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 ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2017/31  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  5 / d’octubre / 2017  

Durada  Des de les 19:15 fins a les 20:39 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 

  

  



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G 

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/2017/30 en sessió ordinària de data 28 de 
setembre de 2017. 

  

Expedient 976/2017. Inscripció en el Padró Municipal d'Habitants 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVAR INSCRIURE EN EL PADRO MUNICIPAL AL SR. P. G. C.  PER CANVI DE 

RESIDENCIA AL MUNICIPI.- 976/2017 

Vist que amb data 12 de juliol de 2017, el Sr. P. G. C. Amb DNI: ....644P es va presentar 

escrit sol·licitant la seva inscripció en el padró d'habitants d'aquest Municipi.  

Vist que amb data 10 d’agost de 2017, es va emetre informe per Secretaria en relació a 

la legislació aplicable i al procediment a seguir en relació amb aquest assumpte. 

Vist que amb data 28 de setembre de 2017, es va emetre informe pels Serveis 

Municipals en relació amb la comprovació de les dades aportades pel sol·licitant.  

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de 

conformitat amb l'establert en els articles 15 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local, així com en els articles 53 i següents del Reial 

decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i 

Demarcació Territorial de les Entitats Locals.  

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. 

Per tot això,  

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

PRIMER. Inscriure en el Padró Municipal al Sr. P. G. C.  per canvi de residència al 

municipi.  

SEGON. Notificar a l'interessat la seva inscripció en el Padró d'Habitants d'aquest 

Municipi. 

TERCER. Incloure la present variació de dades en la informació que mensualment es 

remet a l'Institut Nacional d'Estadística, en compliment de l'article 65 del Reial decret 

1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació 

Territorial de les Entitats Locals. 

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

  

  

Expedient 1239/2017. Sol·licitud de baixa i nova liquidació de rebuts per 
canvi de titular immoble 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIO DELS REBUTS D’AIGUA I 

BROSSA GENERATS AMB UN TITULAR ERRONI I QUE ES GENERIN UNS DE 

NOUS AMB EL TITULAR CORRECTE.- 1239/2017 

Vist la sol·licitud presentada per Base – Gestió d’Ingressos de data 25 d’agost de 2017 i 

amb registre d’entrada número E-17-3179, en la qual comuniquen que en execució de 

les funcions de comprovació es detecta que l’immoble amb referència cadastral 

8805816CF7780N0001IH, mantenia una titularitat errònia.  

Vist que per aquest motiu, sol·liciten que es realitzin les comprovacions pertinents dels 

rebuts emesos a nom de l’antic titular i dels següents números fixes: 020560000959i 

0208002282.  
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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. 

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 

corresponents al rebut del quart trimestre de 2015, segon, tercer i quart trimestre de 

2016 i primer i segon trimestre de 2017, amb número fix: 0208002282 i a nom de R. B. 

R. Amb DNI: .... 959E, per no ser ella la titular de l’immoble amb referència cadastral 

8805816CF7780N00001IH i en generi uns de nous a nom de ING B. Amb NIF: ...986G 

per ser el titular del mateix.  

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

corresponents al segon semestre de 2017, amb número fix: 020560000959 i a nom de 

R. B. R. Amb DNI: .... 959E, per no ser ella la titular de l’immoble amb referència 

cadastral 8805816CF7780N00001IH i en generi un de nou a nom de ING B. Amb NIF: 

...986G per ser el titular del mateix.  

TERCER.- Notificar el present acord a BASE Gestió d’Ingressos.  

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

  

  

Expedient 1260/2017. Sol·licitud de baixa i nova liquidacio del rebut de 
l'aigua per error en la presa de lectura. 

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 PRESA DE 

LA LECTURA.- 1260/2017 

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. amb DNI: ....928H, de data 18 de setembre de 2017 i 

amb registre d’entrada número E-17-3419, en la qual comunica que la lectura de l’aigua 

del segon trimestre de 2017 és incorrecte. La factura de l’aigua marcava 1452m3, quant 

a data 5 de juliol marcava 1473m3, ja que cada trimestre es pren la lectura del 
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comptador de l’aigua.  

Vist l’informe de manteniment de data 29 de setembre de 2017, la lectura actual és de 

1524m3 i veien el historial de consum del sol·licitant, es desprèn que es va marcar un 5 

enlloc d’un 7, canviant així molt la lectura.  

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: 0208002121 i a nom del 

sol·licitant amb DNI: ...928H, per error en la presa de lectura i en generi un de nou amb 

la següent lectura:  

2on trimestre de 2017, de 1435m3 a 1473m3 = 38m3 

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 1274/2017. 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 

L’AIGUA I DE LA BROSSA PER CANVI DE NOM DE L’IMMOBLE.- 1274/2017 

Vist la instància presentada per Base Gestió d’Ingressos de data 29 d’agost de 2017 i 

amb registre d’entrada número 3206, en la qual en execució de les funcions de 

comprovació s’ha esbrinat que l’immoble amb referència cadastral 

1508329CF8710H0001EG, té rebuts a nom del Sr. amb DNI: ...368N i haurien d’anar a 

nom del Sr. amb DNI: ...351Y.   

Vist que sol·liciten, que d’acord amb l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
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general Tributària, es procedeixi a fer la baixa i nova liquidació del rebuts. 

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 que anul·li i doni de baixa els 

rebuts d’aigua corresponent al tercer trimestre de 2010, exercicis 2011 i 2012, primer, 

segon i quart trimestre de 2013, exercicis 2014, 2015 i 2016 i primer i segon trimestre de 

2017, amb número fix: 020800003239 i a nom del Sr. amb DNI: ...368N per no ser ell el 

titular en aquests períodes i es generin uns de nous pels exercicis no prescrits a nom del 

Sr. amb DNI: ...351Y per ser ell el titular.  

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

rebuts d’escombraries corresponent a l’exercici 2011, segon semestre de 2012, exercicis 

2013, 2014, 2015, 2016 i 2017, amb número fix: 020560001281 i a nom de la Sra. amb 

DNI: ...907Y per no ser ella la titular en aquests períodes i es generin uns de nous pels 

exercicis no prescrits a nom del Sr. amb DNI: ...351Y per ser ell el titular.  

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

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

  

Expedient 996/2017. Sol·licituds escola Mare de Déu del Priorat perquè 
es realitzin vàries feines de manteniment a l'Escola. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, LES SOL·LICITUDS DE L’ESCOLA MARE DE DÉU DEL 
PRIORAT PERQUÈ ES REALITZIN VÀRIES FEINES DE MANTENIMENT A 
L’ESCOLA.- EXP. 996/2017 

  

Vistes les sol·licituds realitzades per l’escola Mare de Déu del Priorat en data 16 de de 
maig (RE 1856) i 26 de juny de 2017 (RE 2450) perquè es realitzin vàries feines de 
manteniment a l’Escola. 
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Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 28 de setembre de 2017 
on diu: 

“ANTECEDENTS  

Vistes les sol·licituds amb registres d’entrada números 1856 i 2450 de l’Escola Mare de 
Déu del Priorat, en les quals es sol·licitava que es realitzessin unes series de feines de 

manteniment i de pintat d’aules i pissarres.  

Per tot això, un cop verificat per part dels Serveis Tècnics la necessitat de realitzar els 
treballs demanats, s’informa que, les feines sol·licitades han sigut realitzades i acabades 
per part de la brigada municipal. 

Feines de manteniment i pintura realitzades: 

-       Arreglar rajoles del passadís. 

-       Arreglar el passamà de la teulada. 

-       Serrat de la porta de la caseta de fusta del pati. 

-       Penjar cordes per exercicis de psicomotricitat. 

-       Pintat de les aules de música, aules d’infantil i biblioteca. 

-       Pintat de les pissarres.  

  

Rafa Rodríguez Rivas                                                                    

Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament           

A Banyeres en 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.- Significar que ja s’han realitzat les feines sol·licitades d’acord informe del 
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coordinador de Serveis Tècnics, detallat en la part expositiva. 

 

SEGON.-  Notificar el present acord a l’escola Mare de Déu del Priorat. 

 

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

  

  

Expedient 1032/2017. Sol·licitud millores del parc del costat de l'Escola 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE LA SRA. AMB D.N.I.: ...883-S 
PERQUÈ S’ARRANGI EL PARC DEL COSTAT DE L’ESCOLA PER FER-LO MÉS 
ACCESSIBLE PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT.- EXP. 1032/2017 

  

Vista la sol·licitud realitzada per la Sra. amb D.N.I.: ...883-S en data 18 de juliol de 2017 
(RE 2745) perquè s’arrangi el parc del costat de l’Escola per fer-lo més accessible per a 
persones amb discapacitat. 

Atès que des d’Alcaldia ja es va fer una reunió amb la sol·licitant per explicar-li que en el 
pressupost no hi havia cap partida per poder assumir la despesa, però que es faria una 
modificació de crèdit. 

Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 14 de setembre de 2017 
on diu: 

“ANTECEDENTS 

Vista l’entrada amb registre d’entrada número 2745 del 18 de juliol de 2017, en la qual 
es sol·licita que s’arregli el parc infantil de l’Escola per tal de que sigui mes accessible a 
persones amb alguna dificultat física i també que s’adaptin les voreres des de el Carrer 
Zaragoza fins l’Escola per tal de que es pugui circular amb cadira de rodes sense tindre 
que envair la calçada. 

Vista la necessitat que actualment te l’Ajuntament de millorar la seguretat dels parcs 
infantils del municipi, l’accessibilitat a aquests, suprimint les barreres arquitectòniques 
que impedeixen l’accés, evitant el risc de caigudes i danys als usuaris i substituint els 
elements en mal estat, que no compleixen amb la normativa actual o que han sofert 
actes vandàlics.  
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L’ús públic de voreres, places i parcs ha de garantir la seguretat i confort per tots els 
usuaris. 

El parc infantil annex a l’Escola pública actualment no està adaptat i per tant la seva 
accessibilitat es molt limitada per les persones amb alguna limitació de mobilitat o que 
vulguin accedir amb cadira de rodes. 

Per tot això, s’informa que estan previstes realitzar, aquest any 2017, les feines 
necessàries per tal d’adaptar el parc i realitzar un paviment acabat amb terra de 
seguretat continu de cautxú a més de realitzar les obres necessàries per adaptar i 
adequar els passos de vianants des de el Carrer Zaragoza fins l’Escola. 

  

Rafa Rodríguez Rivas                                                                                                             

Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament                                   

Banyeres, a la data de la signatura” 

 

Atès que en la Junta de Govern Local de data 14 de setembre de 2017 ja es van aprovar 
els contractes menors d’obres de remodelació i arranjament i de subministrament de 
paviment de seguretat al parc infantil de l’Escola pública. 

  

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.- Informar a la sol·licitant que, d’acord l’informe del coordinador de Serveis 
Tècnics detallat en la part expositiva, aquest any estan previstes realitzar les feines 
necessàries per tal d’adaptar el parc i realitzar un paviment acabat amb terra de 
seguretat continu de cautxú a més de realitzar les obres necessàries per adaptar i 
adequar els passos de vianants des del carrer Zaragoza fins a l’Escola.  
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SEGON.-  Notificar el present acord al sol·licitant. 

  

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

  

  

Expedient 1144/2017. Sol·licitud reparació llums Plaça Vella de Saifores. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE REPARAR ELS LLUMS DE LA PLAÇA 
VELLA DE SAIFORES.- EXP. 1144/2017 

Vista la sol·licitud realitzada per la Sra. amb D.N.I.: ...536-R en data 16 de d’agost (RE 
3106) perquè es reparin els llums de la Plaça Vella de Saifores. 

Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 28 de setembre de 2017 
on diu: 

“ANTECEDENTS 

Vista la sol·licitud de data 16 d’agost amb registre d’entrada número 3106, on informen 
de que hi ha uns cables d’enllumenat públic que anaven grapejats per una façana de la 
Plaça Vella de Saifores despenjats. 

Per tot això, s’informa, que un cop verificat per part dels Serveis Tècnics de l’existència 
d’aquests cables d’enllumenat públic despenjats a una façana de la plaça Vella de 
Saifores degut a l’acció de les últimes ventades sofertes, la brigada municipal s’ha 
disposat a realitzar les feines d’adequació i reposició del cablejat afectat deixant-lo en 
unes condiciona tècniques òptimes i reposant el grapejat de façana afectat. 

  

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 
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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.- Significar que ja s’han realitzat les feines d’adequació i reposició del cablejat 
afectat, d’acord informe del coordinador de Serveis Tècnics detallat en la part expositiva. 

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

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

  

Expedient 306/2017. Devolució fiança obres façana comunitat de 
propietaris c/ Zaragoza nº 1-3 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LES FIANCES DIPOSITADES EN 
L’EXPEDIENT 306/2017 

  

En data 22 de febrer de 2017, la Comunitat de Propietaris del carrer Saragossa, 1-3 va 
presentar sol·licitud de llicència d’obres  per a la rehabilitació de les façanes del bloc de 
vivendes. 

En data 23 de març de 2017,  la Junta de Govern Local va acordar per unanimitat, la 
concessió de la llicència sol·licitada amb la condició, entre d’altres, de dipositar una 
fiança de 150,00 euros per garantir la correcta gestió dels residus de construcció. 

En data 28 de setembre de 2017, la Comunitat de Propietaris, notifica la finalització de la 
reforma i sol·licita la devolució de la fiança dipositada. Acompanya la sol·licitud d’un 
certificat de la gestora de residus que s’ha fet càrrec del dipòsit controlat. 

En data 28 de setembre de 2017, el coordinador de serveis municipals ha emès informe 
favorable a la devolució de les fiances al no haver-se detectat cap dipòsit de residus en 
el perímetre de l’obra. 

  

Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el 
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procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que 

estableix la legislació de règim local. 

Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de 

Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015. 

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

  

Es proposa a la Junta de Govern local, l'adopció dels següents Acords:  

  

PRIMER.- Autoritzar la devolució de la fiança de 150,00 euros per garantir la correcta 
gestió dels residus de construcció produïts a l’obra , al número de compte aportat pel 
sol·licitant. 

SEGON.- Notificar el present acord als interessats. 

TERCER.- Donar compte de l’aprovació d’aquest acord en el proper Ple que se celebri  

  

  

Expedient 654/2017. Devolució fiança obres menors d'arranjament de 
façana i tanca carrer av. Til·lers, 13 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LES FIANCES DIPOSITADES EN 
L’EXPEDIENT 654/2017 

  

En data 10 de maig de 2017, el Sr. DNI ...821-Y  va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres  per a la col·locació de sòcol de pedra i arranjament de tanca de la finca situada 
a l’Av. Til·lers, 13. 

  

En data 22 de juny de 2017,  la Junta de Govern Local va acordar per unanimitat, la 
concessió de la llicència sol·licitada amb la condició, entre d’altres, de dipositar una 
fiança de 561,08 euros per garantir la correcta gestió dels residus de construcció i els 
possibles danys a la via pública. 
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En data 7 de juliol de 2017, el Sr. DNI ...821-Y, va fer ingrés de la fiança juntament amb 
l’import de la llicència. 

En data 24 d’agost de 2017, el Sr. DNI ...821-Y notifica la finalització de la reforma i 
sol·licita la devolució de la fiança dipositada. Acompanya la sol·licitud d’un certificat de la 
gestora de residus que s’ha fet càrrec del dipòsit controlat. 

En data 4 de setembre de 2017, el coordinador de serveis municipals emet informe 
favorable a la devolució de les fiances al no haver-se detectat cap dany a la via pública 
ni cap dipòsit de residus de la obra. 

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

Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de 

Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015. 

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

 

Es proposa a la Junta de Govern local, l'adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Autoritzar la devolució de la fiança de 561,08 euros per garantir la correcta 
gestió dels residus de construcció produïts a l’obra i els possibles danys a la via pública, 
al número de compte aportat pel sol·licitant. 

SEGON.- Notificar el present acord als interessats. 

TERCER.- Donar compte de l’aprovació d’aquest acord en el proper Ple que se celebri  

  

  

Expedient 1125/2017. Sol·licitud atorgament llicència d'obres menors 
per l'arranjament d'un balcó 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D’OBRES MENORS 
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EXP.- 1125/2017 – O/17/105 

  

EMPLAÇAMENT:    Carrer Nou, 3 de Saifores 

REFERÈNCIA CADASTRAL:  8792603CF7689B0001AP 

En data 17 d’agost de 2017, la Sra. DNI ...779-J  va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor. 

En data 17 d’agost de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic. 

En data 12 de setembre de 2017,  el tècnic municipal va emetre informe favorable. 

En data 27 de setembre de 2017 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe 
favorable. 

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

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

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

les Bases de Règim Local. 

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

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

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

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

  

Es proposa a la Junta de Govern local, l'adopció dels següents acords: 

  

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

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

 Descripció de les obres:  arranjament de sota el balcó 

 Emplaçament de les obres: C/ Nou, 3 
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 Referència Cadastral:  8691601CF7689B0001LP 

 Promotor:   Mª Dolors Martí Ventosa 

 Identificació del redactor del projecte: No es requereix 

 Suspensió de Llicències: No 

 Afectació del domini públic: No 

 Classificació del sòl:   Sòl urbà consolidat 

 Qualificació del sòl:  Clau 2 

  

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

  

-        Les obres no suposaran afectació estructural ni alteració de la composició de la 
façana. 

-        Les obres no tindran afectació sobre el domini públic. 

-        L’acabat exterior serà únic per tota la façana, en el sentit de no admetre’s el 
tractament diferenciat de la planta baixa. Els colors dels diferents elements que 
composen la façana seran els de la gamma terrosa. 

-        S’adverteix explícitament que aquesta llicència no atorga drets i es concedeix 
sens perjudici a tercers. 

-        Caldrà dipositar una fiança de 150 euros per garantir la correcta gestió dels 
residus de construcció. 

  

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

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

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

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

  

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

  

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 30,00 € 

- Taxa Llicencia Urbanística  36,00 € 

- TOTAL 66,00 € 

 

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

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.  

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

  

Expedient 1139/2017. Sol·licitud atorgament llicència d'obres menors 
per a la reforma d'una cuina 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA 
REFORMA D’UNA CUINA EXP.- 1139/2017  

  

EMPLAÇAMENT:    Saragossa, 5  2on. 2na. 

REFERÈNCIA CADASTRAL:  1207502CF8710G0005YP 

  

En data 21 d’agost de 2017, el Sr. DNI... 410-D  va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor. 

  

En data 21 d’agost de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic. 

  

En data 12 de setembre de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable. 
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En data 27 de setembre de 2017, la Secretària Interventora i Tresorera accidental va 
emetre informe favorable. 

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

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

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

les Bases de Règim Local. 

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

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

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

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

  

Per tot l’anterior, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 

  

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

  

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

 Descripció de les obres:  Reforma de la cuina 

 Emplaçament de les obres: C/ Saragossa, 5 2º2º 

 Referència Cadastral:  1207502CF8710G0005YP 

 Promotor:   Sr. DNI ...410-D 

 Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència 

 Suspensió de Llicències: No 

 Afectació del domini públic: No 

 Classificació del sòl:   sòl urbà consolidat 
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 Qualificació del sòl:   clau 5 

  

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

  

-        Les obres no suposaran afectació estructural ni augment de volum ni de 
superfície construïda. 

-        Les obres no tindran afectació sobre el domini públic. 

-        S’adverteix explícitament que aquesta llicència no atorga drets i es concedeix 
sens perjudici a tercers. 

-        Caldrà dipositar una fiança de 150 euros per garantir la correcta gestió dels 
residus de construcció. 

  

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

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

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

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

  

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

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres                 36,00 € 

- Taxa Llicencia Urbanística  36,00 € 

- TOTAL 72,00 € 

  

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

  

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

  

  

Expedient 1154/2017. sol·licitud atorgament llicència d'obres majors per 
a l'ampliació i reforma de les instal·lacions DEFIBER 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D’OBRES PER A 
L’AMPLIACIÓ I REFORMA DE LES INSTAL.LACIONS EXP.- 1154/2017 

  

EMPLAÇAMENT:    TP-2125 KM. 3,6 

REFERÈNCIA CADASTRAL:  8385101CF7688N0001IO 

  

En data 30 d’agost de 2017, Defiber, S.A.  va presentar sol·licitud de llicència d’obres en 
sòl urbà que tenen el caràcter de major. 

En data 30 d’agost de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic. 

En data 26 de setembre de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable. 

En data 29 de setembre de 2017 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe 
favorable. 

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

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

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

les Bases de Règim Local. 

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

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

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

  

Per tot l’anterior, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 

  

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

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

 Descripció de les obres:  Ampliació i Reforma de les Instal.lacions 

 Emplaçament de les obres: TP 2125 pk 3,6 

 Identificació del redactor del projecte: Maria Almirall i Ferrerons Arq. Col. Nº 
34.856/2 

 Suspensió de Llicències: No 

 Afectació del domini públic: No 

  

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

-     Caldrà dipositar una fiança de 120 euros per garantir la correcta gestió dels 
residus de construcció. 

 

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

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

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

Un cop caducada la llicència urbanística, l'òrgan municipal competent ho ha de declarar i 
ha d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres persones i 
amb l'audiència prèvia de la persona titular. 
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QUART.- En aplicació de l’ article 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 
realitzar la següent liquidació tributària: 

  

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 1.497,39 € 

- Taxa Llicencia Urbanística  200,00 € 

- TOTAL 1.697,39 € 

  

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

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.  

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

  

Expedient 1166/2017. Sol·licitud atorgament llicència d'obres menors 
per a la pavimentació d'un sòl amb formigó. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA PAVIMENTACIÓ D’UN 
SOL AMB FORMIGÓ EXP.- 1166/2017  

 

EMPLAÇAMENT:    Prat de la Riba, 3 

REFERÈNCIA CADASTRAL:  1308404CF8710G0001DY 

  

En data 4 de setembre de 2017, el Sr. DNI ... 479-F  va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor. 

En data 4 de setembre de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar 
els preceptius informes jurídic i tècnic. 

En data 12 de setembre de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable. 

En data 27 de setembre de 2017 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe 
favorable. 
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Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el 

procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que 

estableix la legislació de règim local. 

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

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

les Bases de Règim Local. 

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

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

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

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

  

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

  

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

  

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

 Descripció de les obres:  pavimentar amb formigó 180 m2 del garatge 

 Emplaçament de les obres: C/ Prat de la Riba, 8 

 Referència Cadastral:  1308404CF8710G0001DY 

 Promotor:   Sr. DNI ...479-F 

 Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència 

 Suspensió de Llicències: No 

 Afectació del domini públic: No 

 Classificació del sòl:   sòl urbà consolidat 

 Qualificació del sòl:  clau 2 
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SEGON.- La llicència d’obres estarà sotmesa a les següents condicions: 

  

-        Les obres no suposaran afectació estructural. 

-        Les obres no tindran afectació sobre el domini públic. 

-        S’adverteix explícitament que aquesta llicència no atorga drets i es concedeix 
sens perjudici a tercers. 

-        Caldrà dipositar una fiança de 150 euros per garantir la correcta gestió dels 
residus de construcció i 219,73€ per possibles danys en via pública. 

  

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

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

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

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

  

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

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres  81,00 € 

- Taxa Llicència Urbanística  36,00 € 

- TOTAL 117,00 € 

  

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

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.  

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

  

Expedient 1277/2017. Sol·licitud de subvencions per a entitats locals 



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G 

(atenció al públic) 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA RENÚNICA DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER AL FINANÇAMENT, CONSERVACIÓ I 
MANTENIMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS, DE TITULARITAT 
MUNICIAL, PER A L’ANY 2016. EXP.- 1277/2017 

Atès que el dia 8 d’abril de 2016 l’Ajuntament de Banyeres del Penedès va sol·licitar 
subvenció a la Diputació de Tarragona per import de 3.090,85 euros per a la compra de 
material per al consultori mèdic local, per a l’any 2016. 

Atès que la Diputació de Tarragona va concedir una subvenció a l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès, per a l’esmentat concepte per import de 1.605,23€.  

Vist l’escrit de la Diputació de Tarragona amb registre d’entrada núm. 3388 de data 14 
de setembre de 2017, en el qual requereix a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès la 
justificació de la subvenció concedida. 

Atès la memòria del Regidor de Sanitat, Sr. Lluís Inglada Jané, de data 4 d’octubre 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 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.- Renunciar a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona, per un 
import de 1.605,23 € concedits per a la compra de material per al consultori mèdic local 
per a l’any 2016. 

SEGON.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona.  

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

  

Expedient 1276/2017. Aprovació de factures 
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Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVACIÓ DE FACTURES.- EXP. 1276/2017 

  

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

diversos corresponents a l’exercici 2017, detallades seguidament: 

  

Nº Factura Raó Social Import Descripció 

FACT/17/1208 Autocars poch S.A. 1695,73 
Liquidació 01-05-2017 a 30-09-2017 
línia regular de Banyeres 

FACT/17/1229 Ciurana Gasull S.L. 171,32 Benzina vehicles municipals agost 

FACT/17/1232 FCC Aqualia, SA 1036,52 Anàlisis control dipòsit desplaçament 

FACT/17/1255 Endesa Energia, S.A.U 344,10 
Electricitat 30-06-17 A 31-08-17 C. A 
Interior 

FACT/17/1275 SYG, SA 511,53 Material per enllumenat públic 

FACT/17/1276 Electrodomèstics Navarrete SL 345,69 Congelador banc d'aliments 

FACT/17/1277 Endesa Energia, S.A.U 74,68 ELECTRICITAT SECTOR B2 

FACT/17/1278 Endesa Energia, S.A.U 1861,45 Electricitat 10/08/17-15/09/17 c/Girasol 

FACT/17/1279 Endesa Energia, S.A.U 612,99 Enllumenat Priorat 10/08/17-15/09/17 

FACT/17/1280 Endesa Energia, S.A.U 471,39 Enllumenat Pinetella 10/08/17-15/09/17 

FACT/17/1281 
Endesa Energia, S.A.U 

408,70 
Electricitat pou pujolet 10/08/17-
15/09/17 

FACT/17/1282 
Endesa Energia, S.A.U 

57,11 
Enllumenat C/Farigola priorat 31/07/17-
14/09/17 

FACT/17/1283 
Productos Pinturas Tarragona 2000 
S.L. 273,39 Pintura escola Pública 

FACT/17/1284 Endesa Energia, S.A.U 324,43 
Electricitat pou boscos 14/06/17-
14/08/17 

FACT/17/1285 Sugrañes Editors , S.L 438,63 
Full llibre d'actes (DEL 338501F al 
341000F) 

FACT/17/1288 Endesa Energia, S.A.U 571,47 
Electricitat 22/08/17 a 19/09/17 aigua 
dipòsit nou 
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FACT/17/1289 Incatur, SL 115,31 Material manteniment brigada 

FACT/17/1290 Endesa Energia, S.A.U 468,37 
ELECTRICITAT CASA CAMÍ TANCAT 
10/08/17-16/09/17 

FACT/17/1291 GAS NATURAL FENOSA 1476,25 Electricitat pinetella 11/08/17-15/09/17 

FACT/17/1292 El Rebost Supermercat 112,58 Banc d'aliments ous i llet setembre 

FACT/17/1294 Acerostel, SL 150,28 Reparacions varies col·legi 

FACT/17/1295 Josepa Jane Figueres 326,98 Banc d'aliments setembre 

FACT/17/1296 Josepa Jane Figueres 7,80 Aliments Diada 2017 

FACT/17/1297 Bombers-Brigada Central Operativa 689,70 Servei bombers Festa Major 2017 

FACT/17/1298 Fleca Degustació l'Avinguda 74,75 coques sucre i safates diada 2017 

  

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-2017-1229, FACT-2017-1232, FACT-2017-1275, FACT-2017-1283, FACT-2017-
1289, FACT-2017-1294 

  

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 
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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 12.621,15 €, i procedir a la comptabilització en la fase comptable 
corresponent a càrrec dels crèdits del vigent pressupost.   

  

SEGON.- Procedir al pagament efectiu, quan procedeixi.  

  

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

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

 

Expedient 346/2016. Liquidació de la taxa fiscal per l'aprovació definitiva 
del pla parcial urbanístic sector PP7 "Ctra. El Vendrell" 

Favorable Tipus de votació: Nominal 

A favor: 3, En contra: 0, Abstencions: 1, Absents: 0 

 A favor Amadeu Benach i Miquel 

Joan Roig i Soria 

Lluís Inglada i Jané 

En contra --- 

Abstencions Ida Pilar Josefa Berdusan Farré 
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Absents --- 

       

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA FISCAL PER 
L’APROVACIÓ FINITIVA DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR PP-7 
“CARRETERA DEL VENDRELL”.- EXP. 346/2016 – O/15/026 

  

ESTEVE QUÍMICA S.A., va presentar davant d’aquest Ajuntament, el 21 d’abril de 2015, 
amb registre d’entrada 1269, el Pla Parcial urbanístic del sector PPU-7 “Carretera del 
Vendrell”, redactat per l’arquitecte Ramon Roger i Casamada (Mileto, consultors urbanistes 
S.L.P.). A més, juntament al document de Pla Parcial van presentat el Document Ambiental 
estratègic (DAE), redactat per la biòloga, M.R. Serra; l’Estudi de Mobilitat generada, 
redactat per l’arquitecte Ramon Roger i Casamada i l’avaluació de viabilitat econòmica i 
financera i informe de sostenibilitat econòmica del planejament redactat per l’arquitecte 
Ramon Roger i Casamada. 

  

Segons consta a l’expedient, s’han observat els següents actes administratius:  

  

El 1 de juliol 2015 es va emetre informe desfavorable fins a la incorporació en el document 
de les deficiències detectades. 

  

El 29 de juliol de 2015 Sílvia Gil-Vernet va presentar davant d’aquest Ajuntament, amb 
registre d’entrada 2690, el document refós que incorpora les deficiències de l’informe emès 
amb anterioritat, en suport paper i digital. 

  

El 14 d’octubre 2015 es va emetre informe desfavorable fins a la incorporació en el 
document de les deficiències detectades. 

  

El 3 de desembre de 2015 Sílvia Gil-Vernet va presentar davant d’aquest Ajuntament, amb 
registre d’entrada 4241, el document refós que incorpora les deficiències de l’informe emès 
amb anterioritat, en suport paper i digital. 

  

El 29 de desembre de 2015 es va emetre informe desfavorable fins a la incorporació en el 
document de les deficiències detectades. 
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El 19 de febrer de 2016 Sílvia Gil-Vernet va presentar davant d’aquest Ajuntament, amb 
registre d’entrada 645, el document refós que incorpora les deficiències de l’informe emès 
amb anterioritat, en suport paper i digital. 

  

El 26 d’abril de 2016 es va emetre informe desfavorable fins a la incorporació en el 
document de les deficiències detectades. 

  

El 15 de novembre de 2016 EQ ESTEVE va presentar davant d’aquest Ajuntament, amb 
registre d’entrada 4127, el document refós que incorpora les deficiències de l’informe emès 
amb anterioritat, en suport paper i digital. 

  

En data 13 de desembre de 2016 els tècnics municipals van emetre informe favorable de 
la documentació aportada.  

  

Tots els requeriments i subsanacions d’allò indicat consten a l’expedient, amb les 
motivacions i fonaments corresponents. 

  

En data 21 de desembre de 2016, el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe 
favorable.  

  

En data 30 de desembre de 2016, i en base als informes tècnics i jurídics emesos, el Ple 
de la Corporació va aprovar inicialment el Pla parcial urbanístic del sector PP-7 
“Carretera del Vendrell”, acordant la suspensió de llicències urbanístiques dintre de 
l’àmbit afectat, de conformitat amb el que s’estableix en la legislació sectorial. Es va 
acordar sotmetre a informació pública i publicació en premsa i al Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona i a notificar als municipis veïns i a totes les persones, físiques o 
jurídiques, propietàries de finques col·lindants, a fi i efecte de que es poguessin 
presentar les al·legacions que s’estimin convenients. Així mateix, es va acordar sol·licitar 
informe a les administracions afectades per raó de les seves competències sectorials. 

  

En data 27 de juliol de 2017, Esteve Química, S.A. va presentar una nova versió 
corregida de la Memòria, de la normativa i de l’estudi econòmic del Pla Parcial PP-7, així 
com el document complert amb la incorporació de les determinacions que consten als  
informes emesos per les administracions.  

  

D’acord amb l’informe del tècnic municipal, de data 23 d’agost de 2017, es conclou que 
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es consideren incorporades les prescripcions dels informes i al·legacions presentades, i 
que la documentació aportada és suficient per poder aprovar definitivament el Pla parcial 
urbanístic PP-7 “Carretera del Vendrell”. 

  

En data 28 d’agost de 2017, la Secretaria Interventora i Tresorera accidental va emetre 
informe favorable. 

  

En data 31 d’agost de 2017, el Ple de la Corporació, reunit amb caràcter extraordinari va 
aprovar per la majoria legalment requerida l’Aprovació Definitiva del Pla Parcial 
Urbanístic del sector PP-7 “Carretera del Vendrell”. 

  

Atès que la Ordenança Fiscal nº 11, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques, 
l’article 5, punt 1 apartat e) especifica que “La tramitació a instància de part de qualsevol 
figura del planejament urbanístic, inclosos els projectes d’urbanització, els estatus i 
bases d’actuació de les juntes de compensació i de les associacions administratives de 
cooperació o la seva modificació a raó de 0,32€7m2 de sòl del sector amb un mínim de 
3.120 €” 

  

Per tot l’anterior, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 

  

PRIMER.- Aprovar la següent liquidació de la taxa fiscal per l’aprovació definitiva del Pla 
Parcial Urbanística del Sector PP-7 “CARRETERA DEL VENDRELL” en base al que 
estableix la Ordenança Fiscal nº 11, Article 5, punt 1 apartat e). 

  

C O N C E P T E QUANTITAT 

TAXA URBANISTICA PER TRAMITACIO DE 
FIGURA DEL PLANEJAMENT  (preu m2) 

0,32 € / M2 

SUPERFICIE AMBIT DEL SECTOR PPU-7 86.666,00 M2 

IMPORT TOTAL A INGRESSAR  27.733,12 € 

  

  

SEGON.- Notificar aquest acord al promotor del pla parcial urbanístic del sector PP-7. 
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Expedient 1224/2017. Contracte menor de serveis del grup de música 
celta "LOS STOMPERS" el 14 d'octubre 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D’ACTUACIÓ DEL 
GRUP DE MÚSICA CELTA « LOS STOMPERS » EL 14 D’OCTUBRE AL MIGDIA A LA 
PL. DE L’AJUNTAMENT  DE  BANYERES DEL PENEDÈS.  EXP 1224/2017 

  

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 4 d’octubre de 2017 es va acreditar la 
necessitat d’aquest organisme de contractar el servei d’actuació del grup de música celta 
“Los Stompers”  el 14 d’octubre al migdia a la Pl. de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès, i ateses les gestions realitzades amb l’empresa Centaño Management 
d’Espectables S.L, per un preu total de 1.350 euros i 283,5 euros d’IVA. 

  

Atès la declaració jurada de Centaño Management d’Espectacles 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 la memòria de data 21 de setembre de 2017 de la Sra. Ida Berdusán Farré, 
Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. 

  

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 4 d’octubre 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. 

  

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

  

PRIMER.- Aprovar la contractació del servei d’actuació del grup de música celta “Los 
Stompers”  el 14 d’octubre al migdia a la Pl. de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, a 
l’empresa Centaño Management d’Espectacles S.L, per un import de 1.350 euros i 283,5 
euros d’IVA. 

   

SEGON.-  Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de 
la partida número 3340 22609 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 1281/2017. Contracte menor de serveis de tractament 
fitosanitari plaga de la processionària a la zona de la Torre de Guaita i la 
zona escola Bressol Marta Mata 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE TRACTAMENT 
FITOSANITARI PLAGA DE LA PROCESSONÀRIA ZONA TORRE DE GUAITA I ZONA 
ESCOLA BRESSOL MARTA MATA DE  BANYERES DEL PENEDÈS.  EXP 1281/2017 

  

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 5 d’octubre de 2017 es va acreditar la 
necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de tractament fitosanitari plaga de 
la processionària dels pins ubicada a la zona de la torre de Guaita i a la zona de l’Escola 
Bressol Marta Mata del municipi de Banyeres del Penedès, i ateses les gestions 
realitzades amb l’empresa Ferrovial Servicios - Cespa, per un preu total de 1.625,44 
euros i 341,34 euros d’IVA. 
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Atès la declaració jurada de Ferrovial Servicios - Cespa, 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 a l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodriguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics 
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 5 d’octubre de 2017. 

  

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 5 d’octubre 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. 

  

Per tot això, 

  

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

  

PRIMER.- Aprovar la contractació del servei de tractament fitosanitari plaga de la 
processionària dels pins ubicada a la zona de la torre de Guaita i a la zona de l’Escola 
Bressol Marta Mata del municipi de Banyeres del Penedès, a l’empresa Ferrovial 
Servicios - Cespa, per un import de 1.625,44 euros i 341,34 euros d’IVA. 

  

SEGON.-  Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de 
la partida número 3110 22706 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 1028/2017. Sol·licitud del president de la EUC Els Boscos, per 
escrit de les actuacions realitzades per combatre la presència de 
mosquits a la Urbanització. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DEL PRESIDENT DE LA E.U.C. ELS 
BOSCOS PERQUÈ S’INFORMI DE LES ACTUACIONS REALITZADES PER 
COMBATRE LA PRESÈNCIA DE MOSQUITS A LA URBANITZACIÓ I CAS QUE NO 
S’HAGI FET RES, QUE ES PRENGUIN MESURES URGENTS.- EXP. 1028/2017 

  

Vista la sol·licitud realitzada pel president de  la E.U.C. Els Boscos en data 13 de juliol 
de 2017 (RE 2701) perquè s’informi per escrit de les actuacions realitzades per combatre 
la presència de mosquits a la urbanització Els Boscos i cas que no s’hagi fet res, que es 
prenguin mesures urgents. 

Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 28 de setembre de 2017 
on diu: 

“INFORME TÈCNIC 

Vista la sol·licitud de data 13 de juliol de 2017, amb registre d’entrada número 2701, on 
es comunica la presencia de mosquits a la urbanització Boscos i es demana informació 
sobre les actuacions que l’Ajuntament està duent a terme en aquesta urbanització. 

Per tot això, s’informa, que l’Ajuntament cada any realitza una sèrie d’actuacions de 
desinsectació i desratització a diferents punts d’equipaments municipals i de la xarxa 
pública de clavegueram a tot el municipi.  

Les actuacions realitzades a la urbanització Boscos son les següents: 

1- Tractaments de desratització de la xarxa de clavegueram amb periodicitat bimestral: 

 - Àrea pública Urbanització Boscos 

 - Perímetres del Restaurant Boscos  

2- Tractaments de desinsectació a equipaments: 

 - Desinsectació del mosquit a la bassa municipal i a la Piscina Municipal, 
manteniments mensuals d’abril a octubre. 

Les zones on s’han fet aquestes actuacions son espais o equipaments públics on s’ha 
detectat la presencia de mosquits i rates.  

Pel que fa a la urbanització Boscos caldria que  s’apliquessin tractaments per part dels 
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particulars dintre de les seves propietats per tal d’evitar la proliferació de la plaga del 
mosquit. 

Rafael 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.- Significar que les actuacions realitzades per combatre la presència de 
mosquits, així com també les rates, són les indicades en l’informe del coordinador de 
Serveis Tècnics detallat en la part expositiva. 

SEGON.-  Notificar el present acord al president de la E.U.C. Els Boscos. 

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

  

Expedient 253/2017. Sinistre pel vent de data 5 de febrer de 2017 
(perjudicat particular quant cau un arbre del carrer dins casa seva) 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVAR SI S’ESCAU LA FINALITZACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ 
PATRIMONIAL INSTAT PEL SR. AMB DNI...317-M, CONTRA L’AJUNTAMENT DE 
BANYERES DEL PENEDÈS, (253/2017) 

  

Vist l’informe de la brigada municipal de data 6 de febrer de 2017 amb número 645, 
referent a la caiguda  d’un arbre situat a la via pública sobre la vivenda situada al número 
1 de l’Avinguda Marquesa de Griny de la Urbanització Priorat produint varis danys 
materials a la tanca i coberta de la propietat. 



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G 

  

Atès que en data 17 de febrer de 2017 el Sr. amb DNI... 317-M, va presentar reclamació 
amb registre d’entrada número 432,  per danys ocorreguts al febrer de 2017 al seu  
immoble amb la relació dels danys produïts a la seva vivenda a conseqüència de la 
caiguda d’un arbre.  

  

Vista tota la documentació presentada pel Sr. amb DNI...317-M, i l’informe del perit de 
l’assegurança de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès s’arriba a un acord 
indemnitzador de 2.750,00€ (DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS). 

  

Atès que amb data 14 de setembre de 2017 amb número de sortida al registre de 
l’Ajuntament 2017-S-RC-1398, donem tràmit d’audiència al Sr. Amb DNI ...317-M, per tal 
de que pugui formular al·legacions i presentar els documents i justificacions que estimi 
procedent. 

  

Vist que amb data 2 d’octubre de 2017 i número d’entrada 3568, el Sr. Amb DNI 317-M, 
comunica a l’Ajuntament la renuncia a la indemnització. 

  

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.- Donar per finalitzat i tancat l’expedient de reclamació patrimonial  instat pel Sr. 
Amb DNI... 317-M. 

     

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

   

TERCER.- Donar compte al Ple de la propera sessió. 
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Expedient 1245/2017. Procediment sancionador per la crema i mala 
gestió de residus (Ref. Ei 8.2017) 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, INCOAR EXPEDIENT SANCIONADOR D’INFRACCIÓ 
ADMINISTRATIVA PER LA CREMA I MALA GESTIÓ DE RESIDUS (Ref. Ei 8.2017).- 
EXP. 1245/2017 

 

Atesa la denúncia D01-27501 formalitzada pel Cos d’Agents Rurals en data 18 de gener 
de 2017 i tramesa pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, registrada en aquest Ajuntament en data 10 de febrer de 2017, a les 11:36 
hores, amb registre d’entrada número 529 en relació amb la crema i mala gestió de 
residus amb la possibilitat que els fets siguin constitutius d’una infracció en matèria de 
residus. 

  

Atès que en data 23 de març de 2017 la Junta de Govern Local va adoptar per 
unanimitat incoar l’expedient sancionador d’infracció administrativa en matèria de 
residus, amb referència 207/2017 amb la següent part resolutiva: 

  

“PRIMER. Incoar expedient sancionador d’infracció administrativa en matèria de 
Residus, relativa als fets de crema i mala gestió de residus, dels quals se suposa 
responsables al DNI: ...056-D i d’acord l’informe dels agents rurals emès el 18 de gener 
de 2017 on es descriuen els fets següents: 

  

“...observem una columna de fum negre que surt d’unes granges al paratge 
“Plana del Castell”, concretament a les coordenades UTM X-380016 Y-4571059 
(datum ETRS89). Personats a la zona els agents localitzem una crema a terra de 
residus plàstics consistents en mànegues de rec, fusta tractada i tubs de PVC 
entre d’altres...”.  

  

SEGON. Que els fets referenciats es poden considerar com a constitutius d’infracció 
administrativa en matèria de Residus, tipificada la infracció com a greu, els pot 
correspondre una sanció fins a 120,20 euros, de conformitat amb l'article 71 de 
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l’ordenança municipal de Policia i Bon Govern i fins a 1500 euros, de conformitat amb 
l’article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local.  

  

TERCER. Nomenar com a instructor del procediment sancionador al Sr. José Félix 
Velasco Martínez, que ostenta el càrrec de secretari interventor tresorer de l'Ajuntament, 
així com també comunicar-li el seu nomenament, amb el trasllat de tota la documentació 
que consta en l'expedient i es dóna un termini de 15 dies per recusar, si s’escau, a 
l’instructor. QUART. Una vegada finalitzada la instrucció del procediment, remissió de 
l’expedient novament a aquesta Junta de Govern Local ja que, en virtut de l’article 23.b) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local, i de l’article 2.3 6 
del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d’aplicació als 
àmbits de competència de la Generalitat, l’òrgan competent per a la resolució de 
l’expedient serà l’Alcalde, però la competència està delegada a la Junta de Govern Local 
per Decret 66/2015 donat compte al Ple de data 22 de juny de 2015. CINQUÈ. 
Comunicar a l'Instructor la iniciació de l'expedient, trasllat de totes les actuacions que 
existeixin al respecte, també, notificar aquesta resolució al denunciant i als interessats, 
s'entén en tot cas com a tal l'inculpat, tot indicant que disposaran d'un termini de deu 
dies per aportar les al·legacions, documents i informacions que considerin oportunes i, si 
escau, proposar prova tot concretant els mitjans que pretenguin utilitzar; l'expedient 
queda a la seva disposició en les oficines municipals.  

  

SISÈ.- Donar compte d’aquests acords al proper Ple ordinari que se celebri”. 

 

Atès que en data 13 de juliol de 2017 la Junta de Govern Local va adoptar per unanimitat 
desistir l’expedient sancionador, amb referència 207/2017, davant els dubtes de 
l’efectivitat en la notificació de l’acord al denunciant, per evitar indefensió i donar a 
l’expedient la màxima seguretat jurídica amb la següent part resolutiva: 

“PRIMER.- Desistir l’expedient sancionador per la crema i mala gestió de residus (Ref. Ei 
8.2017) aprovat en la Junta de Govern Local de data 23 de març de 2017.  

SEGON.- Incoar nou expedient sancionador per la mateixa infracció comesa, assegurant 
així la màxima seguretat jurídica.  

TERCER.- Notificar aquest acord al denunciant i als interessats.  

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

 

Resten reproduïts els actes següents de l’expedient 207/2017: 

 Denúncia D01-27501 dels Agents Rurals (Entrada número 529) 

 Informe Secretaria emès el 21 de març de 2017 
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Atès que en l’informe de Secretaria emès en data 21 de març de 2017 falta indicar la 
quantia de la sanció econòmica de les infraccions greus d’acord l’Ordenança municipal 
reguladora de Policia i Bon Govern, per provisió d’alcaldia de data 27 de setembre de 
2017 es disposa es deixi sense efecte l’expedient 207/2017, s’incoï nou expedient 
sancionador corresponent i que Secretaria- Intervenció modifiqui informe emès en data 
21 de març de 2017. 

 

Atès l’informe de Secretaria modificat, emès en data 29 de setembre de 2017 on s’indica 
la legislació aplicable i el procediment a seguir per portar a terme la tramitació de 
l’expedient sancionador corresponent i que a continuació es transcriu: 

“INFORME DE SECRETARIA 

D'acord amb l'ordre d'Alcaldia, mitjançant provisió de data 27 de setembre de 2017, i en 
compliment d'allò que estableix l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de 
setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, emeto el següent,  

INFORME 

PRIMER. Per a l'ordenació adequada de les relacions de convivència d'interès local i de 
l'ús dels seus serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais públics, els 
ens locals podran, en defecte de normativa sectorial específica, establir els tipus de les 
infraccions i imposar sancions per l'incompliment de deures, prohibicions o limitacions 
que contenen les ordenances corresponents, d'acord amb els criteris establerts als 
apartats següents.  

  

SEGON. La legislació aplicable és la següent: 

1r. L'Ordenança municipal reguladora de Policia i Bon Govern (aprovada pel Ple de data 
22 de juny de 1993 i modificada pel Ple de data 29 -5- 2008) on es diu: 

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

-       Art. 67 del C.X: “Es consideren infraccions greus d’aquesta Ordenança les 
següents: del C.II: Encendre fogueres en espai no autoritzat...”. 

-       Art. 71 del C.X: “Les sancions econòmiques d’infraccions greus poden ser fins a 
120,20€” 

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

-       Art. 2 : l’objectiu d’aquesta norma entre altres és prevenir riscos per  a l’aigua , 
aire , sòl , flora i fauna . 

  

-       Art. 38 : Disposició del rebuig dels residus mitjançant incineració. 

  

-       Art. 42 : Competències i funcions dels municipis. 

  

-       Art. 74 : Infraccions molt greus:...: eliminació incontrolada de residus ...si 
produeixen riscos o danys al medi ambient...” 

  

-       Art. 81 : Competència sancionadora , límits : Alcalde de municipis de menys de 
50.000 habitants , fins a 30.000 €. 

  

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

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

 Artículo 13. Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. 

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

 El Gobierno con la participación de las comunidades autónomas revisará, al menos 

cada cinco años, el anexo IV y, en su caso, lo actualizará. 

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

 Se añade un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 11 de la Ley 10/1998, de 21 de 

abril, de Residuos, con la siguiente redacción: 

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

  

4t. Normativa genèrica 
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— L’ article 75 i següents de la Llei 39/2015, de 1 de octubre,  del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, sobre la fase d’instrucció del 
procediment, i article 25 i següents de la llei 40/ 15 d’1d’octubre de regim jurídic del 
sector públic sobre principis de la potestat sancionadora. 

— Els articles 110 i següents del reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

— Els articles 6, 8, 237 i disposició addicional primera del text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

— El Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació 
en els àmbits de competència de la Generalitat. 

— L’article 84. “Competències locals” de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.  

— L'article 21.1.n) i articles 139 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del 
règim local on es diu que: 

Les infraccions a les ordenances locals es classificaran en molt greus, greus i lleus.  

  

Seran molt greus les infraccions que suposin: 

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

  

         L'impediment de l'ús d'un servei públic per una altra i altres persones amb dret 
a la seva utilització. 

  

         L'impediment o l'obstrucció greu o rellevant al funcionament normal d'un servei 
públic. 

  

         Els actes de deteriorament greu i rellevant d'equipaments, infraestructures, 
instal·lacions o elements d'un servei públic. 

  

         L'impediment de l'ús d'un servei públic per una altra i altres persones amb dret 
a la seva utilització. 
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         Els actes de deteriorament greu i rellevant d'espais públics o de qualsevol de 
les seves instal·lacions i elements, siguin mobles o immobles, no derivats 
d'alteracions de la seguretat ciutadana. 

La resta d'infraccions es classificaran en greus i lleus, d'acord amb els criteris següents: 

  

         La intensitat de la pertorbació ocasionada en la tranquil·litat o en l'exercici 
pacífic dels drets d'altres persones o activitats. 

  

         La intensitat de la pertorbació causada a la salubritat o ornament públics. 

  

         La intensitat de la pertorbació ocasionada en l'ús d'un servei o d'un espai públic 
per part de les persones amb dret a utilitzar-los. 

  

         La intensitat de la pertorbació ocasionada en el funcionament normal d'un 
servei públic. 

  

         La intensitat dels danys ocasionats als equipaments, infraestructures, 
instal·lacions o elements d'un servei o d'un espai públic. 

  

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

  

         Infraccions molt greus: fins a 3 000 euros. 

  

         Infraccions greus: fins a 1 500 euros. 

  

         Infraccions lleus: fins a 750 euros. 
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 —  Tal com estableix l'article 2 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre 
procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, en els 
ens locals són òrgans competents per a la resolució dels procediments sancionadors els 
presidents de les entitats locals, llevat que les corresponents normes d'atribució de 
competències les atribueixin a altres òrgans 

Al Ple de Constitució de data 22 de juny de 2015 es dóna compte del Decret número 
66/2015 on consten les delegacions de l’Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local en 
les quals hi figura la de Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per 
infracció de les ordenances municipals.  

  

TERCER. El procediment a seguir és el següent: 

  

A. El procediment sancionador s'iniciarà sempre d'ofici, per acord de l'òrgan competent, 
bé per iniciativa pròpia o com a conseqüència d'ordre superior, petició raonada o per 
denúncia de particulars. 

Si es considera convenient, es podran realitzar actuacions prèvies amb objecte de 
determinar amb caràcter preliminar si concorren circumstàncies que justifiquin aquesta 
iniciació. En especial, aquestes actuacions s'orientaran a determinar, amb la màxima 
precisió possible, els fets susceptibles de motivar la incoació del procediment, la 
identificació de la persona o persones que puguin resultar responsables i les 
circumstàncies rellevants que concorrin en uns i altres. 

  

B. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local s'iniciarà el procediment amb el 
contingut mínim següent: 

— Identificació de la persona o persones presumptament responsables. 

— Els fets succintament exposats que motiven la incoació del procediment, la seva 
possible qualificació i les sancions que corresponguin, sens perjudici d'allò que resulti de 
la instrucció, consta a l’expedient informe dels Agents Rurals on hi ha la descripció dels 
fets. 

— Nomenar a l'instructor i, si escau, al Secretari del procediment, amb indicació 
expressa del règim de recusació d'aquests. 

— Òrgan competent per a la resolució de l'expedient i Norma que li atribueixi aquesta 
competència, tot indicant la possibilitat que el presumpte responsable pugui reconèixer 
voluntàriament la seva responsabilitat. 

— Mesures de caràcter provisional que l'òrgan competent acordi per iniciar el 
procediment sancionador, sense perjudici de les que es puguin adoptar durant aquest.  

— Indicació del dret a formular al·legacions i a l'audiència en el procediment i dels 
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terminis per al seu exercici. 

  

C. La iniciació del procediment es comunicarà a l'instructor, amb trasllat de totes les 
actuacions existents al respecte; també, es notificarà al denunciant  i als interessats, 
s'entén en tot cas com a tal l'inculpat, perquè en el termini de quinze dies aporti les 
al·legacions, documents o informacions que consideri convenients, i, si escau, proposar 
prova tot concretant els mitjans que vulguin utilitzar. 

  

D. Rebudes les al·legacions o transcorreguts els quinze dies, l'òrgan instructor pot 
acordar l'obertura d'un període de prova, de conformitat amb allò que estableixen els 
articles 77 i següents de la llei 39/2015 sobre procediment administratiu comú, per un 
termini no superior a trenta dies ni inferior a deu dies. Aquest acord es notificarà als 
interessats. 

  

La pràctica de les proves que l'òrgan instructor consideri convenients, entenent-se per 
aquestes, aquelles diferents dels documents que els interessats puguin aportar en 
qualsevol moment de la tramitació del procediment; es realitzarà de conformitat amb allò 
que estableix l'article 77 i següents de la llei 39/15 de procediment administratiu comú. 

  

Cal tenir en compte al cas que ens ocupa(consta a l’expedient informe agents rurals ) 
que els fets constatats per funcionaris als quals es reconeix la condició d'autoritat, i que 
es formalitzin en document públic en què s'observin els requisits legals pertinents, tenen 
valor probatori sens perjudici de les proves que en defensa dels drets o interessos 
respectius puguin assenyalar o aportar els mateixos administrats. 

  

E. Transcorregut el termini assenyalat i després de la pràctica eventual de la prova, 
l'òrgan instructor del procediment formularà proposta de resolució amb el contingut 
següent: fets que s'imputen a l'expedientat; qualificació de la infracció o infraccions que 
constitueixen aquests fets i la seva normativa reguladora;  sanció o sancions a imposar, 
amb indicació de la seva quantia i els preceptes que ho estableixen; si és possible, els 
pronunciaments relatius a l'existència i esmena de danys i perjudicis que s'hagin 
acreditat; l'òrgan competent per imposar la sanció i la normativa que li atorga la 
competència. 

  

F. La proposta de resolució es notificarà als interessats, tot indicant l'anunci del 
procediment, perquè en el termini de 10 dies puguin presentar les al·legacions que 
considerin convenient.  
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G. Una vegada complerts els tràmits anteriors, l'instructor elevarà l'expedient a l'òrgan 
competent per resoldre el procediment (Junta de Govern Local al cas que ens ocupa). 

  

H. Abans de dictar acord, la Junta de Govern Local pot decidir, mitjançant acord motivat, 
la realització de les actuacions complementàries indispensables per resoldre el 
procediment. 

Aquest acord de realització d'actuacions complementàries es notificarà als interessats i 
se'ls concedirà un termini de set dies per formular al·legacions. Les actuacions 
complementàries s'han de practicar en un termini no superior a quinze dies. 

  

I. L’acord de la Junta de Govern Local serà motivat i decidirà totes les qüestions 
plantejades pels interessats i aquelles altres derivades del procediment.  

L’acord, a més d'incloure els elements exigits legalment per a aquest tipus d'actes, 
contindrà els fets, persona o persones responsables, la infracció o infraccions comeses, 
la sanció o sancions que s'imposen, l'òrgan competent per imposar-les i la normativa 
d'aplicació en cada cas. També, es farà referència, si és possible, als pronunciaments 
necessaris sobre l'exigència a l'infractor per a reposició de la situació alterada al seu 
estat original i sobre la indemnització eventual pels danys i perjudicis causats. 

Igualment la resolució es notificarà als interessats. 

  

J. Si no s'ha dictat resolució transcorreguts sis mesos des de l'inici de l'expedient, 
s'iniciarà el còmput del termini de caducitat que estableix l'article 25 de la Llei 39/15 
sobre el procediment administratiu comú, llevat dels casos en què el procediment s'hagi 
paralitzat per causes imputables als interessats o quan s'apreciï la possibilitat de 
qualificació dels fets perseguits com a constituents de delicte o falta. 

Transcorregut el termini de caducitat, l'òrgan competent emetrà, a sol·licitud de 
l'interessat, certificació en què consti que ha caducat el procediment i s'han arxivat les 
actuacions. 

  

K. Si l'inculpat reconeix voluntàriament la seva responsabilitat, l'instructor elevarà 
l'expedient a l'òrgan competent per resoldre, sense perjudici que pugui continuar la seva 
tramitació si hi ha indicis raonables de frau o encobriment d'altres persones o entitats. 

  

QUART. Les infraccions molt greus prescriuen als quatre anys, les greus als tres anys i 
les lleus a l'any; les sancions imposades per infraccions molt greus prescriuen als quatre 
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anys, les imposades per infraccions greus als tres anys i les imposades per infraccions 
lleus a l'any. 

De conformitat amb allò que estableix l'article 30 de la llei 40/15, el termini de prescripció 
de les infraccions començarà a comptar des del dia en què la infracció s'hagi comès. 

De conformitat amb allò que estableix l'article 30 de la llei 40/15, el termini de prescripció 
de les sancions començarà a comptar des del dia següent en què la resolució sigui 
ferma fet pel qual s'imposa la sanció. 

Interromprà la prescripció la iniciació, amb coneixement de la persona interessada, del 
procediment d'execució, i es reiniciarà el termini de prescripció si el procediment està 
paralitzat durant més d'un mes per causa no imputable al presumpte responsable”. 

  

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.- Incoar expedient sancionador d’infracció administrativa en matèria de 
Residus, relativa als fets de crema i mala gestió de residus, dels quals se suposa 
responsables al DNI: ...056-D i d’acord l’informe dels agents rurals emès el 18 de gener 
de 2017 on es descriuen els fets següents: 

“...observem una columna de fum negre que surt d’unes granges al paratge “Plana del 
Castell”, concretament a les coordenades UTM X-380016 Y-4571059 (datum ETRS89). 
Personats a la zona els agents localitzem una crema a terra de residus plàstics 
consistents en mànegues de rec, fusta tractada i tubs de PVC entre d’altres...”. 

  

SEGON.- Significar que els fets referenciats es poden considerar com a constitutius 
d’infracció administrativa en matèria de Residus, tipificada la infracció com a greu, els 
pot correspondre una sanció fins a 120,20 euros, de conformitat amb l’article 71 de 
l’ordenança municipal de Policia i Bon Govern i fins a 1500 euros, de conformitat amb 
l’article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local. 
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TERCER.- Nomenar com a instructor del procediment sancionador al Sr. José Félix 
Velasco Martínez, que ostenta el càrrec de secretari interventor tresorer de l’Ajuntament, 
així com també comunicar-li el seu nomenament, amb el trasllat de tota la documentació 
que consta en l’expedient i es dóna un termini de 15 dies per recusar, si s’escau, a 
l’instructor. 

QUART.- Una vegada finalitzada la instrucció del procediment, remissió de l’expedient 
novament a aquesta Junta de Govern Local ja que,  en virtut de l’article 23.b) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local, i de l’article 2.3 6 del 
Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d’aplicació als 
àmbits de competència de la Generalitat, l’òrgan competent per a la resolució de 
l’expedient serà l’alcalde, però la competència està delegada a la Junta de Govern 
Local per Decret 66/2015 donat compte al Ple de data 22 de juny de 2015. 

  

CINQUÈ.- Comunicar al presumpte responsable que hi ha la possibilitat que reconegui 
voluntàriament la seva responsabilitat d’acord l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques on diu: 

“Article 85. Terminació en els procediments sancionadors.  

1. Un cop iniciat un procediment sancionador, si l’infractor reconeix la seva 
responsabilitat, es pot resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que 
escaigui.  

3. ... quan la sanció tingui únicament caràcter pecuniari, l’òrgan competent per 
resoldre el procediment ha d’aplicar reduccions de, almenys, el 20% sobre l’import 
de la sanció proposada, i són acumulables entre si...”.  

SISÈ.- Comunicar a l’instructor la iniciació de l’expedient, trasllat de totes les actuacions 
que existeixin al respecte, també, notificar aquesta resolució al denunciant i als 
interessats, s’entén en tot cas com a tal l’inculpat, tot indicant que disposaran d’un 
termini de deu dies per aportar les al·legacions, documents i informacions que 
considerin oportunes i, si escau, proposar prova tot concretant els mitjans que 
pretenguin utilitzar; l’expedient queda a la seva disposició en les oficines municipals. 

 

SETÈ.- Donar compte d’aquests acords al proper Ple ordinari que se celebri. 

 

  

Expedient 1290/2017 Autoliquidació Cànon Agència Catalana de l’Aigua 
any 2016 
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Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVAR L’AUTOLIQUIDACIÓ EN CONCEPTE DE CÀNON DE L’AIGUA PER VOLUMS 
UTILITZATS DURANT EL PERÍODE 2016 A FAVOR DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA.- Exp. 1290/2017 

  

Vist que el departament de serveis tècnics ha realitzat la declaració d’autoliquidació del 
cànon de l’aigua ús abastament de l’any 2016 per a la unitat de declaració de Banyeres 
del Penedès, d’acord amb el sistema d’estimació directa. 

  

Vist l’informe de data 5 d’octubre de 2017 del departament de serveis tècnics on 
s’informa de realitzar l’abonament de 10.693,56€, corresponent a la autoliquidació del 
cànon de l’aigua corresponent a l’any 2016, amb els següents imports declarats: 

  -Volum captat fonts pròpies: 249.198 m3 

-Volum comprat alta: 171.533m3 

-Volum total utilitzat: 420.731m3 

-Volum total lliurat: 154.571m3  

-Volum no lliurat: 266.160m3 

 

D’acord amb el que estableix l’apartat 3,b) de l’article 76. Bis del Text refós de la 
legislació en matèria d’aigües de Catalunya aprovat pel DLg 3/2003, i modificat per 
l’article 10 de la Llei 5/2012, de 20 de març, les entitats subministradores d’aigua estan 
obligades a presentar una declaració dels volums periòdics utilitzats com a subjectes 
passius que són del tribut cànon de l’aigua.  

  

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès està obligat a presentar l’autoliquidació del 
cànon de l’aigua corresponent a l’any 2016 per estimació directa i procediment 
simplificat.  

  

D’acord amb aquests antecedents, s’ha generat una autoliquidació per import de 
10.693,56 euros, mitjançant el mètode d’estimació directa corresponent al període 2016. 
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Atès que existeix consignació pressupostària adequada i suficient a la partida 1610 
22501 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. 

  

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 l’autoliquidació en concepte de cànon d’aigua per import de 
10.693,56 euros corresponent al període 2016 a càrrec de la partida 1610 22501 del 
pressupost vigent d’aquesta corporació.  

  

SEGON.- Procedir al pagament de l’Autoliquidació del cànon de l’Aigua. 

  

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

  

 

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

Donar compte dels Decrets 
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Número de 
Decret 

data Assumpte Expedient 

2017-0122 28/09/2017 
Convocatòria JGL ordinària de data 28 
de setembre de 2017. 

JGL//2017/30 
 

  

C) PRECS I PREGUNTES  

  

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  
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