Òrgan col·legiat:

JGL/2017/35

La junta de govern local

Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 13/11/2017
HASH: 215169ece8bf17ab847df913e256e132

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

9 / de novembre / 2017

Durada

Des de les 18:30 fins a les 20:52 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)

NO

35013086W

Ida Pilar Josefa Berdusan Farré

SÍ

46333082L

Joan Roig i Soria

SÍ

39636281J

Lluís Inglada i Jané

SÍ
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Expedient núm.:

Número : 2017-0042 Data : 10/11/2017

ACTA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

José Félix Velasco Martínez (1 de 2)
Secretari Interventor Tresorer
Data Signatura: 10/11/2017
HASH: 8a586f62cab50fb4c30eba3069dae847

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Excuses d'assistència presentades:
1. Anna Jané Caralt:

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Acta Junta de Govern local en sessió ordinària de data 2 de novembre de
2017 JGL/2017/34
Diligència de secretaria de rectificació de l'acord sobre l'aprovació del Padró
de l'aigua corresponent al tercer trimestre de l'exercici 2017. Exp.-1371/2017

Expedient 1228/2017. Sol·licitud de tractament de fuita en els rebuts
d'aigua del segon i tercer trimestre de 2017
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIO DEL REBUT D’AIGUA
CORRESPONENT AL SEGON I TERCER TRIMESTRE DE 2017 PER FUITA I QUE ES
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Número : 2017-0042 Data : 10/11/2017

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

«motiu personal»

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

GENERIN UNS DE NOUS AMB TRACTAMENT DE FUITA.- 1228/2017

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 per acord plenari de data 22
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
plenari de data 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 els rebuts d’aigua
corresponent al segon i tercer trimestre de 2017, amb número fix: 020800003286 i a nom
del Sr. amb DNI: ....896V, per fuita i en generi uns de nous amb tractament de fuita.

SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant i a BASE.
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Vist l’informe de manteniment de data 27 d’octubre de 2017, es va comprovar que les
dues fuites ja estan reparades.
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Adjunta còpia de les dues factures de reparació de les respectives canonada i
fotografies.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist la sol·licitud presentada per la Sra. Amb DNI: ...686C, de data 21 de setembre de
2017 i amb registre d’entrada número E-17-3471, en la qual comunica que al passat mes
de juliol es va donar compte que tenia una canonada del jardí trencada. I posteriorment
es va trencar el colze de la instal·lació de l’aigua del jardí.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, APLICAR LA TARIFA QUARTA “FAMILIES NOMBROSES”
DE L’ORDENANÇA FISCAL Nº 10 REGULADORA DEL SUBMINISTRAMENT DE
L’AIGUA, PER REUNIR LA CONDICIO DE FAMILIA NOMBROSA.- 1401/2017

Vist la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI: ....482Q, de data 3 de novembre de
2017 i amb registre d’entrada número E-17-3984, en la qual exposa que és titular del
carnet de família nombrosa número: 43/009871/2017, del qual n’adjunta una còpia.

Vist que sol·licita que es tingui en compte la seva condició de família nombrosa, per tal
de que se li apliqui la tarifa quarta, de l’Ordenança Fiscal Nº 10 reguladora del
subministrament de l’aigua, en els propers rebuts d’aigua.

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 per acord plenari de data 22
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
plenari de data 4 d’abril de 2017.
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Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 1401/2017. sol·licitud de bonificació en l'aigua per tenir la
condició de família nombrosa.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

Expedient 1261/2017. sol·licitud de tractament de fuita en els rebuts
d'aigua del segon i tercer trimestre de 2017
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIO DEL REBUT D’AIGUA
CORRESPONENT AL SEGON I TERCER TRIMESTRE DE 2017 PER FUITA I QUE ES
GENERIN UNS DE NOUS AMB TRACTAMENT DE FUITA.- 1261/2017

Vist la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI: ....794F, de data 5 de setembre de
2017 i amb registre d’entrada número E-17-3292, en la qual comunica que a l’immoble
que té com a segona residència, al mes de juliol d’enguany, al anar-hi es van adonar que
el comptador de l’aigua no parava de donar voltes. Van avisar ràpidament al jardiner i
van veure que s’havia trencat la peça de la boia de la cisterna de reg i es va procedir a la
seva reparació. Per la qual cosa, sol·liciten tractament de fuita en els rebuts del segon i
tercer trimestre de 2017.
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TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.
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SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Aprovar aplicar la tarifa quarta “famílies nombroses” de l’Ordenança Fiscal Nº
10 Reguladora del subministrament de l’aigua, per reunir la condició de família
nombrosa, en els propers rebuts d’aigua a nom de la sol·licitant.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Vist que adjunten factura de reparació i informe de l‘empresa que va reparar la cisterna.

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

PRIMER.- Aprovar sol·licitar a Base que anul·li i doni de baixa els rebuts d’aigua
corresponent al segon i tercer trimestre de 2017, amb número fix: 020800002152 i a nom
de la Sra. amb DNI: ....794F, per fuita i en generi uns de nous amb tractament de fuita.

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

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

Expedient 1404/2017. Requerir la retirada de les soques d'uns arbres del
contenidor de poda de la Urb. Els Boscos
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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 per acord plenari de data 22
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
plenari de data 4 d’abril de 2017.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist l’informe tècnic de data 17 d’octubre d’enguany, un cop verificades totes les
actuacions realitzades per part de la propietària i un cop corroborat el correcte
funcionament del comptador de l’aigua es considera necessari fer tractament de fuita.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 9 de novembre de 2017
on diu:
“INFORME TÈCNIC
Un cop realitzada les inspeccions necessàries per part dels Servies Tècnics, s’ha
verificat que cal retirar amb urgència les soques d’uns arbres que s’han depositat a la
zona verda del Carrer Salvador Espriu de Boscos, a la zona dels contenidors de poda.
S’ha verificat que aquestes soques s’han extret de la finca situada al Carrer Abad
Escarré nº26 de Boscos i per tant el titular de la finca es el responsable de la retirada ,
gestió i transport de les soques extretes de la seva finca a un centre autoritzat per a la
seva posterior eliminació. Aquestes restes vegetals no es gestionen per part de
l’Ajuntament i es el propietari qui ha de gestionar la seva retirada de forma correcta.
Per tot això, vista la urgència de retirar les soques de la zona verda i en aplicació de la
normativa corresponent, es requereix a l’obligat que consta a l’expedient , per tal de que
en seguiment de l’informe tècnic , retiri les soques que envaeixen un espai públic en un
període màxim de 5 dies naturals, davant de la gravetat que suposa per la seguretat de
les persones i la seva proximitat a un parc infantil.
En el ben entès de que no fer-ho, es farà des de els propis mitjans de l’administració
local, corrent a càrrec de l’obligat els pagaments corresponents per les tasques
realitzades, sense perjudici d’incoar el corresponent procediment sancionador, en
seguiment de l’ordenança de Policia i Bon Govern.
Caldrà que els Serveis Tècnics municipals quantifiquin el cost material i de personal de
l’execució subsidiària corresponent, en aplicació de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, article 102:
Article 102. Execució subsidiària.
1. Pertoca l’execució subsidiària quan es tracti d’actes que, com que no són
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Atès que el regidor de Medi Ambient ha comunicat a l’Ajuntament que s’ha de requerir a
la propietària del carrer Abat Escarré, 26 que retiri les soques d’uns pins que ha deixat al
contenidor de poda de la Urbanització Els Boscos.
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APROVAR, SI S’ESCAU, REQUERIR A LA PROPIETÀRIA DEL C. ABAT ESCARRÉ,
26 DE LA URB. ELS BOSCOS LA RETIRADA DE LES SOQUES D’UNS PINS QUE
HA DEIXAT AL CONTENIDOR DE PODA DE LA URB. ELS BOSCOS.- EXP.
1404/2017

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

personalíssims, els pot realitzar un subjecte diferent de l’obligat.
2. En aquest cas, les administracions públiques han de realitzar l’acte, per si mateixes o
a través de les persones que determinin, a costa de l’obligat.

Article 90
Contingut de les ordres d’execució
90.1 Les ordres d’execució han de detallar amb claredat i precisió els actes que les
persones obligades han d’executar i establir el termini per executar-los voluntàriament en
proporció a la seva entitat i complexitat.
90.2 Les resolucions que dictin les ordres esmentades han d’advertir que el seu
incompliment habilita l’administració per:
a) Executar forçosament l’ordre incomplerta pels mitjans establerts legalment.
Article 95
Risc imminent per a la seguretat
Quan, per raons d’urgència fonamentades en situacions de risc imminent per a la
seguretat de les persones o les coses, sigui necessari executar actes de conservació,
rehabilitació i protecció que no admetin demora, l’òrgan municipal competent pot ordenar
la seva execució immediata en qualsevol moment, sense l’audiència prèvia de les
persones interessades i sota la direcció dels serveis tècnics municipals. En aquests
casos, l’ordre d’execució es pot donar de paraula.
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
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En aplicació del DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística:
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4. Aquest import es pot liquidar de manera provisional i es pot realitzar abans de
l’execució, a reserva de la liquidació definitiva.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3. L’import de les despeses, els danys i els perjudicis s’ha d’exigir de conformitat amb el
que disposa l’article anterior.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

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

Expedient 1384/2017. Contracte menor de subministrament i
enquadernació de quatre volums dels índexs de tres etapes de la
Revista El Cérvol de Banyeres del Penedès.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT I
ENQUADERNACIÓ DE QUATRE VOLUMS DELS ÍNDEXS DE TRES ETAPES DE LA
REVISTA EL CÉRVOL DE BANYERES DEL PENEDÈS.1384/2017

Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 7 de novembre de 2017 es va
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament
i
enquadernació de quatre volums dels índexs de tres etapes de la Revista El Cérvol de
Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades amb l’empresa Edicions Andana

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

Número : 2017-0042 Data : 10/11/2017

SEGON.- Notificar el present acord a la interessada.
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PRIMER.- Requerir a la propietària de la finca situada al C. Abat Escarré , 26 de la Urb.
Els Boscos, que retiri les soques dels arbres, dipositades a la zona verda del C. Salvador
Espriu de la Urb. Els Boscos, a la zona dels contenidors de poda en un període màxim
de cinc dies naturals, davant la gravetat que suposa per la seguretat de les persones i la
seva proximitat a un parc infantil. Altrament, es farà des dels propis mitjans de
l’Administració Local, corrent a càrrec de la interessada els pagaments per les tasques
realitzades, sense perjudici d’incoar el corresponent procediment sancionador, en
seguiment de l’ordenança de Policia i Bon Govern, d’acord informe emès pel coordinador
de Serveis Tècnics detallat en la part expositiva.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

S.L, per un preu total de 518 euros i 108,78 euros d’IVA.

de

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 per acord plenari de data 22
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
plenari de data 4 d’abril de 2017.

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

PRIMER.- Aprovar el contracte menor de subministrament a favor de l’empresa Edicions
Andana S.L, per un preu total de 518 euros i 108,78 euros d’IVA, pel subministrament i
enquadernació de quatre volums dels índexs de tres etapes de la Revista El Cérvol de
Banyeres del Penedès.

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable a càrrec de
la partida nº 9200 22001 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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Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 7 de novembre de 2017.
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Atès la memòria del Sr. Amadeu Benach i Miquel, Àrea de Governació de l’Ajuntament
de Banyeres del Penedès de data 6 de novembre de 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès a la declaració jurada de l’empresa Edicions Andana 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.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 33/2016. Sol·licitud de llicència d'obres majors Endesa

APROVAR, SI S’ESCAU, LA TRAMESA DEL CERTIFICAT REFERENT A LA
CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES D’ESTESA DE NOVES LÍNIES
ELECTRIQUES, PER PRESUMPTE SILENCI POSITIU EXP.- 33/2016

Que en data 2 de novembre de 2017, i amb número de registre d’entrada 3956 s’ha
rebut un escrit de Endesa Distribución Eléctrica, S.A.U. sol·licitant certificació
acreditativa de l’atorgament presumpte de la Llicència d’obres de l’expedient de
referència.

Revisats els antecedents que consten a l’expedient, el Secretari Interventor i Tresorer ha
emès el següent certificat:

JOSE FÉLIX VELASCO MARTÍNEZ, Secretari Interventor i Tresorer de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès

CERTIFICO :

Que en data 2 de novembre de 2017, i amb número de registre d’entrada 3956
(document 70 de l’expedient de referència), s’ha rebut un escrit de Endesa Distribución
Eléctrica, S.A.U. sol·licitant certificació acreditativa de l’atorgament presumpte de
la Llicència d’obres contingudes en el projecte de noves línies elèctriques
aèries/subterrànies de 25 kV, unió SE Castellet i Polígons del Poet i l’Albornar als
termes municipals de Castellet i La Gornal, L’Arboç, Banyeres del Penedès i Santa
Oliva.

Cal indicar que des de la data 16 de setembre de 2016 (document 38 de l’expedient de
referència) en que es va sol·licitar la llicència, s’han produït els següents actes
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PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Número : 2017-0042 Data : 10/11/2017

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

16.09.16

39

Empresa i Coneixement convoca ocupació finques

26.09.16

40

Informe desfavorable Arq sobre ocupació finques

25.10.16

41

Ajuntament sol·licita a Endesa projecte definitiu

26.10.16

42

Empresa i Coneixement - acta prèvia ocupació

26.10.16

43

Convocatòria aixecament actes prèvies de Ei C

27.10.16

44

Arq. emet inf desfavorable sobre signatura per error finques

06.11.16

45

Empresa i Coneixement presenta còpia projecte definitiu

08.11.16

46

Arq. emet inf desfavorable sobre signatura per error finques

21.11.16

47

Proposta acord sobre convocatòria actes prèvies

24.11.16

48

Certificat Ple sobre acord convocatòria actes prèvies

18.11.16

49

Tramesa a EiC acord sobre convocatòria actes prèvies

24.11.16

50

idem Doc. 49 a Endesa

24.11.16

51

idem Doc. 49 a Compensació Poet

24.11.16

52

idem Doc. 49 a Idiada

24.11.16

53

idem Doc. 49 a La Bisbal

24.11.16

54

Ajunt envia petició a Emp i Coneix (mail) sobre soter.
Saifores

29.12.16

55

EiC notifica nova convocatòria per aixecament actes prèvies

03.01.17

56

EiC notifica nova convocatòria per aixecament actes prèvies

03.01.17

57

Endesa presenta nou projecte executiu

25.01.17

57.1 Informe enginyer JBP sobre doc. 57

21.02.17

58

Endesa envia mail sobre separata amb plànols corregits

25.01.17

59

Separata amb plànols corregits

30.01.17

60

Endesa envia nova documentació

31.01.17

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

Número : 2017-0042 Data : 10/11/2017

Endesa sol·licita (de nou) llicencia d'obres
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38

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

administratius que han interromput els terminis màxims de contestació:

62

EiO acta prèvia d'ocupació

01.02.17

63

EiO acta prèvia d'ocupació

09.02.17

65

EiO acta prèvia d'ocupació

03.04.17

66

ACA notifica pròrroga autorització d'encreuament

19.07.17

67

Inf. Tècnic Joan

29.08.17

68

Trasllat a Endesa inf. Joaquim (57.1)

10.10.17

69

Entrada Endesa sol·licitant cert. Atorgament de llicència

25.10.17

70

Entrada Endesa sol·licitant cert. Atorgament presumpte de
llicència + doc.

02.11.17

Juntament amb l’escrit de petició del certificat (document 70 de l’expedient de
referència), es va presentar un document amb l’estudi de gestió de residus (requerit a
Endesa en data 21 de febrer de 2017 i que s’assenyala com a document 57.1 de
l’expedient de referència) i una nova separata d’encreuament del projecte executiu,
documents aquests en fase d’estudi i informe per part dels tècnics municipals. No
obstant, es disposa d’un primer informe desfavorable relatiu a la separata per quant s’ha
constatat divergències entre el Pla Especial aprovat pel Departament de Territori i
Sostenibilitat i el projecte presentat per Endesa.

Cal indicar que la figura de la certificació d’acte presumpte està regulat en el punt 4 de
l’article 24 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu. Per altre banda, l’article 5.2
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya diu literalment el següent: “En cap cas no es poden
considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin
a aquesta Llei o al plantejament urbanístic”

En base a tot el que s’ha indicat prèviament, aquesta Secretaria te a be fer les següents
consideracions:

Primera.- En cap cas s’ha produir silenci positiu respecte a la llicència sol·licitada per
Endesa en data 16 de setembre de 2016, entre altres raons, pel que indica l’article 5.2
de la LUC i, pel número de interrupcions que s’han produït en la tramitació de l’expedient
en no haver-se acomplert amb varis dels requeriments efectuats.
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Informe jurídico-tècnic

Codi Validació: 9HJQTTCPDLZ2KEW3XH637AYYQ | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 31

61

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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.

Número : 2017-0042 Data : 10/11/2017

Segona.- Caldrà que, per òrgan competent es doni conformitat a aquest certificat d’acte
presumpte i es remeti per via d’urgència a l’interessat pels efectes oportuns.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Cal esmentar que, en la data de petició de llicència, Endesa no disposava dels terrenys
d’ubicació de les instal·lacions (actes prèvies d’ocupació) de manera prèvia i anticipada
a la instància de sol·licitud de llicència, tal i com es demostra pels actes administratius
relacionats en el llistat de documents inclosos a l’expedient.

PRIMER.- Donar conformitat al certificat d’acte presumpte emès pel Secretari de la
Corporació.

SEGON.- Remetre’l per via d’urgència a Endesa Distribución Elèctrica pels efectes
oportuns.

TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri
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Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 1388/2017. Contracte menor de servei per “Campanya
d’esterilització d’animals domèstics” per un període màxim d’un any al
municipi de Banyeres del Penedès.

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER « CAMPANYA
D’ESTERILITZACIÓ D’ANIMALS DOMÈSTICS » PER UN PERÍODE MÀXIM D’UN
ANY AL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS. EXP 1388/2017

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 7 de novembre de 2017 es va acreditar
la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei per “Campanya d’esterilització
d’animals domèstics” per un període màxim d’un any al municipi de Banyeres del
Penedès, i ateses les gestions realitzades amb el Sr. Andrés Saavedra Fernández, per
un preu total següent:

Ovariohisterectomía lateral gata: 50 euros i 10,5 euros d’IVA

Número : 2017-0042 Data : 10/11/2017

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

En cas de demanar text: 15 euros i 3,15 euros d’IVA

Atès la declaració jurada del Sr. Andrés Saavedra Fernández, relativa a no estar incurs
en prohibicions per contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP i demes requisits per
poder contractar amb l’Administració Pública.

Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 8 de novembre de 2017.

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 8 de novembre de 2017.

de

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
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Castració gat: 25 euros i 5,25 euros d’IVA

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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.

PRIMER.- Aprovar la contractació del servei per “Campanya d’esterilització d’animals
domèstics” per un període màxim d’un any al municipi de Banyeres del Penedès, al Sr.
Andrés Saavedra Fernández, d’import per Ovariohisterectomía lateral gata: 50 euros i
10,5 euros d’IVA, Castració gat: 25 euros i 5,25 euros d’IVA i en cas de demanar text: 15
euros i 3,15 euros d’IVA 160 euros i 33,6 euros d’IVA.

SEGON.- Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de
la partida número 3110 227.99 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 1387/2017. Recurs Administratiu, desestimar
quantitats abonades projecte reparcel·lació Els Boscos
Favorable

reintegre

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL
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Número : 2017-0042 Data : 10/11/2017

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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 per acord plenari de data 22
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
plenari de data 4 d’abril de 2017.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Atès a l’informe de data 31 d’octubre de 2017 de l’Arquitecte Municipal, que es transcriu
seguidament:

“INFORME TÈCNIC

Assumpte
Informe urbanístic en referència a l’escrit de 27 de febrer de 2017, per les parcel.les 2 i 4
del Carrer Marta Mata.

Solicitant
José María Ventosa Rull

Informe
Aquesta parcel.la correspon a la parcel.la adjudicada núm. 1 i 2 del projecte de
reparcel.lació Els Boscos de Banyeres, aprovat definitivament el 23 de setembre de
2014.

Aquesta finca es troba classificada com a sòl urbà no consolidat, dins el sector PAU-4
“casconar”, amb la clau P Sistemes, Espai Lliure públic.
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Cal indicar que existeix contradicció Projecte de Reparcel·lació en relació al POUM.
S’està tramitant una modificació del POUM per tal d’adequar el Projecte de
Reparcel·lació al POUM.
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Atès entrada de data 27 de febrer de 2017 amb número 752 del Sr. amb DNI 316-C, en
la que sol·licita el reintegrament de les quantitats abonades per la seva part, derivades
del Projecte de Reparcel·lació que va ser declarat nul per sentència, més interessos
legals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR DESESTIMAR SI S’ESCAU LA SOL·LICITUD DEL SR. AMB DNI...316-C
SOBRE EL REINTEGRE DE LES QUANTITATS ABONADES DEL PROJECTE DE
REPARCEL·LACIÓ ELS BOSCOS EXP.- 1387/2017

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Aquestes finques pertanyien a l’antic Pla de Millora Urbana de la urbanització Boscos,
que es va desenvolupar amb un Pla de Millora Urbana, un projecte d’urbanització i un
projecte de reparcel.lació.

Respecte el punt III ) de la sol.licitud de 27 de febrer de 2017
Contra l’acte administratiu d’aprovació del POUM, no s’ha interposat cap contenciósadministratiu, pel que a data d’avui, és ferm en via administrativa i vigent. Per tot
l’exposat i en la qüestió que té a veure amb al perjudici d’estar inclòs en un altre sector,
serà en el moment del desenvolupament del PAU “Casconar”, quan es farà el
repartiment de beneficis i càrregues que els hi correspongui.
Per tant, no es pot entendre que existeix perjudici.

Joan Prous Cañellas
Arquitecte municipal
(Assistència tècnica comarcal)”

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 per acord plenari de data 22
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
plenari de data 4 d’abril de 2017.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
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Número : 2017-0042 Data : 10/11/2017

No es pot modificar la reparcel.lació, en tant que és un instrument de gestió urbanística
que es va desenvolupar en base a les NNSS anteriors al POUM, aprovada
definitivament en data 23 de setembre de 2014 i amb les obres executades.
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La reparcel.lació aprovada definitivament, es troba afectada per un contenciósadministratiu, pendent de la seva resolució, pel que a data d’avui aquesta reparcel.lació
no ha estat anul.lada i per tant, no es poden retornar les quotes urbanístiques abonades.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Respecte el punt a) b) i c) de la sol.licitud de 27 de febrer de 2017

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PRIMER.- Desestimar la reclamació del Sr. amb DNI... 316-C de data 27 de febrer de
2017 amb número d’entrada al registre de l’Ajuntament 752.
SEGON.- Notificar aquest acord al sol·licitant.

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Requeriment de l'AGE sobre l'aprovació de factures Exp.- 1226/2017

Atès que en data 8 de novembre de 2017 hem rebut un requeriment de l’Administració
General de l’Estat sobre aprovació de factures sol·licitant que, en el termini de 20 dies
hàbils, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès els trameti un informe que detalli el
següent:

1. Quines obres, serveis

o subministraments s’estan realitzant o prestant al
municipi sense que existeixi suport contractual i des de quina data.

2. Els expedients de contractació de les obres, serveis o subministraments que es

trobaven en aquesta situació, en els quals ja s’ha finalitzat el procediment de
licitació i adjudicació, els que es troben a la fase de tramitació, i aquells serveis i
subministraments en relació als quals, encara no s’ha indicat el procés de
licitació, així com, en aquests darrers dos casos, la previsió perquè en finalitzi la
previsió.

D’acord amb el Decret 2017-0120, de data 22 de setembre de 2017, es va acordar
constituir una comissió específica interdepartamental, presidida pel regidor Sr. Lluís
Inglada Jané, a l’efecte de realitzar els tràmits necessaris perquè tot servei i
subministrament tinguin la contractació habilitant prèvia.
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Favorable
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Expedient 1226/2017. Requeriment de l'AGE sobre l'aprovació de
factures

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

BQ LlumTraffic, SL

Manteniment semàfors priorat

Ferreteria Jaume SA

Material de serveis

SYG, SA

Material per reparacions brigada

Efectos Buzoneo-Chistian A
Carreño

Distribució agenda

Incatur, S.L

Material de serveis per brigada

Productos pinturas
tarragona 2000, SL

Pintura per manteniment

Rodi Area, SL

Reparació vehicle

Hidro Tarraco, SA

Material per reparació avaria aigua

Rosó Borrell Montserrat

Material d’oficina

Josep Antón Jané Raventós Reparacions avaries aigua
Canon Penedès, SA

Facturació còpies impressores Ajuntament

Carlos Paz Garrido

Servei de podologia

Manantial de Salud, S.L.U

Aigua i gots ajuntament i escola bressol

Gestinet Internet
Informàtica, S.L

Manteniment informàtic

Quiprocalt, s.l

Clor per dipòsits aigua

Espai Lleure Divertalia, S.L

Servei de menjador Escola Bressol

Zardoya Otis, S.A

Servei manteniment ascensor ajuntament

Kone Elevadores, S.A

Servei manteniment ascensor escola pública

Ciurana Gasull, S.L

Benzina per vehicles municipals
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Descripció
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Raó Social

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vista la comissió interdepartamental presidida pel regidor Sr. Lluís Inglada Jané, en
sessió celebrada en data 26 d’octubre de 2017 i una vegada consultat al Departament
de serveis econòmics, resulta que els serveis i subministraments repetitius i periòdics
que no contemplen habilitació contractual són els següents:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

7. Correspon a l’òrgan de contractació l’aprovació de l’expedient i l’obertura del
procediment d’adjudicació en els termes que es regulen a l’article 110.
L’aprovació del plec de clàusules administratives particulars ha d’anar precedida dels
informes del Secretari o, si s’escau , dels titular de l’òrgan que tingui atribuïda la funció
d’assessorament jurídic de la Corporació, i de l’interventor.

Article 111. Expedient de contractació en contractes menors.
1. En els contractes menors definits a l’article 138.3, la tramitació de l’expedient
només exigeix l’aprovació de la despesa i la incorporació a aquest de la factura
corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les normes de
desplegament d’aquesta Llei.
2. En el contracte menor d’obres, s’ha d’afegir, a més, el pressupost de les obres,
sense perjudici que hagi d’existir el projecte corresponent quan normes
específiques ho requereixin. Igualment s’ha de sol·licitar l’informe de supervisió a
què es refereix l’article 125 quan el treball afecti l’estabilitat, la seguretat o
l’estanquitat de l’obra.”

En base a tot això, es redacta per secretaria el formulari 1 com expressió de màxim
compliment de legalitat i economia administrativa, s’acompanya annex amb el formulari
esmentat, pendent de la seva aprovació per l’òrgan plenari en el marc de les bases
d’execució del pressupost de l’exercici del 2018.

Amb aquest document se solucionarà gran part de les adquisicions de subministres i
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6. En els municipis de població inferior a 5.000 habitants l’aprovació de la despesa s’ha
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“Disposició addicional segona. Normes específiques de contractació a les entitats locals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vistos els articles 6 i 7 de la Disposició Addicional 2ª del Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic, conjuntament amb l’article 111 del mateix text legal, que es transcriuen de la
següent manera:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

serveis que tenen caràcter repetitiu i periòdic i que no superen els 3.000,00 €, substituint
per tant a la figura del contracte menor de tracte successiu, en base a la disposició legal
DA2ª del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic ja esmentada.

b) Contractació del Servei de neteja de les dependències municipals amb l’empresa
anomenada Externalia Object, S.L.
c) Contracte menor de tracte successiu de material d’oficines d’acord amb l’article
30 de les bases d’execució pressupostària.
d) Contracte menor per cursos lúdics i esportius
e) Contracte menor d’assessoria laboral

Per altra banda, estan en tràmit de redacció de plecs de condicions administratives i
prescripcions tècniques els següents:

Número : 2017-0042 Data : 10/11/2017

a) Adquisició mitjançant rènting del vehicle per a la Brigada municipal

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que aquesta Corporació, al llarg del present any ha realitzat la licitació dels
següents serveis i subministres:

b) Concessió administrativa del gimnàs municipal
c) Assessorament tècnic d’arquitectura i enginyeria

Cal indicar, la impossibilitat fefaent de senyalar o verificar des de quina data s’han
prestat els serveis o adquirit els subministres sense contractació prèvia habilitant i cal
indicar que durant el primer trimestre del 2018, està previst que finalitzin tots els actes
administratius necessaris i contractuals que habilitin els serveis i subministres
corresponents.

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Donar compliment al requeriment de l’Administració General de l’Estat sobre
aprovació de factures, tenint en compte que a la part expositiva, resten contestats els
punts 1 i 2 del mateix.
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a) Jardineria i Neteja viària

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SEGON.- Comunicar el present acord a l’Administració General de l’Estat

FORMULARI I

FORMULARI I. Contracte menor (import fins a 3.000 €, IVA exclòs)

INFORMACIÓ SOBRE EXISTÈNCIA DE CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Article 111 i DA2ª TRLCSP

Número : 2017-0042 Data : 10/11/2017

ANNEX

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Actuació (servei/subministrament/obra):

Import (sense IVA):

Import (amb IVA):

Proposta més avantatjosa (proveïdor):

Aplicació pressupostària:............./................/...................
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Regidora relacionada amb la comanda:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Sol·licitud de retenció de crèdit (RC): Sí

No

Afectació tresoreria (PMP):

No

Adjudicació de la despesa: Favorable

Sí

No favorable

Observacions i/o comentaris:

El Regidor de l’Àrea i/o L’Alcalde

El Secretari interventor Tresorer

Protocol Formulari I

-

El document l’ha d’omplir cada departament (segons organigrama)

-

Firma telemàtica

-

Per a la validesa del document hi ha d’haver 2 firmes la de l’Alcalde i/o regidor i
la del Secretari interventor

-

Gestió de la oferta més avantatjosa, previ a emplenar el formulari
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Ús de la borsa de vinculació jurídica: Sí

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Estat Execució (Crèdit disponible després de la RC):

Es pot adjuntar albarans de diferents comandes sempre que siguin del mateix
proveïdor i no superi els 3.000 €

-

Persones autoritzades: segons les bases d’execució del pressupost

Expedient 1399/2017. Aprovació de factures
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE FACTURES.- EXP. 1399/2017

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/17/0991

Piscines Dome, S.L

FACT/17/1248

Mireia Barba Lloret

450,50 Assessorament tècnic mes d'agost

FACT/17/1365

Eco Bp S.L.

492,71 Servei de recollida selectiva mes agost

FACT/17/1393

Mercedes Menéndez Noel

310,44 Banc d'aliments + 3 tiquets vianants

FACT/17/1394

Mireia Barba Lloret

Assessorament tècnic durant el mes de
882,98 setembre

FACT/17/1396

Centaño Management
d'Espectacles, S.L

FACT/17/1397

Endesa Energia, S.A.U

FACT/17/1398

Canon Penedès, S.A

FACT/17/1407

BOP Tarragona

FACT/17/1408

Gas Natural Servicios SDG,
S.A

1232,05 Posta a punt piscina municipal

Actuació grup stompers data 14-101633,50 2017
Electricitat 18-06-2017 a 13-08-2017
287,34 Pou Boscos
7768,20 Impressora C5051 per Ajuntament
Inserció edicte BOPT 5/2017
45,00 Modificació Crèdit.
Electricitat 16-09-17 a 09-10-17 l'Escola
242,33 Pública
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Favorable
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-

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Desbroç, tala branques i retirada restes
529,98 vegetals al C/Barcelona

FACT/17/1410

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat Pou Boscos 14-08-2017-16335,78 10-2017

FACT/17/1411

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat Sant Miquel 31/07/17472,66 30/09/17

FACT/17/1412

Telefonica de España, S.A.U

Telèfon octubre ascensor Escola
29,03 Pública 977 167549

FACT/17/1413

Expert Pool Iberica, SL

40,10 Material manteniment brigada

FACT/17/1417

Nominalia Internet, S.L

FACT/17/1418

Telefònica de España, S.A.U

FACT/17/1423

Ferrer y Ojeda Asociados,
S.L

FACT/17/1424

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat dipòsit d'aigua nou 19-09616,59 2017-20-10-2017

FACT/17/1425

Cespa, S.A

Tala arbre i retirada restes vegetals als
187,31 Boscos nº65

FACT/17/1426

Cespa, S.A

87,48 Tala i retirada arbre als Boscos nª 55

FACT/17/1427

Cespa, S.A

Desbroç, poda i recollida a l'Av.
1371,70 Marquesa de Griny dies 27 i 28 de juliol

FACT/17/1428

Cespa, S.A

Neteja i desbroç al c/escoles Saifores
493,44 de 2 parcel·les.

FACT/17/1429

Cespa, S.A

Desbroç 2 parcel·les a c/JM Caparros,
peatge Miquel Martí i Pol i camí de
493,44 l'Arboç

FACT/17/1430

Cespa, S.A

FACT/17/1431

Cespa, S.A

FACT/17/1434

Cespa, S.A

Subministrament i plantació arbres i
4040,19 jardineres al municipi

FACT/17/1435

Cespa, S.A

Subministrament i plantació 6 plataners
1489,75 C. Dos Hermanas

FACT/17/1436

Seguros Catalana
Occidente, S.A

Assegurança trasllat relleu Cérvols
106,15 Josep Cañas

FACT/17/1437

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 10-08-2017 a 13-10-2017
262,65 Passatge Pavelló

FACT/17/1438

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 09-08-2017 a 23-10-2017
87,95 Dipòsit Aigua

FACT/17/1439

Endesa Energia, S.A.U

Domini pàgina web de l'ajuntament de
144,47 Banyeres
Telèfon octubre Ascensor Ajuntament
32,60 977670533

5425,01 Assegurança Responsabilitat civil

1960,20 Neteja i desbroç zona B-2 mercat
110,59 Desbroç ermita Saifores

363,98

Electricitat 17-08-2017 a 23-10-2017
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FACT/17/1409

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Electricitat 16-08-2017 a 27-10-2017
140,43 Local Joves, Serveis Socials

FACT/17/1441

Xavier Pallares Gavaldà

90,00 Entrepans i begudes per indigents

FACT/17/1442

Sugrañes Editors, S.L

Carpetes expedients i sobres per
833,09 Oficines Ajuntament

FACT/17/1444

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 13-08-2017 a 25-10-2017
341,69 Pou Boscos

FACT/17/1445

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 17-08-2017 a 25-10-2017
28,89 Ermita Mare de Deu

FACT/17/1446

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 10-08-2017 a 25-10-2017
82,61 Centre Cívic Saifores

FACT/17/1448

Eco BP, S.L

FACT/17/1450

Melanie Mata Goodridge

FACT/17/1451

Melanie Mata Goodridge

FACT/17/1452

Josepa Jane Figueres

222,65 Pollastres i patates per Banc d'aliments

FACT/17/1458

Sunet Plagas, S.L

3 fracció desratització clavegueram i
338,62 edificis municipals

FACT/17/1459

Telefònica Móviles de
España, S.A

Extensions mòbils Ajuntament 18-09108,56 2017 a 17-10-2017

FACT/17/1461

Telefònica Móviles España,
S.A

Telèfon octubre ascensor Escola
25,41 Publica

FACT/17/1462

Telefònica de España, S.A.U

Connectivitat Escola Publica 01-1142,35 2017 a 30-11-2017 877909538

FACT/17/1463

Telefònica de España, S.A,U

Telèfon Ajuntament 18-09-2017 a 17594,59 10-2017 877909713

FACT/17/1464

Telefònica de España, S.A.U

Telèfon Centre Cívic 18-09-2017 a 17125,84 10-2017 877909711

FACT/17/1465

Telefònica de España, S.A.U

Connectivitat Centre Cívic 01-11-2017
42,35 a 30-11-2017 877909712

FACT/17/1466

Telefònica de España, S.A.U

Connectivitat Ajuntament 01-11-2017 a
42,35 30-11-2017 877909714

FACT/17/1467

Telefònica de España, S.A.U

Servei recollida fracció vegetal mes
3667,86 octubre
212,52 Ous, oli i llet per banc d'aliments
Sucs i aigua per conta contes data 3018,96 11-2017

Telèfon Escola Publica i Mòbils
510,62 Regidors 87709537

Un cop han estat fiscalitzades per la Intervenció municipal i se’ls hi ha donat la
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FACT/17/1440

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Consultori Mèdic

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

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

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

Per tot això,

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

PRIMER.- Aprovar el reconeixement de les obligacions indicades a la part antecedent,
per un import total de 39.945,49 € 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.
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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 22004, 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:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

conformitat pels regidors de les àrees corresponents.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER REALITZAR
TRACTAMENTS CONTRA LA LEGIONEL.LA A VARIS EQUIPAMENTS MUNICIPALS
DE BANYERES DEL PENEDÈS. EXP 1398/2017

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 9 de novembre de 2017 es va acreditar
la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei per realitzar tractaments contra
la legionel.la a varis equipaments municipals de Banyeres del Penedès, i ateses les
gestions realitzades amb l’empresa Sunet Plagas S.L, per un preu total de 1.550 euros i
325,50 euros d’IVA.

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

Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 8 de novembre de 2017.

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 9 de novembre de 2017.

de

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

Número : 2017-0042 Data : 10/11/2017

Favorable

Codi Validació: 9HJQTTCPDLZ2KEW3XH637AYYQ | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 29 de 31

Expedient 1398/2017. Contracte menor de servei per realitzar
tractaments contra la legionel.la a varis equipaments municipals de
Banyeres del Penedès.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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).

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

PRIMER.- Aprovar la contractació del servei per realitzar tractaments contra la legionel.la
a varis equipaments municipals de Banyeres del Penedès, a l’empresa Sunet Plagas
S.L, per un import de 1.550 euros i 325,50 euros d’IVA.

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable, a càrrec de
les següents partides:

Camp de futbol

3420 21200

340 euros i 71,4 euros d’IVA

CAP

3120 21200

340 euros i 71,4 euros d’IVA

Gimnàs

3422 21200

340 euros i 71,4 euros d’IVA

CEIP

3231 212 00

530 euros i 111,3 euros d’IVA

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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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 per acord plenari de data 22
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
plenari de data 4 d’abril de 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Assumpte

2017-0129

02/11/2017

Convocatòria JGL ordinària de data 2 de
novembre de 2017.

JGL//2017/34

2017-0130

07/11/2017

Aprovar l’inici de l’expedient de baixa per
inscripció indeguda al padró d’habitants per
incompliment dels requisits de l’art. 54 del
Reglament de Població i Demarcació
Territorial dels ens locals

690/2017

2017-0131

07/11/2017

Formació pràctica de l’alumna Cèlia Bernier
Quintero a l’escola Bressol Marta Mata.

1393/2017

2017-0132

07/11/2017

Eleccions al Parlament de Catalunya 2017

1390/2017

2017-0133

07/11/2017

Eleccions al Parlament de Catalunya 2017

1390/2017

Expedient
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Número de
Decret

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Donar compte Decrets

