Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

JGL/2018/1

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

11 / de gener / 2018

Durada

Des de les 18:51 fins a les 19:53 hores

Lloc

Sala de Juntes

Presidida per

Amadeu Benach i Miquel

Secretari

José Félix Velasco Martínez

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

39689555L

Amadeu Benach i Miquel

SÍ

39718771W

Anna Jané Caralt (sense dret a vot)

SÍ

35013086W

Ida Pilar Josefa Berdusan Farré

SÍ

46333082L

Joan Roig i Soria

SÍ

39636281J

Lluís Inglada i Jané

SÍ
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Expedient núm.:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ACTA

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Acta Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 21 de desembre de
2017. JGL/2017/39

Expedient 1327/2017. sol·licitar el pagament al departament d'indústria
per tal de verificar el funcionament d'un comptador d'aigua.
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, FER EL PAGAMENT DE 24.40€ AL DEPARTAMENT
D’INDUSTRIA PER TAL DE VERIFICAR EL FUNCIONAMENT D’UN COMPTADOR
D’AIGUA..- 1327/2017
Vist la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI: ....416K, de data 2 d’octubre de 2017 i
amb registre d’entrada número E-17-3576, en la qual comunica que el rebut de l’aigua
del segon trimestre de 2017 ha sigut per un consum de 500m3 i creu que és impossible,
ja que l’immoble va estar desocupat per aquest període de facturació.
Vist que el lampista i la responsable de les lectures municipal, no veuen cap moviment al
comptador de l’aigua si estan totes les aixetes tancades. Que la piscina i el jardí són
controlats setmanalment per un tècnic i que no s’ha efectuat cap reompliment a la
piscina més enllà del normal per l’evaporació i el reg automàtic no presenta cap
anomalia.
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Aprovació de l'acta de la sessió anterior

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A) PART RESOLUTIVA

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Vist que no correspon a l’historial de consum de l’immoble i que el comptador té uns 21
anys.

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 fer el pagament de 21.40€ al Departament d’Indústria de la província
de Tarragona per tal de poder dur el comptador d’aigua titularitat de la Sra. Amb DNI:
....416K per la verificació del seu funcionament.
SEGON.- Notificar el present acord al Departament d’Hisenda d’aquesta corporació.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 1407/2017. Desestimar la comunicació de no pagament de
deutes d'uns immobles per no tenir-ne la possessió dels mateixos.
No hi ha acord

Motiu: Ampliar documentació

Expedient 1497/2017. Baixa i nova liquidació de la taxa de l'aigua per
canvi de titularitat de l'immoble.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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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.
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Vist que per poder dur el comptador al Departament d’Indústria de la província de
Tarragona per tal d’una verificació del comptador de l’aigua s’ha de fer una sol·licitud de
verificació oficial de comptadors amb un previ abonament de 21,40€, que posteriorment
es repercutirà a l’abonat en cas de que el funcionament del comptador de l’aigua sigui el
correcte.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, sol·licita que es revisi el funcionament del comptador per el Departament
d’indústria.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

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 Gestió d’Ingressos Locals, la baixa i nova liquidació
dels rebuts d’aigua corresponents al segon, tercer i quart trimestre de 2009, tots els
exercicis 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i primer, segon i tercer trimestre de
2017, amb número fix: 0208002076 i a nom de J. S. I. B. P. S. L. I en generi uns de nous
a nom de l’empresa amb CIF: ...591, per ser el titular de l’immoble.
SEGON.- Notificar el present acord a BASE Gestió d’Ingressos Locals.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 1584/2017. Aprovar la baixa i nova liuidació del rebut de
l'aigua de tercer trimestre de 2017 generat sense bonificació.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL
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Vist que de les tasques de revisió que es dur a terme des del Departament de Rentes
s’ha detectat que la taxa de subministrament d’aigua de l’immoble amb referència
cadastral 8603723CF7780S0001MQ encara s’emet a nom de l’antic titular.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIO DE REBUTS D’AIGUA PER
TENIR UNA TITULARITAT ERRONIA.- 1497/2017

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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 la baixa i nova liquidació del rebut d’aigua corresponent al tercer
trimestre de 2017 i amb número fix: 020800003176 generat sense bonificació per error, i
es generi un de nou amb la tarifa número 2 ”ingressos mínims”.

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 6/2018. Sol·licitud de canvi de titularitat de taxes per canvi de
titular immoble.
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Vist la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI: ....875N, de data 28 de desembre de
2017 i amb registre d’entrada número E-17-4602, en la qual comunica que el rebut
d’aigua corresponent al tercer trimestre de 2017 li ha vingut sense que s’apliqués la
bonificació que té aprovada per la Junta de Govern local de data 24 d’agot de 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIÓ DEL REBUT DE L’AIGUA
CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2017 GENERAT SENSE
BONIFICACIÓ PER ERROR .- 1584/2017

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Vist que hi ha rebuts que encara van a nom de l’antiga titular, sol·liciten el canvi de
titularitat de les taxes per tal de poder fer el pagament de rebuts pendents.

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 Gestió d’Ingressos la baixa i nova liquidació del
rebut d’aigua corresponent al segon trimestre de 2016, amb número fix: 0208002126 i a
nom de L. C. Per no ser ella la titular en aquest període i en generi un de nou a nom del
nou titular amb CIF: 727.
SEGON.- Aprovar sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos la baixa i nova liquidació del rebut
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Vist la sol·licitud presentada per ....727, de data 5 de desembre de 2017 i amb registre
d’entrada E-17-4354, en la qual comuniquen que l’immoble amb referència cadastral
8603721CF7780S0001TQ, els hi va ser adjudicat en data 4 d’abril de 2016, de la qual
adjunten el decret d’adjudicació.
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APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIÓ DE LES TAXES PER
CANVI DE TITULARITAT DE L’IMMOBLE.- 6/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

d’escombraries corresponent al segon semestre de 2016, amb número fix:
020560000397 i a nom de L. C. Per no ser ella la titular en aquest període i en generi un
de nou a nom del nou titular amb CIF: 727.
TERCER.- Notificar el present acord al sol·licitant.

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

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CALENDARI FISCAL PER L’EXERCICI 2018.- “26/2018”
Atès que cal informar dels períodes de cobrament en voluntària dels tributs i resta
d’ingressos de dret públic dels quals s’ha delegat a l’Excma. Diputació de Tarragona la
gestió del cobrament dintre del termini de pagament en voluntària.
A la vista de la proposta dels períodes de cobrament per part de Base – Gestió
d’Ingressos.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació dels següents acords:
ÚNIC.- Aprovar el calendari fiscal per a l’exercici 2018, que es detalla a continuació, de
conformitat amb la proposta de períodes feta per Base – Gestió d’Ingressos:

CONCEPTE

PERÍODE

560 – TAXA ESCOMBRARIES

PERÍODE PROPOSAT

1

29/03/2018 – 31/05/2018

1

29/03/2018 – 31/05/2018

500 – IBI URBANA

1

27/04/2018 – 29/06/2018

501 – IBI RÚSTICA

1

27/04/2018 – 29/06/2018

1

29/06/2018 – 31/08/2018

600
–
IMP.
MECÀNICA

503

-

IBI

VEHICLES

TRACCIÓ

CARACTERÍSTIQUES
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Expedient 26/2018. Aprovació del calendari fiscal any 2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

29/06/2018 – 31/08/2018

840 – CONSERVACIÓ CEMENTIRI

1

29/06/2018 – 31/08/2018

010 – IAE

1

27/07/2018 – 28/09/2018

560 – TAXA ESCOMBRARIES

2

27/07/2018 – 28/09/2018

500 – IBI URBANA

2

31/08/2017 – 31/10/2017

CONCEPTE

PERÍODE
CONSUM

PERÍODE PROPOSAT

800
–
D’AIGUA

SUBMINISTRAMENT

01/01/2018
31/03/2018

–

27/04/2018 – 29/06/2018

800
–
D’AIGUA

SUBMINISTRAMENT

01/04/2018
30/06/2018

–

27/07/2017 – 28/09/2018

800
–
D’AIGUA

SUBMINISTRAMENT

01/07/2018
30/09/2018

–

31/10/2017 – 31/12/2018

800
–
D’AIGUA

SUBMINISTRAMENT

01/10/2018
31/12/2018

–

29/01/2019 – 29/03/2019

Expedient 458/2017. Sol·licituds neteja riera Sant Miquel.
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD PERQUÈ ES NETEGI LA RIERA DE SANT
MIQUEL.- EXP. 458/2017

Vista la sol·licitud realitzada per la Sra. amb D.N.I. núm.: ...499-V en data 22 de
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733 – OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC i GUALS

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ESPECIALS

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

novembre de 2017 (RE 4214), perquè es netegi la riera ja que el tram que passa per
darrere del carrer Cactus es troba plena d’herbes i altres deixalles i hi ha perill que un
llamp o qualsevol altra cosa provoqui un incendi i totes les persones i cases del carrer
pateixin les conseqüències.

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

PRIMER.- Estimar la sol·licitud i comunicar que d’acord informe del coordinador de
Serveis Tècnics, s’està gestionant la problemàtica per tal que l’Agència Catalana
d’Aigua, titular de les rieres municipals i responsable del seu manteniment, augmenti les
freqüències de neteja i realitzi major quantitat d’inspeccions i de controls de l’estat de les
rieres municipals sobretot en períodes d’alt risc d’incendis. D’aquesta manera, es
millorarà la seguretat i salubritat de les rieres municipals.

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

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

Expedient 27/2018. Queixa estat lamentable per falta de neteja Local
d'Entitats entre els dies 22/12/17 i 4/01/18.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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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

Atès que en data 24 de novembre de 2017 el coordinador de Serveis Tècnics va emetre
un informe per altres queixes fetes referents a la neteja de la riera. Dit informe consta en
l’expedient.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

“Durant les diverses visites que el grup socialista ha dut a terme entre el 22 de desembre
de 2017 i el 4 de gener de 2018 al local de l'Hotel d'Entitats ha presenciat l'esgarrif6s
escenari en què s'ha convertit tot l'edifici. El terra, les parets i el mobiliari de les primeres
plantes estan tacades de sang i el lavabo públic i col·lectiu presenta una seqüència
espantosa amb major acumulació de sang. Donat que també s'emmagatzemen en les
instal·lacions gàbies trampa, gàbies de transport d'animals petits i sorra higiènica de gats
entenem que aquesta sang és d'algun gat que s'ha tractat sanitàriament a l'edifici,
(s'ajunten fotografies dels dies 22 i 27 de desembre i 4 de gener). Tenim coneixement
que l'Ajuntament ha iniciat una campanya d'esterilització de gats de carrer en la que
potser s'ha patit alguna incidència.

Si és aquesta la realitat suposaria no només una amenaça per als ciutadans de
Banyeres que fan ús de l'espai exposant-se a restes biològiques de les quals
desconeixem la procedència i les possibles conseqüències que la manca de neteja i
seguretat higiènica poden provocar en els usuaris sinó que suposaria una deliberada
vulneració de la Llei catalana de protecció dels animals (DECRET LEGISLATIU 2/2OO8,
de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals).

El Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès sol·licita a
consideració de l’il·lustríssim Sr. AMADEU BENACH I MIQUEL els següents:
Sol·licita:

PRIMER.- La immediata neteja i desinfecció de tot l'edifici per salubritat pública.
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Vista la sol·licitud realitzada per la regidora en representació del GM PSC de Banyeres,
amb D.N.I. núm.: ...173-B, en data 5 de gener de 2018 (RE 41) demanant explicacions
sobre l'estat lamentable de l'Hotel d'Entitats del poble i de les activitats que allà es
desenvolupen pels següents motius:
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APROVAR, SI S’ESCAU, LA RESPOSTA DE LA SOL·LICITUD DEL GRUP
MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS PER
SOLUCIONAR L’ESTAT LAMENTABLE PER LA FALTA DE NETEJA A L’HOTEL
D’ENTITATS ENTRE ELS DIES 22 DE DESEMBRE DE 2017 I EL 4 DE GENER DE
2018.- EXP. 27/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SEGON.- El pla d'actuació, reglament o conveni que ha realitzat l'ajuntament amb
l'empresa o Associació per dur a terme activitats veterinàries a l'Hotel d'entitats.

Atès l’informe del secretari emès en data 11 de gener de 2018 on diu:
“En referència a la sol·licitud feta pel Grup Municipal PSC de Banyeres en data 5 de
gener de 2018 (RE 41), entre d’altres, d’un informe que inclogui el detall dels tractaments
realitzats i els seus resultats,
INFORMO
Que d’acord la factura emesa per VET-LLAR número 69/2017 consta que es van
realitzar:
·

22 Ovariohisterectomia a les gates

·

14 Castracions als gats

·

Es va preparar una cirurgia a una femella tricolor però no es va
arribar a operar perquè tenia cicatriu quirúrgica i marca a l’orella dreta.

Així mateix, fetes les consultes pertinents i d’acord l’informe emès pel regidor Lluís
Inglada, en data 5 de gener de 2018, no es detecta cap infracció de la normativa de la
Llei catalana de protecció d’animals Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals per la qual cosa no es pot
incoar expedient sancionador, sens perjudici que al ser una matèria més tècnica que
jurídica es pugui consultar al personal expert en la matèria.
José Félix Velasco Martínez
Secretari interventor tresorer”

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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Número : 2018-0001 Data : 15/01/2018

Atès l’informe del regidor de Medi Ambient, Promoció Econòmica i Salut, Sr. Lluís
Inglada, emès en data 5 de gener de 2018 que consta a l’expedient, el qual ja va ser
traslladat pel regidor a la sol·licitant per correu-e el mateix dia.
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QUART.- Comunicar a tots els responsables el que ha succeït i aplicar les sancions
corresponents”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCER.- Informe del secretari-interventor de l'ajuntament de Banyeres del Penedès
que inclogui el detall dels tractaments realitzats i els seus resultats.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

les Bases del Règim Local.



En referència a la neteja del local, d’acord l’informe del regidor abans esmentat i
del qual ja són coneixedors els sol·licitants, la neteja del local ja se ha realitzat
degudament per part de l’Empresa corresponent.



En referència al pla d’actuació, reglament o conveni que ha realitzat l’Ajuntament
amb l’Empresa o Associació per dur a terme activitats veterinàries a l’Hotel
d’Entitats, comunicar que per les actuacions realitzades l’any 2017 es va
formalitzar un contracte menor amb l’empresa Vet-Llar (Veterinari Col. Núm. 966
COVGI (Exp. 1388/2017), aprovat per Junta de Govern Local de data 9 de
novembre de 2017. En referència a les actuacions que es realitzaran enguany,
s’està tramitant contracte menor amb l’Associació PROGAT significant que es
realitzaran les gestions necessàries perquè l’any 2019 s’aprovi un conveni amb
dita Associació.



En referència a l’informe del secretari-interventor que inclogui el detall dels
tractaments realitzats i els seus resultats i respecte a aplicar les sancions
corresponents, significar que d’acord amb l’art. 179 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, només és preceptiu l’informe del secretari en els següents casos:
“Article 179
Informe previ de secretari i interventor
179.1 És necessari l'informe previ del secretari o secretària de la corporació i, si
s'escau, de l'interventor o interventora, o de qui legalment els substitueixi, per a
adoptar
els
acords
següents:
a) En tots els casos en què ho demana el president de la corporació o un terç dels
membres, amb l'antelació suficient al dia de la sessió en què s'ha d'adoptar l'acord.
b) Sempre que es tracta de matèries per a les quals la llei exigeix un quòrum de
votació
especial.
179.2 És també necessari l'informe previ en els supòsits en què ho estableix la
legislació
de
règim
local
i,
si
s'escau,
la
legislació
sectorial.
179.3 Els informes han de precisar la legislació aplicable a cada cas i han de
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Número : 2018-0001 Data : 15/01/2018

PRIMER.- Significar que:
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Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

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)

determinar si les propostes de resolució s'hi adeqüen”.

Tot i així, el secretari ha emès informe, que consta detallat en la part expositiva,
voluntàriament ja que el cas que ens ocupa no es dóna cap de les
circumstàncies de dit article 179.

Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRA I
INSTAL·LACIÓ AIRE ACONDICIONAT SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT
BANYERES DEL PENEDÈS.-1544/2017

Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 21 de desembre de 2017 es va acreditar
la necessitat d’aquest organisme de contractar el subministra i instal·lació aire
acondicionat Sala de Plens de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, i ateses les
gestions realitzades amb l’empresa INSTAL·LACIONS DAIMAT, S.L., per un preu total
de 1.050,00 euros i 220,50 euros d’IVA.

Atès a la declaració jurada de l’empresa INSTAL·LACIONS DAIMAT, 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 la Sr. Joan Roig Soria, regidor de l’Àrea de Serveis de l’Ajuntament
de Banyeres del Penedès de data 21 de desembre de 2017.

Atès l’informe del Sr. José Felix Velasco Martínez, Secretari interventor tresorer de
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Expedient 1569/2017. Contracte menor de subministra i instal·lació aire
acondicionat Sala de Plens de l'Ajuntament
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TERCER.- Donar compte d’aquests acords al proper Ple ordinari que se celebri.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de 21 de desembre de 2017.

PRIMER.- Aprovar el contracte menor de subministra i instal·lació aire acondicionat Sala
de Plens de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, a favor de l’empresa
INSTAL·LACIONS DAIMAT, S.L., per un preu de 1.050,00 euros i 220,50 euros d’IVA.

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable, a càrrec de
la partida núm. 9200 63300 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 20/2018. Contracte menor de servei xerrada al col.lectiu de
gent gran: “ Els Avis ajudem als fills però també tenim una vida” pel dia
17 de gener al Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS :
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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)

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusán Farré, Regidora de Gent Gran de l’Ajuntament
de Banyeres del Penedès de data 9 de gener de 2018.

Atès l’informe del Sr. José Felix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 10 de gener de 2018.

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.

Per tot això,

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció, dels següents acords :
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Número : 2018-0001 Data : 15/01/2018

Atesa la declaració jurada de Fem Organitza S.L, relativa a no estar incurs en les
prohibicions per contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP i demes requisits per
poder contractar amb l’Administració Pública.
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Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 9 de gener de 2018 es va acreditar la
necessitat d’aquest organisme de contractar el servei xerrada al col.lectiu de gent gran: “
Els Avis ajudem als fills però també tenim una vida” pel dia 17 de gener al Centre Cívic
Ernest Lluch de Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades amb l’empresa
Fem Organitza S.L, per un preu total de 250 euros i exempt d’IVA.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI XERRADA AL
COL.LECTIU DE GENT GRAN : « ELS AVIS AJUDEM ALS FILLS PERÒ TAMBÉ
TENIM UNA VIDA » AL CENTRE CIVIC ERNEST LLUCH DE DE BANYERES DEL
PENEDÈS. EXP 20/2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

Expedient 30/2018. Contracte menor de serveis jurídics
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS JURÍDICS
BANYERES DEL PENEDÈS.-30/2018

DE

Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 11 de gener de 2018 es va acreditar la
necessitat d’aquest organisme de contractar els serveis jurídics corresponent a l’estudi
dels actes administratius emesos pel Ple en sessió extraordinària de data 31 d’agost de
2017 Exp. PLN/2017/7 i respecte els requeriments estatals rebuts en base a l’expedient
1177/2017 anomenat “referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre”, i ateses les
gestions realitzades amb l’empresa AULÉS ADVOCATS, per un preu de 850 euros
exclòs l’IVA.

Atès a la declaració jurada de l’empresa., relativa a no estar incurs en prohibicions per
contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP i demés requisits per poder contractar
amb l’Administració Pública.
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TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

Codi Validació: 5HPMDNHZXXQ7HAEAQS4RHJS5M | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 36

SEGON.- Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de
la partida número 2313 22609 de l’actual pressupost.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Aprovar la contractació menor del servei xerrada al col.lectiu de gent gran: “
Els Avis ajudem als fills però també tenim una vida” pel dia 17 de gener al Centre Cívic
Ernest Lluch de Banyeres del Penedès, a l’empresa Fem Organitza S.L, per un import de
250 euros i exempt d’IVA.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

PRIMER.- Aprovar el contracte menor de serveis jurídics corresponent a l’estudi dels
actes administratius emesos pel Ple en sessió extraordinària de data 31 d’agost de 2017
Exp. PLN/2017/7 i respecte els requeriments estatals rebuts en base a l’expedient
1177/2017 anomenat “referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre”, a favor de
l’empresa AULÉS ADVOCATS, per un preu de 850 euros exclòs l’IVA.

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable, a càrrec de
la partida núm. 9200 226.04 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 572/2017. Sol·licitud llicència d'obres menors per la connexió
a la xarxa general del gas
Favorable

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

Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez, Secretari interventor tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de l’11 de gener de 2018.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

En data 9 de setembre de 2016 el tècnic municipal va emetre informe desfavorable,
requerint a la companyia a aportar:
-

Assumeix del director de les obres

-

Fitxa de residus complimentada i càlcul de fiances

-

Estudi de seguretat i salut.

En data 23 de març de 2017, Gas Natural presenta part de la documentació requerida.

En data 29 d’abril de 2017, la tècnica municipal emet un nou informe requerint a la
companyia a aportar:
-

Assumeix del director de les obres

-

La signatura de l’estudi de seguretat i salut.

En data 25 d’octubre de 2017, Gas Natural aporta la resta de documentació requerida.

En data 12 de desembre de 2017, el tècnic municipal emet informe favorable amb les
següents condicions:
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Número : 2018-0001 Data : 15/01/2018

En data 31 d’agost de 2016, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.
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En data 31 d’agost de 2016, Gas Natural Catalunya SDG, S.A. va presentar sol·licitud
de llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL.LICITUD PER A CONNEXIO A LA XARXA
GENERAL DE GAS. Exp. 672/2017

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

-

Les xarxes de serveis s’autoritzen a fer soterrades en zones de sistema viari

-

El termini d’execució és de 15 dies.

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, es proposa a la Junta de Govern Local:

PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter menor
sol·licitada.

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

-

Les xarxes de serveis s’autoritzen a fer soterrades en zones de sistema viari

-

El termini d’execució és de 15 dies.

-

Caldrà dipositar una fiança de 600 euros per garantir la correcta gestió dels
residus de construcció.

TERCER.- El termini per acabar les obres serà de quinze dies a comptar des de la data
d’atorgament de la llicència.
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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.

Número : 2018-0001 Data : 15/01/2018

Caldrà dipositar una fiança de 600 euros per garantir la correcta gestió dels
residus de construcció.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

-

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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.

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres

60,70 €

- Taxa Llicencia Urbanística

36,00 €

- TOTAL

96,70 €

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 1275/2017. Sol·licitud de llicència Urbanística de caràcter
menor per la reparació d'un balcó
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL
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Número : 2018-0001 Data : 15/01/2018

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

REFERÈNCIA CADASTRAL:

1210204CF8711A0001IG

En data 29 de setembre de 2017, el Sr. DNI ...962-A va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

En data 2 d’octubre de 2017, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.

En data 9 de gener de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable.

En data 10 de gener de 2018 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 aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny.
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EMPLAÇAMENT:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LA LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA
REPARACIÓ D’UN BALCÓ EXP.- 1275/2017

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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



Descripció de les obres:

Arranjament de balcó



Emplaçament de les obres:

Poeta Maragall, 4

Referència Cadastral:

1210204CF8711A0001IG



Promotor:

Sr. DNI ...962-A



Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència



Suspensió de Llicències:

Si/No



Afectació del domini públic:

Si/No

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

-

Les obres no suposaran afectació estructural.

-

Les obres no tindran afectació sobre el domini públic.

-

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

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

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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.

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres

6,00 €

- Taxa Llicència Urbanística

36,00 €

- TOTAL

42,00 €

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 1389/2017. Sol·licitud Llicència Urbanística de caràcter menor
per a la connexió de la xarxa de gas.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

APROVAR, SI S’ESCAU, L’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES. Exp. 1389/2017
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QUART.- En aplicació de l’ article 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11
realitzar la següent liquidació tributària:
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

En data 26 d’octubre de 2017, Gas Natural Catalunya, SDG, S.A. va presentar sol·licitud de
llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

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, aprovat per
Decret 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:



Descripció de les obres:
189,56 ml de rasa per a canalització de gas i 3
escomeses sobre vorera i calçada de 5 x 0.4 ml



Emplaçament de les obres:

Obra de urbanització i estesa de xarxa de gas

C/ Bisbe Sanahuja 14 i 29 i C/ Major, 16
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En data 10 de gener de 2018, el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe favorable.
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En data 9 de gener de 2018, el tècnic municipal va emetre informe favorable.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 6 de novembre de 2017, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.

Sistema viari



Promotor:

Gas Natural Distribución, SDG. S.A.



Identificació del redactor del projecte: No s’aporta



Director de l’obra:

Josep Ollé Rovira



Suspensió de Llicències:

No



Afectació del domini públic:

Si

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

-

Tota la línia de servei ha de ser soterrada.

-

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

-

Cal aportar els assajos de compactació i de mescles bituminoses i realitzar les
reposicions segons l’establert per la legislació vigent i amb la tipologia de materials i
colors existents.

-

Cal senyalitzar amb balises lluminoses les obres durant la seva execució.

-

Caldrà dipositar la fiança corresponent per garantir la correcta gestió dels residus de
construcció i excavació, a més de la garantia que correspongui per a la reposició dels
danys a la via pública, per import de:

Residus d’excavació: 171,21t x 11€/t..........................................................1883,31 €
Residus construcció: 48.25t x 11€/t..............................................................530,75 €
Garantia reposició danys a la via pública: 194.56 ml x 24.04 €/ml..........4.677,22 €

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

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

Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no se'n
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor.

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres
- Taxa Llicència Urbanística

192,44 €
36,00 €
228,44 €

- TOTAL

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.

Número : 2018-0001 Data : 15/01/2018

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Expedient 1427/2017. Sol·licitud de Llicència Urbanística de caràcter
menor per al rebaix de vorada i de paviment interior de parcel.la.
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D’OBRES EXP.1427/2017

EMPLAÇAMENT:

Camí de l’Arboç, 9-11 Local 3
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SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

En data 7 de novembre de 2017, la Sra. DNI ...858-J va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

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 urbanització



Descripció de les obres:

rebaix de vorada i

de paviment interior de
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En data 10 de gener de 2018 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe
favorable.
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En data 9 de gener de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 13 de novembre de 2017, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va
sol·licitar els preceptius informes jurídic i tècnic.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Camí de l’Arboç, 3 local 13



Referència Cadastral:

---



Promotor:

Montserrat Santamaria Olmos



Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència



Suspensió de Llicències:

No



Afectació del domini públic:

Si

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

-

El rebaix de vorada es realitzarà segons models normalitzats de l’Ajuntament
de Banyeres tipus 17 o 25. S’adjuntarà còpia dels models.

-

L’obra sol.licitada no implicarà modificació de la pendent longitudinal ni
transversal de la vorera.

-

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.

Es proposa que el sol·licitant aporti una garantia per a assegurar la correcta execució
per import de:

-

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

-

Garantia reposició danys a la via pública: 1.50 ml x 24.04 €/ml...........36,06 €

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.
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Emplaçament de les obres:
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

parcel.la

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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.

9,00 €

- Taxa Llicencia Urbanística

36,00 €

- TOTAL

45,00 €

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 11/2018. Assegurances de l'Ajuntament de Banyeres del
Penedès
No hi ha acord

Motiu: Ampliar documentació

Expedient 25/2018. Curs de formació sobre la potestat sancionadora
dels ens locals
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL
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- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres
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QUART.- En aplicació de l’ article 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11
realitzar la següent liquidació tributària:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Atès que per eficiència i bon funcionament del servei, es creu necessari l’assistència al
curs formatiu de la treballadora amb DNI...060 K, per tal de gestionar els expedients de
potestat sancionadora que puguin sorgir a l’Ajuntament de Banyeres.

Atès que aquest curs formatiu de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya és una
activitat gratuïta finançada amb el fons AFEDAP.

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

Primer.- Aprovar l’assistència de la treballadora amb DNI:...060K al curs formatiu sobre
la potestat sancionadora dels ens locals a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
els dies 28 de maig, 4 i 11 de juny de 2018, de 9.30 a 14.30 hores.

Segon.- Notificar aquest acord a les parts interessades i a l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya.

Tercer.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.
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Vist que aquest curs sobre potestat sancionadora esta destinat als responsables de la
contractació administrativa i l’horari del curs formatiu es durà a terme de 09.30 a 14:30
hores dins de la jornada laboral habitual.
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Vist que l’Escola d’Administració pública de Catalunya, organitza els dies 28 de maig, 4 i
11 de juny de 2018 de 9:30 a 14:30 hores, un curs formatiu especialitzat en la potestat
sancionadora dels ens locals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR, SI S’ESCAU, L’AUTORITZACIÓ PER L’ASSISTÈNCIA AL CURS DE
FORMACIÓ SOBRE LA POTESTAT SANCIONADORA DELS ENS LOCALS. Exp.
25/2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 1575/2017. Aprovació de factures
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

“Sotmeses a la consideració dels reunits la següent relació de factures presentades pels
proveïdors diversos corresponents a l’exercici 2017:
Nº Factura

Raó Social

Import

Descripció

Cespa, S.A

Neteja amb fregadora i aspiració
440,00 mecànica

FACT-17-1060

Cespa, S.A

Hores neteja pista poliesportiva,
neteja bufador i neteja papereres
388,85 parcs

FACT-17-1606

Sunet Plagas, S.L

FACT-17-1642

Cespa, S.A

137,82 Neteja desbroç C. Ametllers

FACT-17-1643

Cespa, S.A

115,50 Neteja i desbroç Av Camèlies, 25

FACT-17-1644

Pedro Perea Expósito

Reparar claraboia terrassa de
338,80 l'ajuntament

FACT-17-1645

Pedro Perea Expósito

Repassar la claraboia del jutjat
229,90 de pau

FACT-17-1646

Cespa, S.A

115,50 Neteja i desbroç C. Salze 45

FACT-17-1647

Cespa, S.A

Neteja i desbroç C. Orquideas,
115,50 44

FACT-17-1648

Cespa, S.A

Neteja i desbroç C. Orquideas,
115,50 50

FACT-17-1649

Cespa, S.A

115,50 Neteja i desbroç C . Violetes, 22

FACT-17-1650

Cespa, S.A

115,50 Neteja i desbroç C . Violetes,13

FACT-17-1651

Cespa, S.A

Neteja i desbroç C. Orquideas,
115,50 48

FACT-17-1657

Quim Roca Seguretat, S.L

Servei alarmes Pous Aigua 01210,54 11-2017 a 01-11-2017

FACT-17-1049

1875,50 Tractament legionel·la
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Atès, que en data 29 de desembre de 2017, es va dictar el decret d’alcaldia 2017-0154,
que a continuació es transcriu en la seva literalitat:
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RATIFICAR SI S’ESCAU EL DECRET D’ALCALDIA 2017-0154 APROVACIÓ DE
FACTURES EXP. 1575/2017

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Conveni col·laboració creu roja
2923,70 2on semestre 2017

FACT-17-1658

Creu Roja

FACT-17-1659

Eugenia Gonzalez La Rosa

169,60 Contacontes explica'm la sida

FACT-17-1660

Josep Ramon Majem Armeria Nord

171,00 Voladors per Festa de Reis

FACT-17-1661

Manantial Sant Hilari

FACT-17-1662

Carpinteria Guerrero, S.L

FACT-17-1663

Casguamedia, S.L

423,50 Anunci Campanya de Nadal

FACT-17-1664

Monica Farre Termes

Curs alfabetitzacio castellana
238,00 novembre

FACT-17-1665

Mª Dolores Lopez Pizarro

Quota classes gimnàstica gent
192,73 gran desembre

FACT-17-1666

Cespa, S.A

FACT-17-1667

Cespa, S.A

531,80 Servei tala arbre a la Riera

FACT-17-1668

Cespa, S.A

Servei neteja i desbroç Ermita
166,98 Saifores

FACT-17-1669

Endesa Energia, S.A

Electricitat 30-09-2017 a 30-11600,41 2017 Pl Ajuntament

FACT-17-1670

Endesa Energia, S.A

Electricitat 30-09-2017 a 30-11226,52 2017 TP2124

FACT-17-1671

Endesa Energia, S.A

Electricitat 30-09-2017 a 30-11309,77 2017 Av Marta Mata

FACT-17-1672

Grup Viada Mataró, S.L

FACT-17-1673

Casguamedia, S.L

Anunci tramitació projecte
242,00 urbanització Sector PPU-7

FACT-17-1674

Gasguamedia, S.L

242,00 Anunci Cursa Sant Silvestre

FACT-17-1675

Juan Jose Parejo Segura

FACT-17-1676

Incatur, S.L

535,73 Material de serveis per brigada

FACT-17-1677

Fornell Consultors, S.L.P

520,30 Quota gestoria mes desembre

FACT-17-1678

Group Innion Lighting, S.L

FACT-17-1680

Telefònica de España, S.A.U

Telèfon desembre ascensor
33,81 ajuntament 977670533

FACT-17-1681

Telefònica de España, S.A

Telèfon desembre ascensor
29,03 Escola Publica 977167549

FACT-17-1682

Melanie Mata Goodridge El Rebost
Supermercat

FACT-17-1683

Mon Iber Rocs, S.L

FACT-17-1684

Excavacions Xavi, S.C.P

FACT-17-1685

Endesa Energia, S.A

Electricitat 02-10-2017 a 14-1288,64 2017 Hotel d'entitats

FACT-17-1686

Endesa Energia, S.A

Electricitat 02-10-2017 a 14-12226,55 2017 Centre Cívic Santi Miquel

FACT-17-1687

Monica Farré Termes

Curs alfabetització castellana
178,50 mes desembre

44,99 Aigua per Ajuntament

30,10 Esmorzar membres comunicació

5445,00 Enllumenat llums de nadal

144,75 Ous i oli per banc d'aliments
Redacció pla director Ciutat
10890,00 Iberica Masies Sant Miquel
1294,70 Treballs camp de futbol
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1190,04 20 taules rectangulars

Codi Validació: 5HPMDNHZXXQ7HAEAQS4RHJS5M | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 32 de 36

Desbroç i neteja parcel·la C.
83,49 Barcelona

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Instal·lació celosia per finestres
4059,55 secretaria Ajuntament

Pollastre, patates i pasta per
209,50 Banc d'aliments

FACT-17-1689

Josepa Jané Figueres

Turró, galetes i neules per Banc
248,00 d'aliments

FACT-17-1690

Roso Borrell Montserrat

Campanya joguines creu roja
248,00 2017

FACT-17-1691

Hidro Tarraco, S.A

Material per reparacions avaries
927,89 aigua

FACT-17-1692

Josep Anton Jané Raventós

683,53 Reparacions camp futbol

FACT-17-1693

Espublico Servicios para la
Administracion, S.A

Subscripció i manteniment
587,07 gestiona mes desembre

FACT-17-1694

Endesa Energia, S.A

Electricitat 03-10-2017 a 15-121188,29 2017 tp2124

FACT-17-1695

Endesa Energia, S.A

Electricitat 03-10-2017 a 15-1258,93 2017 Semàfors TP-2124

FACT-17-1696

Endesa Energia, S.A

Electricitat 03-10-2017 a 15-12199,73 2017 C.Saragossa

FACT-17-1697

Endesa Energia, S.A

Electricitat 03-10-2017 a 15-12411,47 2017 Dalt Saifores

FACT-17-1698

Endesa Energia, S.A

Electricitat 03-10-2017 a 15-12411,47 2017 C.Burgos

FACT-17-1699

Endesa Energia, S.A

Electricitat 13-11-2017 a 13-12841,41 2017 Marquesa Griny

FACT-17-1700

Endesa Energia, S.A

Electricitat 02-10-2017 a 14-12209,81 2017 Pous Regants

FACT-17-1701

Endesa Energia, S.A

Electricitat 13-11-2017 a 18-122567,40 2017 C. Girasol

FACT-17-1702

Yolanda Almagro Cardenete

Taller experiència Banyeres
1318,25 Octubre a Desembre grup 1

FACT-17-1703

Yolanda Almagro Cardenete

Taller experiència Banyeres
1318,25 Octubre a Desembre grup 2

FACT-17-1704

Happyludic Plauground and urban
equipment, S.A

11519,20 Cautxú per parc Escola Publica

FACT-17-1705

Happyludic Playground and Urban
Equipment, S.L

5687,00 Gimnàs aire lliure pista skate

FACT-17-1706

Esergui Disteser, S.L.U

FACT-17-1707

Espai Lleure Divertalia, S.L

FACT-17-1708

Jose Fernando Camara Gallego Carns
Josep

FACT-17-1709

Jose Fernando Camara Gallego

FACT-17-1710

Endesa Energia, S.A

Electricitat 13-11-2017 a 19-12103,08 2017 zona carretera

FACT-17-1711

Endesa Energia, S.A

Electricitat 16-10-2017 a 18-12185,60 2017 Pou boscos

FACT-17-1712

Melanie Mata Goodridge

141,00 6 lots de nadal

FACT-17-1713

Melanie Mata Goodridge

500 llitres de gasoil per Camp de
345,00 Futbol
Curs patchwork, costura i puntes
1114,30 de coixí mes desembre
152,86 Pollastre i oli per banc d'aliments
92,38 Pollastre i oli per banc d'aliments

Galetes per Eleccions al
22,00 Parlament
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FACT-17-1688

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

FACT-17-1714

Endesa Energia, S.A

Electricitat 13-11-2017 a 19-12401,20 2017 Pou Pujolet

FACT-17-1715

Endesa Energia, S.A

Electricitat 13-11-2017 a 19-1278,42 2017 Sector B-2

FACT-17-1717

Josepa Jané Figueres

8,75 Aigua per concert sant esteve

FACT-17-1718

Josepa Jané Figueres

FACT-17-1719

Josepa Jané Figueres

162,25 Caramels per Festa Reis

FACT-17-1720

Endesa Energia, S.A

Electricitat 13-11-2017 a 19-12374,71 2017 Centre Cívic

FACT-17-1721

Endesa Energia, S.A

Electricitat 30-09-2017 a 30-11591,70 2017 Sant Miquel

FACT-17-1722

Endesa Energia, S.A

Electricitat 05-10-2017 a 15-12927,11 2017 Passatge Pavelló

FACT-17-1723

Endesa Energia, S.A

Electricitat 13-11-2017 a 19-12529,12 2017 Casc Camí Tancat

FACT-17-1724

Endesa Energia, S.A

Electricitat 13-11-2017 a 18-12531,26 2017 C. Tarragona

FACT-17-1725

Endesa Energia, S.A

Electricitat 13-11-2017 a 19-12186,52 2017 Bombeig JM Caparros

FACT-17-1726

Endesa Energia, S.A

Electricitat 13-11-2017 a 19-12341,21 2017 Escola Bressol

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:
FACT-2017-1049, FACT-2017-1060, FACT-2017-1642, FACT-2017-1643, FACT-20171646, FACT-2017-1647, FACT-2017-1648, FACT-2017-1649, FACT-2017-1650, FACT2017-1651,FACT-2017-1666, FACT-2017-1676, FACT-2017-1691, FACT-2017-1692,
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.
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Un cop han estat fiscalitzades per la Intervenció municipal i se’ls hi ha donat la
conformitat pels regidors de les àrees corresponents.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

35,00 Aigua per eleccions al Parlament

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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.

SEGON.- Procedir a la comptabilització en la fase comptable corresponent i
posteriorment al pagament efectiu.
TERCER.- Ratificar el present decret per la propera Junta de Govern Local.
QUART.- Donar compte del present decret al Ple de la Corporació en la propera sessió.”

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Ratificar el decret d’alcaldia número 2017-0154, de data 29 de desembre de 2017,
referent a l’aprovació de factures.

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

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Donar compte Decrets
Número de
Decret

data

Assumpte

Expedient
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PRIMER.- Aprovar les factures detallades a la part antecedent, per un import total de
70.261,77 €, a càrrec de les aplicacions pressupostàries corresponents del vigent
pressupost.
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RESOLC:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això,

2017-0150

20/12/2017

Avocació i resolució sol·licitud de material
públic per a la presentació del Futbol Base
Marc Bartra el 24 de desembre de 2017.

1562/2017

2017-0151

21/12/2017

Convocatòria Ple extraordinari de data 28
de desembre de 2017

2017-0152

27/12/2017

Aprovació nòmines mes de desembre

1574/2017

2017-0153

28/12/2017

Contracte menor de la instal·lació de tancat
perimetral de dos illes de contenidors de 5
fraccions de Banyeres del Penedès.

1570/2017

2017-0154

29/12/2017

Aprovació de factures

1575/2017

03/01/2018

Baixa per inscripció indeguda al padró
d’habitants per incompliment dels requisits
de l’article 54 del Reglament de població i
demarcació territorial dels ens locals.

2018-0001

PLN/2017/14

3/2018

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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JGL//2017/39

2017-0149
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20/12/2017

Convocatòria JGL ordinària de data 21 de
desembre de 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

