23 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
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Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords : 

   

PRIMER.- Aprovar el contracte menor de subministrament a favor de l’empresa Canon 
Sistemas de Oficina del Penedès S.L, per un preu total de 6.420 euros i 1.348,2 euros 
d’IVA, pel subministrament d’un equip multifuncional impressora Ir Advance C5051i 
(nova sèrie EQ80) per les dependències de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, i pel 
que fa al cost de manteniment d’un any de la impressora adquirida, seria el següent: 
preu Impressió A4 Negre: 0,00674 € i 0,00141 euros d’IVA i preu Impressió A4 Color: 
0,05200 € i 0,01092 euros d’IVA.   

  

SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable a càrrec de 
les partides nº 920063300 i 920022000 de l’actual pressupost. 

  

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

  

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

  

Expedient 1215/2017. Contracte menor de serveis per a realitzar un curs de 

ceràmica 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVAR SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER REALITZAR UN 
CURS DE CERÀMICA DE L’OCTUBRE DEL 2017 A JUNY DEL 2018 AL CENTRE 
CÍVIC ERNEST LLUCH DE BANYERES DEL PENEDÈS.  1215/2017 

  

Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 25 de setembre de 2017 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei per realitzar un curs de 
ceràmica de l’octubre del  2017 a juny del 2018 al Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres 
del Penedès, i ateses les gestions realitzades amb a la Sra. Montse Gay Carbonell,  per 
un preu total de 220,50 euros/mes i exempt d’IVA. 

  

Atesa la declaració jurada de la Sra. Montse Gay Carbonell, relativa a no estar incurs en 
les prohibicions per contractar establertes a  l’article 60 del TRLCSP i demes requisits 
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per poder contractar amb l’Administració Pública. 

  

Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusán Farré, Regidora de Cultura i Regidora de Gent 
Gran de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 22 de setembre de 2017, on es 
justifica la necessitat de dur a terme aquesta actuació. 

  

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 25 de setembre de 2017, amb 
advertència d’incompliment de la normativa en matèria de contractació. 

  

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

  

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 donat compte en el ple de data 22 de juny de 2015 i l’art 23 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

  

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

  

PRIMER.- Aprovar la contractació menor a favor de la Sra. Montse Gay Carbonell,  per 
un preu total de 220,50 euros/mes i exempt d’IVA, per realitzar el servei per realitzar un 
curs de ceràmica de l’octubre del  2017 a juny del 2018 al Centre Cívic Ernest Lluch de 
Banyeres del Penedès. 

  

SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa indicada des del punt de vista comptable a 
càrrec de la partida núm. 3370 22799 del vigent pressupost.  

  

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

  

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

  

Expedient 1216/2017. Contracte menor de serveis per a realitzar un curs de 

gimnàstica per a la gent gran 



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

29 
 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVAR SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER REALITZAR 
CURS DE GIMNÀSTICA PER A LA GENT GRAN DE L’OCTUBRE DE 2017 A JUNY 
DEL 2018 AL CENTRE CÍVIC JOAN CATALÀ DEL PRIORAT DE BANYERES DEL 
PENEDÈS.  1216/2017 

  

Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 28 de setembre de 2017 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei per realitzar un curs de 
gimnàstica per a la gent gran  de l’octubre del  2017 a juny del 2018 al Centre Cívic Joan 
Català del Priorat de Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades amb a la 
Sra. Dolores López Pizarro,  per un preu total de 154,54 euros/mes i 32,46 euros  d’IVA 
mensuals. 

  

Atesa la declaració jurada de la Sra. Dolores López Pizarro, relativa a no estar incurs en 
les prohibicions per contractar establertes a  l’article 60 del TRLCSP i demes requisits 
per poder contractar amb l’Administració Pública. 

  

Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusán Farré, Regidora de Cultura i Regidora de Gent 
Gran de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 22 de setembre de 2017, on es 
justifica la necessitat de dur a terme aquesta actuació. 

  

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 28 de setembre de 2017, amb 
advertència d’incompliment de la normativa en matèria de contractació. 

  

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

  

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 donat compte en el ple de data 22 de juny de 2015 i l’art 23 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

  

Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords : 
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PRIMER.- Aprovar la contractació menor a favor de la Sra. Dolores López Pizarro,  per 
un preu total de 154,54 euros/mes i 32,46 euros d’IVA mensuals, per realitzar el servei 
per realitzar un curs de gimnàstica per a la gent gran  de l’octubre del  2017 a juny del 
2018 al Centre Cívic Joan Català del Priorat de Banyeres del Penedès. 

  

SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa indicada des del punt de vista comptable a 
càrrec de la partida núm. 3370 22799 del vigent pressupost.  

  

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

  

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

  

Expedient 1217/2017. Contracte menor de serveis per a realitzar un curs de 

manualitats (arts aplicades) 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVAR SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER REALITZAR 
CURS DE MANUALITATS (ARTS APLICADES) DE L’OCTUBRE DE 2017 A JUNY 
DEL 2018 AL CENTRE CÍVIC ERNEST LLUCH DE BANYERES DEL PENEDÈS.  
1217/2017 

  

Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 25 de setembre de 2017 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei per realitzar un curs de 
manualitats (arts aplicades) de l’octubre del  2017 a juny del 2018 al Centre Cívic Ernest 
Lluch de Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades amb a la Sra. Beatriz 
Pérez Díaz,  per un preu total de 1.098,20 euros i exempt d’IVA. 

  

Atesa la declaració jurada de la Sra. Beatriz Pérez Díaz, relativa a no estar incurs en les 
prohibicions per contractar establertes a  l’article 60 del TRLCSP i demes requisits per 
poder contractar amb l’Administració Pública. 

  

Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusán Farré, Regidora de Cultura i Regidora de Gent 
Gran de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 22 de setembre de 2017, on es 
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justifica la necessitat de dur a terme aquesta actuació. 

  

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 25 de setembre de 2017, amb 
advertència d’incompliment de la normativa en matèria de contractació. 

  

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

  

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 donat compte en el ple de data 22 de juny de 2015 i l’art 23 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

  

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

  

PRIMER.- Aprovar la contractació menor a favor de la Sra. Beatriz Pérez Díaz,  per un 
preu total de 1.098,20 euros i exempt d’IVA, per realitzar el servei per realitzar un curs 
de manualitats (arts aplicades) per a la gent gran  de l’octubre del  2017 a juny del 2018 
al Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès. 

  

SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa indicada des del punt de vista comptable a 
càrrec de la partida núm. 3370 22799 del vigent pressupost.  

  

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

  

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

  

Expedient 1219/2017. Contracte menor de serveis per a realitzar cursos de 

costura, puntes de coixí i patchwork 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 
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APROVAR SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER REALITZAR ELS 
CURSOS DE COSTURA, PUNTES DE COIXÍ I PATCHWORK DE L’OCTUBRE DEL 
2017 A JUNY DEL 2018 AL CENTRE CÍVIC ERNEST LLUCH DE BANYERES DEL 
PENEDÈS I AL CENTRE CÍVIC JOAN CATALÀ DEL PRIORAT DE BANYERES DEL 
PENEDÈS.  1219/2017 

  

Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 27 de setembre de 2017 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei  per realitzar els cursos 
de costura, puntes de coixí i patchwork de l’octubre del  2017 a juny del 2018 al Centre 
Cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès i al Centre Cívic Joan Català del Priorat de 
Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades amb a l’empresa Divertalia S.L,  
per un preu total de 9.117 euros i 911,7 euros d’IVA, desglossat en els següents cursos: 

  

Costura:      3.060 euros i 306 euros d’IVA (10%) Al Centre Cívic Ernest 
Lluch. 374 euros/mes IVA inclòs. 

Puntes de coixí:    2.997 euros i 299,7 euros d’IVA (10%) Al Centre Cívic Ernest 
Lluch. 366,3 euros/mes IVA inclòs. 

Patchwork:      3.060 euros i 306 euros d’IVA (10%) Al Centre Cívic Joan 
Català del Priorat de Banyeres el dijous i al Centre Cívic Ernest Lluch de 
Banyeres del Penedès els dimarts. 374 euros/mes IVA inclòs els dijous.  

  

Atesa la declaració jurada de l’empresa Divertalia S.L, relativa a no estar incurs en les 
prohibicions per contractar establertes a  l’article 60 del TRLCSP i demes requisits per 
poder contractar amb l’Administració Pública. 

  

Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusán Farré, Regidora de Cultura i Regidora de Gent 
Gran de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 22 de setembre de 2017, on es 
justifica la necessitat de dur a terme aquesta actuació. 

  

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 27 de setembre de 2017, amb 
advertència d’incompliment de la normativa en matèria de contractació. 

  

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

  

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
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número 66/2015 donat compte en el ple de data 22 de juny de 2015 i l’art 23 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

  

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

  

PRIMER.- Aprovar la contractació menor a favor de l’ empresa Divertalia S.L,  per un 
preu total de 9.117 euros i 911,7 euros d’IVA, per realitzar els cursos de costura, puntes 
de coixí i patchwork de l’octubre del  2017 a juny del 2018 al Centre Cívic Ernest Lluch 
de Banyeres del Penedès i al Centre Cívic Joan Català del Priorat de Banyeres del 
Penedès. 

  

SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa indicada des del punt de vista comptable a 
càrrec de la partida núm. 3370 22799 del vigent pressupost.  

  

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

  

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

  

Expedient 1255/2017. Contracte menor de serveis per a realitzar un curs 

d'alfabetització castellana 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVAR SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER REALITZAR 
CURS DE D’ALFABETITZACIÓ CASTELLANA AL COL.LECTIU DE PERSONES 
ESTRANGERES DE L’OCTUBRE DE 2017 A JUNY DEL 2018 AL CENTRE CÍVIC 
ERNEST LLUCH DE BANYERES DEL PENEDÈS.  1255/2017 

  

Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 28 de setembre de 2017 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei per realitzar curs 
d’alfabetització castellana al col·lectiu de persones estrangeres  de l’octubre del  2017 a 
juny del 2018 al Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès, i ateses les 
gestions realitzades amb a la Sra. Mónica Farré Termés,  per un preu total de 2.023 
euros i exempt d’IVA. 
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Atesa la declaració jurada de la Sra. Mónica Farré Termés, relativa a no estar incurs en 
les prohibicions per contractar establertes a  l’article 60 del TRLCSP i demes requisits 
per poder contractar amb l’Administració Pública. 

  

Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusán Farré, Regidora de Gent Gran i Immigració de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 26 de setembre de 2017, on es justifica 
la necessitat de dur a terme aquesta actuació. 

  

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 28 de setembre de 2017, amb 
advertència d’incompliment de la normativa en matèria de contractació. 

  

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

  

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 donat compte en el ple de data 22 de juny de 2015 i l’art 23 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

  

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

  

PRIMER.- Aprovar la contractació menor a favor de la Sra. Mónica Farré Termes,  per un 
preu total de 2.023 euros i exempt d’IVA, per realitzar el servei per realitzar curs 
d’alfabetització castellana al col·lectiu de persones estrangeres  de l’octubre del  2017 a 
juny del 2018 al Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès. 

  

SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa indicada des del punt de vista comptable a 
càrrec de la partida núm. 3370 22799 del vigent pressupost.  

  

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

  

QUART.-  Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri. 
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Expedient 246/2017. Reclamació Patrimonial per desperfectes fuita d'aigua. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVAR SI S’ESCAU ADMETRE A TRÀMIT LA RECLAMACIÓ PATRIMONIAL DEL 
SR. AMB DNI 238k CONTRA L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EXP.- 
246/2017 

  

Fets 

El senyor amb DNI 238K ha presentat una reclamació de responsabilitat patrimonial 
contra l'Ajuntament de Banyeres del Penedès per danys ocorreguts al febrer de 2017 al 
seu habitatge a causa d'una fuita d'aigua de la xarxa municipal a l'avinguda Acàcies del 
municipi de Banyeres del Penedès. 

Es sol·licita una indemnització de 6.129,04 euros. 

Fonaments de dret 

  

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

  

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

  

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

  

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 
les Bases del Règim Local. 
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Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015,  i 
atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017. 

   

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

  

PRIMER.-  Admetre a tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel 
senyor amb DNI 238K contra l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, que es tramitarà 
d’acord amb el que determinen la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques, i la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic. 

  

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

  

TERCER.- Comunicar a l’interessat el següent: 

- l’expedient es considera iniciat el dia 15 de juny de 2017. 

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

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

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

  

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

  

CINQUÈ.- Notificar la present resolució a les parts interessades al procés. 
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SISÈ.- Demanar al reclamant que, en el termini de 10 dies aporti la següent 
documentació: 

-        Títol de propietat de l'habitatge situat a l'avinguda Acàcies, 37, de Banyeres 
del Penedès 

-        Pòlissa d'assegurança de l'immoble, si existeix. 
-        Certificat de l'asseguradora conforme no se li han abonat els danys 

reclamats. 
-        Factura dels danys reclamats. 

  

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

  

Expedient 1241/2017. Preu Públic Reclamació Patrimonial presentada pel Sr. 

amb DNI:...995Q 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVAR SI S‘ESCAU EL PAGAMENT A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE LA 
LIQUIDACIÓ DEL PREU PÚBLIC DE RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PRESENTADA 
PER PEL SR. AMB DNI:...995Q.- EXP. 1241/2017 

  

En data 14 d’agost de 2017, ha tingut entrada en el Registre General amb número 
3081d’aquesta Corporació escrit de la Base Gestió d’ingressos, pel qual ens 
comuniquen la liquidació del preu públic de la reclamació patrimonial presentada pel Sr. 
amb NIF: 995Q pels danys al seu vehicle a causa del mal estat de la via del  camí de la 
urbanització Boscos fins la Garita Nova. 

  

Atès que l’import de l’esmentada liquidació és de 281,93 € (IVA inclòs), i s’haurà de fer 
efectiu en Base Gestió d’ingressos. 

  

Atès que existeix consignació pressupostària adequada i suficient a la partida 9200 
22604 del pressupost vigent.  

  

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 
les Bases del Règim Local. 
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Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015,  i 
atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017. 

  

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

     

PRIMER.- Aprovar fer efectiu el pagament de la liquidació del preu públic de la 
reclamació patrimonial presentada pel Sr. amb NIF: 995Q pels danys al seu vehicle a 
causa del mal estat de la via del  camí de la urbanització Boscos fins la Garita Nova. 

  

SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació derivada de la liquidació del preu 
públic, per imports de 281,93 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida pressupostària 9200 
22604 del vigent pressupost. 

          

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

  

Expedient 1256/2017. Establiment del preu públic per l'activitat Taller de 

l'experiència 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

   

D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC PER 
FINANÇAR L’ACTIVITAT ANOMENADA TALLER DE L’EXPERIÈNCIA I 
MODIFICACIÓ DE LES NORMES REGULADORES DEL PREU PÚBLIC PER LA 
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS FORMATIVES EN L’ÀMBIT CULTURAL I ESPORTIU.- 
1256/2017 

 

Ateses les normes reguladores del preu públic per la realització d’activitats formatives en 
l’àmbit cultural i esportiu, aprovades per acord plenari de data 17 de març de 2016. 

  

Atesa la memòria de la Regidoria de Benestar Social i Gent Gran, on es justifica la 
necessitat d’aprovar un preu públic per la prestació de l’activitat anomenada Taller de 
l’experiència, que té per objectiu restaurar les habilitats cognitives en desús per tal de 
retardar el deteriorament cognitiu, així com potenciar l’autoestima personal per tal de 
millorar la gestió emocional i també les relacions socials. Així mateix, es proposa 
l’establiment d’un preu públic per l’activitat.  
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Ateses les modificacions proposades per la Regidora de Benestar Social i Gent Gran, 
que són:  

  

1. En la denominació de les normes reguladores, on diu “Normes reguladores del preu 
públic per la realització d’activitats formatives en l’àmbit cultural i esportiu” ha de dir 
“Normes reguladores del preu públic per la realització d’activitats formatives en l’àmbit 
social, cultural, esportiu i de lleure”. 

  

2. En l’Article 1. Fonament Legal, cal modificar l’última línia, de manera que on diu 
“realització d’activitats formatives en àmbits de cultura i esport” ha de dir: “realització 
d’activitats formatives en l’àmbit social, cultural, esportiu i de lleure”. 

  

3. En l’Article 4. Quantia, Tarifa 1, cal afegir al final del paràgraf: 

  

“- Taller de l’experiència.......................................................    15,00 €” 

  

Vista la memòria econòmica financera que consta en l’expedient, de la qual es dedueix 
que el preu públic fixat en aquestes normes reguladores no cobreix el cost de prestació 
del servei, si bé es troba justificat per motius socials i d’interès general. 

  

Vist l’informe emès pel secretari interventor tresorer, que hi consta a l’expedient.  

  

Considerant que la competència per a l’aprovació de l’establiment i modificació dels 
preus públics correspon a la Junta de Govern Local, d’acord amb la delegació conferida 
per acord del Ple de data 17 de març de 2016, publicació al BOPT núm. 61 de data 31 
de març de 2016. 

  

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

  

PRIMER.- Aprovar l’establiment del preu públic per la prestació de l’activitat Taller de 
l’experiència, que queda fixat en 15€/mes.  
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SEGON.- Aprovar la modificació de les normes reguladores del preu públic per la 
realització d’activitats formatives en l’àmbit cultural i esportiu, incorporant les 
modificacions proposades per la Regidora de Benestar Social i Gent Gran, la redacció 
de les quals es transcriu seguidament:  

  

“NORMES REGULADORES DEL PREU PÚBLIC PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS 
FORMATIVES EN L’ÀMBIT SOCIAL, CULTURAL, ESPORTIU I DE LLEURE   

  

Article 1. Fonament Legal 

  

Fent ús de les atribucions conferides en els articles 41 al 47 i 127 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, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del servei o 
la realització d’activitats formatives en l’àmbit social, cultural, esportiu i de lleure. 

  

Article 2. Naixement de l’Obligació 

  

L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei o la 
realització de l’activitat, si bé la Corporació podrà exigir el dipòsit previ del seu import 
total o parcial, conforme a l’article 46 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. 

  

Article 3. Obligats al pagament 

  

Està obligat al pagament del preu públic qui es beneficiï dels serveis o activitats pels 
quals s’hagi de satisfer tal pagament. 

  

Article 4. Quantia 

  

Tarifa 1. La quantia dels drets a percebre mensualment pel preu públic serà la següent: 

  

- Classes d’arts aplicades ................................................. 25,00 € 
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- Classes de ceràmica ........................................................ 25,00 € 

- Classes de costura ........................................................... 20,00 € 

- Classes de puntes que coixí ............................................ 18,00 € 

- Classes de patchwork ...................................................... 20,00 € 

- Classes de patchwork Centre Cívic Priorat ......................        20,00 € 

- Classes de Zumba  

1 hora a la setmana ......................................................... 12,00 € 

 2 hores a la setmana ....................................................... 15,00 € 

 3 hores a la setmana ....................................................... 20,00 € 

- Classes de Ritmes Llatins   

1 hora a la setmana .........................................................   9,00 € 

 2 hores a la setmana ....................................................... 12,00 € 

- Gimnàstica Centre Cívic Priorat........................................        18,00 € 

-  Taller de l’experiència....................................................... 15,00 € 

  

Tarifa 2. La quantia dels drets a percebre mensualment pel preu públic es veurà reduïda 
en un 50% en el cas que els obligats al pagament acreditin la seva condició de 
pensionistes. En aquest cas, les tarifes seran les següents: 

  

- Classes d’Arts aplicades .................................................  12,50 € 

- Classes de ceràmica ........................................................  12,50 € 

- Classes de costura ...........................................................  10,00 € 

- Classes de puntes que coixí ............................................    9:00 € 

- Classes de patchwork ......................................................  10,00 € 

- Classes de patchwork Centre Cívic Priorat......................  10,00 € 

- Classes de Zumba  

1 hora a la setmana ........................................................   6,00 € 

 2 hores a la setmana .......................................................            7,50 € 
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 3 hores a la setmana ....................................................... 10,00 € 

- Classes de Ritmes Llatins  

1 hora a la setmana ........................................................    4,50 € 

 2 hores a la setmana ......................................................    6,00 € 

- Gimnàstica Centre Cívic Priorat ...................................     9,00 € 

  

Article 5. Normes de gestió 

  
El preu públic s’exigirà en règim de liquidació, mitjançant domiciliació del rebut en el 
compte corrent indicat per l’obligat al pagament. En cas de devolució del rebut per 
l’entitat bancària, l’obligat al pagament haurà de fer-se càrrec de les comissions 
bancàries corresponents.  

  

Els deutes per preus públics s’exigiran, si escau, pel procediment de constrenyiment. 

  

En cas que l’obligat al pagament es vulgui donar de baixa de l’activitat formativa, haurà 
de comunicar-ho a l’Ajuntament abans de l’últim dia del mes. Si no ho comunica amb 
aquesta antelació, el rebut del mes següent es carregarà sense que hi hagi dret a la 
devolució.  

  
No obstant, hi haurà dret a la devolució del preu satisfet  quan per causes no imputables 
a l’obligat al pagament el servei o l’activitat no es presti o desenvolupi. 

  

DISPOSICIÓ FINAL 

L’acord d’establiment d’aquest preu públic començarà a regir a partir del dia següent al 
de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i seguirà en 
vigor fins que s’acordi la seva derogació o modificació expressa per l’Ajuntament.” 

  

SEGON.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, podent els 
interessats interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala del mateix ordre del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins del termini de dos mesos des del dia 
següent a la publicació.  

  

TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació. 
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Expedient 63/2017. Serveis i Treballs extraordinaris efectuats pel personal 

laboral de l’Ajuntament durant el mes d’agost i setembre 2017 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVAR SI S’ESCAU ELS SERVEIS I TREBALLS EXTRAORDINARIS EFECTUATS 
PEL PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DURANT EL MES D’AGOST I 
SETEMBRE DE 2017.- Exp. 63/2017 

  

Vista la relació de serveis extraordinaris efectuats pel personal laboral d’aquest 
Ajuntament durant el mes d’agost i setembre 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.  

Vist l’informe de data 25 de setembre de 2017, emès per el secretari interventor tresorer. 

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 i  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 en la partida 9200 13001 del pressupost vigent 
d’aquest Ajuntament, que existeix partida a nivell de vinculació jurídica per afrontar 
aquestes despeses. 

  

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.  

  

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

  

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

  

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



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

44 
 

  

PRIMER.- Atorgar  les gratificacions per serveis o treballs extraordinaris al personal 
laboral de l’Ajuntament, que s’abonaran en la nòmina del mes de setembre de 2017, a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 9200 13001 del pressupost vigent d’aquest 
Ajuntament, que existeix partida a nivell de vinculació jurídica, per afrontar les següents 
despeses que es detallen a continuació: 

  

  

Treballador / a Període Gratificació 

DNI: ..196H Agost 161,88 € 

DNI:...805V Setembre 119,75 € 

DNI:...147B Setembre 119,75 € 

  

  

SEGON.- Abonar els serveis o treballs extraordinaris  esmentats en la nòmina del 
corrent mes de setembre de 2017. 

  

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

  

Expedient 1244/2017. Aprovació Nòmines mes Setembre 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, LES NÒMINES DEL PERSONAL LABORAL, FUNCIONARI I 
CÀRRECS ELECTES DEL MES SETEMBRE Exp. 1244/2017 

  

En relació a l’expedient relatiu a l’aprovació de les nòmines del personal de l’Ajuntament 
de Banyeres del Penedès corresponents al mes de setembre, que inclou les retribucions 
bàsiques i retribucions complementàries corresponents a les diferents situacions 
administratives i serveis o treballs extraordinaris del personal laboral i quilometratge del 
personal laboral. 
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Atès el contingut de la Base 40ena de les d’execució del pressupost per l’exercici vigent, 
que es transcriu a continuació: 

  

“Base 40.- Gestió de la despesa en matèria de personal 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

Atès que, per simplificació administrativa, serà l’Alcaldia qui proposi a la Junta de Govern 
Local l’aprovació de les nòmines i aquesta, si s’escau, qui ho acordi. 
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Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 
les Bases del Règim Local. 

  

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

  

Per tot això,  

  

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

  

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

Cost Total: 54.418,78 € 

Total Cost Seguretat Social: 14.357,42 € 

Quotes Obreres: 2.794,32 € 

Total líquid a percebre pel personal funcionari, laboral, càrrecs electes: 33.121,40 € 

  

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

  

Expedient 1257/2017. Aprovació de factures 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVACIÓ DE FACTURES.- EXP. 1257/2017 

  

Es sotmet  a  la  consideració  dels  reunits  la  relació  de  factures  presentades  per  
proveïdors diversos corresponents a l’exercici 2017, detallades seguidament: 
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Nº Factura Raó Social Import Descripció 

FACT/17/1002 Eco BP, S.L 150,38 Regularització quota any 2016 

FACT/17/1003 Eco BP, S.L 166,25 Regularització quota any 2016 

FACT/17/1004 Eco BP, S.L 2483,78 Regularització quota any 2016 

FACT/17/1036 BQ LlumTraffic, SL 191,81 Manteniment semàfors priorat 

FACT/17/1037 Cespa, SA 3900,62 
Servei de manteniment jardins i arbrat mes de 
juliol 

FACT/17/1038 Cespa, S.A 6675,00 Servei de neteja viaria mes de juliol 

FACT/17/1039 Externalia Object, SL 9821,03 
Servei de neteja locals municipals mes de 
juliol 

FACT/17/1050 Cespa, S.A 1134,01 Lloguer vehicle i tanques per Harley 

FACT/17/1051 Cespa, S.A 665,50 Subministrament ficus 

FACT/17/1052 Cespa, S.A 5357,64 Treballs de reparació c dos hermanas 

FACT/17/1053 Cespa, S.A 597,14 Treballs diversos amb la brigada municipal 

FACT/17/1054 Cespa, S.A 853,05 
Excavació rasa, demolició formigó, sorra i 
transport abocador 

FACT/17/1056 Cespa, S.A 597,14 Hores neteja dies 18,19 i 22 de maig 

FACT/17/1058 Cespa, S.A 381,15 Lectura comptadors d'aigua 

FACT/17/1059 Cespa, S.A 302,50 
Treballs reparació camp de futbol i reparació 
fuita aigua 

FACT/17/1061 Cespa, S.A 5404,34 
Col·locació peces formigó i diversos treballs 
d'arreglar voreres 

FACT/17/1068 
Happyludic Playground and 
Urban Equipment, S.L 1172,49 Mobiliari urbà 

FACT/17/1075 Ferreteria Jaume SA 1028,26 Material de serveis 

FACT/17/1080 ECOBP SL 3103,76 Servei recollida fracció vegetal mes de juliol 

FACT/17/1081 ECOBP SL 1405,23 Servei deixalleria comarcal mes de juliol 

FACT/17/1082 ECOBP SL 14611,39 Servei recollida residus mes de juliol 

FACT/17/1083 ECOBP SL 492,71 Servei recollida selectiva mes de juliol 

FACT/17/1085 SYG, SA 728,06 Material per reparacions brigada 

FACT/17/1105 Serralleria de la Parte SL 26,56 Subministrament material potes escenari 

FACT/17/1108 Ferreteria Jaume, S.A -24,18 ABONAMENT MATERIAL SERVEIS 

FACT/17/1109 
Efectos Buzoneo-Chistian A 
Carreño 228,69 Distribució agenda 

FACT/17/1110 Incatur, S.L 147,16 Material de serveis per brigada 
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FACT/17/1113 ECOBP SL -98,32 Regularització quota de gener a juny 2017 

FACT/17/1114 ECOPB SL 5632,67 Regularització quota de gener a juny 2017 

FACT/17/1115 ECOBP SL 145,68 Regularització quota de gener a juny 2017 

FACT/17/1124 
Productos pinturas tarragona 
2000, SL 255,81 Pintura per manteniment 

FACT/17/1153 Rodi Area, SL 160,30 Reparació vehicle Nissan 

FACT/17/1154 Hidro Tarraco, SA 42,08 Material per reparació avaria aigua 

FACT/17/1190 Incatur S.L. 20,75 Morter i portland brigada 

FACT/17/1195 Josepa Jané Figueres 212,33 Banc d'aliments: pollastre i patates 

FACT/17/1196 Josepa Jané Figueres 175,08 Banc d'aliments mes d'agost 

FACT/17/1198 
Productos Pinturas Tarragona 
2000 S.L. 189,01 Pintures per l'ermita i camp de futbol 

FACT/17/1199 Externalia Object, S.L. 9821,03 Servei neteja agost 

FACT/17/1201 Joan Farré construccións SL 5114,67 
Construcció escala formigó a l'aparcament del 
col·legi públic 

FACT/17/1202 Excavacions Xavi, S.C.P 392,04 
Fuites d'aigua a Fruitcamp, St Miquel i c/dels 
col·legis 

FACT/17/1203 Mercedes Menéndez Noel 422,00 Pa, llet i ous pel banc d'aliments 

FACT/17/1204 Cespa S.A. 475,20 
Recollida setmanal de contenidors al mercat 
dies 6,13,20 i 27 d'agost 

FACT/17/1205 Cespa, S.A 3900,62 
Serveis de manteniment i conservació  de 
jardins i arbrat públic. Agost 2017 

FACT/17/1206 Cespa S.A. 6675,00 
Neteja viària Banyeres del Penedès. Agost 
2017 

FACT/17/1207 BQ Llumtraffic SL 191,81 Servei manteniment semàfors Banyeres 

FACT/17/1209 Mª Lourdes Meroño Coria 568,16 Gravacions plens+cd's+ altres mes d'agost 

FACT/17/1210 Rosó Borrell Montserrat 6,55 Material Centre Cívic 

FACT/17/1211 Roso Borrell Montserrat 2,15 Material ajuntament 

FACT/17/1212 Ferreteria Jaume S.A. 175,92 Material brigada agost 

FACT/17/1213 Gas Natural Servicios SDG 1195,26 Electricitat Escola Pública 14/07/17-10/08/17 

FACT/17/1214 Diputació de Tarragona BOPT 45,00 
Anunci exp.5/2017 de modificació de crèdit del 
pressupost. Aprovació inicial. 

FACT/17/1215 Telefonica de España S.A.U. 67,38 
Extensions mòbils 609684186 - 616003686  
del 18-07-17 a 17-08-17 

FACT/17/1216 Telefonica de España S.A.U. 25,41 
Telèfon Ascensor escola pública del 18/07/17 
al 17/08/17 
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FACT/17/1217 Telefonica de España S.A.U. 541,87 
Telèfon  ajuntament 18/07/17-17/08/17 
877909713 

FACT/17/1218 Telefonica de España S.A.U. 125,84 
Telèfon Centre Cívic 18/07/17-17/09/17 
877909711 

FACT/17/1219 Telefonica de España SAU 42,35 
Connectivitat Centre Cívic setembre 2017 
877909712 

FACT/17/1220 Telefonica de España SAU 42,35 
Connectivitat Ajuntament setembre 2017 
877909714 

FACT/17/1221 Telefonica de España SAU 42,35 
Connectivitat Escola Publica setembre 
877909538 

FACT/17/1222 Telefonica de España SAU 510,62 
Telèfon Escola Pública 18/07/17-17/08/17 
877909537 

FACT/17/1223 ECOBP SL 14611,39 Servei de recollida i transport de residus agost 

FACT/17/1224 Hidro Tarraco, SA 393,90 Material reparació avaries aigua mes d'agost 

FACT/17/1225 ECOBP SL 1405,23 Servei deixalleria comarcal agost 

FACT/17/1227 Consorci aigües de Tarragona 1058,96 Dotació reserva aigua mes agost 

FACT/17/1228 
Consorci d'aigües de 
Tarragona 8668,47 Dotació consum efectiu aigua mes agost 

FACT/17/1230 
Xarxes de Telecomunicacions 
Alternatives, S.L 302,50 Connexió telèfons setembre 

FACT/17/1234 
Efectos buzoneo Montserrat 
Coll Casas 192,39 Distribució agenda setembre 

FACT/17/1235 SYG, SA 228,64 Material brigada 

FACT/17/1237 
Cellers Domenys i Secció 
Crèdit SCCL 387,68 Vi sardinada 11 de juliol festa major 

FACT/17/1238 Correos y Telègrafos SA 330,71 Servei Correos Agost 2017 

FACT/17/1239 Josep Antón Jané Raventós 453,27 Avaria aigua Priorat C/ Albert i C/Camèlies 11 

FACT/17/1240 Josep Anton Jané Raventós 731,14 Avaria aigua Av.Catalunya 37 

FACT/17/1241 Josep Anton Jané Raventós 1485,21 
Avaria aigua Camí Grita Nova i Av. Verge del 
Priorat 

FACT/17/1242 Cruz Roja Española 169,19 
Servei de teleassistència domiciliària mes 
d'agost 

FACT/17/1245 Canon Penedès, SA 410,17 Facturació còpies impressores Ajuntament 

FACT/17/1246 
Grup d'havaneres Arrels dels 
Ports 650,00 Grup d'havaneres 11 de setembre 

FACT/17/1247 
Productos Pinturas Tarragona 
2000 SL 54,39 Pintura camp de futbol 

FACT/17/1249 Carlos Paz Garrido 144,50 Servei de podologia mes d'agost 
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FACT/17/1251 Endesa Energia, SAU 737,14 Enllumenat camp de futbol 31/07/17-31/08/17 

FACT/17/1253 
Maria Luisa Fernandez 
Casiano 539,80 Llibres biblioteca 

FACT/17/1254 Endesa Energia, SAU 162,49 
Electricitat  TP2124 UA B2 del 31-07-17 a 31-
08-17 

FACT/17/1256 ECOBP SL 2992,68 Servei recollida de fracció vegetal agost 

FACT/17/1257 
Associació Catalana de 
Municipis 527,00 Quota soci 2017 

FACT/17/1258 Ebenisteria i disseny fontanillas 926,82 
Arreglar finestra i persiana despatx direcció 
escola pública 

FACT/17/1259 Ebenisteria i disseny fontanillas 1463,84 Treballs varis a l'escola bressol 

FACT/17/1260 Incatur, SL 54,33 Formigó i arena 

FACT/17/1261 Manantial de Salud, S.L.U 130,63 Aigua i gots ajuntament 

FACT/17/1262 AN CONNECT 05,S.L. 229,51 Tarifa plana i canal SIP mes agost 

FACT/17/1263 Josepa Jané Figueres 91,15 Tiquets varis 

FACT/17/1264 Fornell Consultors, S.L.P 520,30 Quota servei laboral setembre 

FACT/17/1265 Hidro Tarraco, SA 292,17 Material comptadors d'aigua 

FACT/17/1266 Telefonica de España S.A.U. 31,93 
Telèfon Ascensor Ajuntament 977670538 
setembre 

FACT/17/1267 Telefonica de España S.A.U. 29,03 Telèfon setembre escola pública 977167549 

FACT/17/1268 Rufino Cecilia Garcia 93,50 cinema a la fresca 11 de setembre 

FACT/17/1269 Endesa Energia, SAU 186,76 
Electricitat 10-08-17 a 15-09-17 Bombeig JM 
Caparros 

FACT/17/1270 Endesa Energia, SAU 226,48 Electricitat 10-08-17 a 15-09-17 escola bressol 

FACT/17/1271 Endesa Energia, SAU 277,70 Electricitat Centre Cívic 10/08/17-15/09/17 

FACT/17/1271 Endesa Energia, SAU 417,97 Electricitat 10-08-17 a 15-09-17 C Tarragona 

FACT/17/1273 Endesa Energia, SAU 82,93 Electricitat 10/08/17-15/09/17 zona carretera 

FACT/17/1274 
Societat General d'autors i 
editors SGAE 1842,50 Actes Saifores, St Miquel i 11 de setembre 

FACT/17/1286 Siemens Renting, S.A 82,79 
Lloguer centraleta centre civic mes de 
setembre 

FACT/17/1287 Siemens Renting, S.A 265,52 
Lloguer copiadora c5051 Ajuntament 
setembre 

FACT/17/1293 
Gestinet Internet Informàtica, 
S.L 435,60 Manteniment informàtic mes d'agost de 2017 
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Un cop han estat fiscalitzades per la Intervenció municipal i se’ls hi ha donat la 
conformitat pels regidors de les àrees corresponents.  

  

Atès que consten a l’expedient les factures que tot seguit s’esmenten, amb els 
corresponents advertiments sobre el procediment previ preceptiu establert al Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del Sector Públic, i a l’article 213 i següents 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, 
amb la ferma intenció de regularització aquesta situació: 

  

FACT-2017-1036, FACT-2017-1037, FACT-2017-1038, FACT-2017-1039, FACT-2017-
1050, FACT-2017-1051, FACT-2017-1052, FACT-2017-1053, FACT-2017-1054, FACT-
2017-1056, FACT-2017-1058, FACT-2017-1059, FACT-2017-1061, FACT-2017-1075, 
FACT-2017-1085, FACT-2017-1105, FACT-2017-1108, FACT-2017-1109, FACT-2017-
1110, FACT-2017-1124, FACT-2017-1153, FACT-2017-1154, FACT-2017-1190, FACT-
2017-1198, FACT-2017-1199, FACT-2017-1202, FACT-2017-1204, FACT-2017-1205, 
FACT-2017-1206, FACT-2017-1207, FACT-2017-1212, FACT-2017-1224, FACT-2017-
1234, FACT-2017-1235, FACT-2017-1239, FACT-2017-1240, FACT-2017-1241, FACT-
2017-1245, FACT-2017-1247, FACT-2017-1249, FACT-2017-1258, FACT-2017-1259, 
FACT-2017-1260, FACT-2017-1265, FACT-2017-1268, FACT-2017-1293 

  

Atès la normativa en matèria de reconeixement d’obligacions per part de l’ens local, 
continguda en el Reial Decret legislatiu 2/2004 i normativa concordant, així com a les 
bases d’execució del pressupost vigents per l’exercici 2017. 

  

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

  

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

  

Per tot això,  

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

  

PRIMER.- Aprovar el reconeixement de les obligacions indicades a la part antecedent, 
per un import total de 140.038,75 €, i procedir a la comptabilització en la fase comptable 



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

52 
 

corresponent a càrrec dels crèdits del vigent pressupost.   

  

SEGON.- Procedir al pagament efectiu, quan procedeixi.  

  

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

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

  

Expedient 1252/2017. Contracte menor d'obres, repàs i acondicionament del 

crematori del cementeri municipal 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR D’OBRES DE REPÀS I 
ACONDICIONAMENT DEL CREMATORI DEL CEMENTERI MUNICIPAL  DE 
BANYERES DEL PENEDÈS.-1252/2017 

  

Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 28 de setembre de 2017 es va acreditar la 
necessitat d’aquest organisme de contractar l’obra de repàs i acondicionament del 
crematori del cementeri municipal, i ateses les gestions realitzades amb a l’empresa 
CONSTRUCCIONS GERMANS REBOLLO, S.L.,  per un preu total de 3.674,00 euros i 
771,54 euros d’IVA. 

  

Atès a la declaració jurada de l’empresa CONSTRUCCIONS GERMANS REBOLLO, S.L., 
relativa a no estar incurs en prohibicions per contractar establertes a  l’article 60 del 
TRLCSP i demes requisits per poder contractar amb l’Administració Pública. 

  

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, Secretari interventor tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 28 de setembre de 2017. 

  

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases 
del Règim Local. 
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Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 donat compte en el ple de data 22 de juny de 2015 i l’art 23 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

  

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

  

PRIMER.- Aprovar el contracte menor d’obres de  repàs i acondicionament del crematori 
del cementeri municipal de Banyeres del Penedès a favor de l’empresa 
CONSTRUCCIONS GERMANS REBOLLO, S.L., per un preu total de 3.674,00 euros i 
771,54 euros d’IVA. 

  

SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable, a càrrec de 
la partida núm. 1640.62201 del vigent pressupost.  

  

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

  

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

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

Donar compte dels Decrets 

Número de 

Decret 
data Assumpte Expedient 

2017-0117 13/09/2017 

Convocatòria JGL ordinària de data 14 de 

setembre de 2017. 

S’ha donat compte al Ple PLN/2017/8 de data 

21 de setembre de 2017 

JGL//2017/29 

2017-0118 14/09/2017 

Aprovació de les línies fonamentals del 

pressupost de l’exercici 2018 

S’ha donat compte al Ple PLN/2017/8 de data 

1173/2017 
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21 de setembre de 2017 

2017-0119 18/09/2017 
Convocatòria PLE ordinari de data 21 de 

setembre de 2017 
PLN/2017/8 

2017-0120 22/09/2017 
Requeriments de l’Administració General de 

l’Estat d’acords adoptats per la Junta de Govern 

Local d’aprovació de factures.   
1226/2017 

2017-0121 27/09/2017 
Delegació de les funcions d’alcaldia per a la 

celebració de matrimoni civil 
50/2017 

 

  

  

C) PRECS I PREGUNTES  

  

No hi ha assumptes 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  
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