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ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2018/3  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  1 / de febrer / 2018  

Durada  Des de les 18:15 fins a les 19:31 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 SÍ 

35013086W Ida Pilar Josefa Berdusan Farré NO 

46333082L Joan Roig i Soria SÍ 

39636281J Lluís Inglada i Jané SÍ 

Excuses d'assistència presentades: 
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1. Ida Pilar Josefa Berdusan Farré: 

«activitat pròpia de regidoria» 

   

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

  

A) PART RESOLUTIVA  

  

Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

 Acta Junta de Govern local de data 25 de gener de 2018. (JGL/2018/2) 

 Diligència de rectificació de la Junta de Govern Local (JGL/2018/2) 

  

Expedient 1082/2017. Sol·licitud de bonificació en les taxes per 
ingressos mínims. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BONIFICACIÓ EN LES TAXES D’AIGUA I RECOLLIDA 

D’ESCOMBRARIES PER INGRESSOS MINIMS.-1082/2017 

  

Vist la sol·licitud presentada pel Sr.  amb DNI: …648M, de data 7 d’agost de 2017 i amb 

registre d’entrada número E-17-3004, en la qual sol·licita continuar gaudint de la 

bonificació en les taxes d’aigua i brossa degut a la seva situació familiar. 
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Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal de data 20 de desembre de 

2017 i amb registre d’entrada número E-17-4521, en el qual s’informa que el sol·licitant 

reuneix els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa recollida 

escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua), bonificant l’aigua amb la 

tarifa d’ingressos mínims i la brossa amb una bonificació del 50%  

  

Vist que aquesta situació pot variar per augment dels ingressos econòmics familiars 

establerts a les ordenances fiscals, la seva situació s’haurà de revisar anualment.  

  

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

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

les Bases del Règim Local. 

  

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

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

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

  

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

  

PRIMER.- Aprovar la bonificació en la taxa de l’aigua amb la tarifa d’ingressos mínims i 

el 50% en la taxa de recollida d’escombraries, segons informe dels Serveis Socials del 

Consell Comarcal. 

  

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

  

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

  

Expedient 89/2018. Sol·licitud equip de megafonia per a l’Escola Mare de 
Deu del Priorat el dia 9/02/2018 per celebrar de la Festa de Carnaval 
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Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE L’ESCOLA MARE DE DEU DEL 
PRIORAT, DE L’EQUIP DE  MEGAFONIA  PER AL DIA 9/02/18 PER CELEBRAR LA 
FESTA DE CARNAVAL. - EXP. 89/2018 

 

Vista la sol·licitud realitzada per L’Escola Mare de Deu del Priorat, en data 29 de gener 
de 2018 (RE 300) demanant l’equip de megafonia pel proper dia 9 de febrer de 2018. 

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 30 de 
gener de 2018 on diu: 

“INFORME TÈCNIC 

ANTECEDENTS 

Vista la sol·licitud de data 29 de gener de 2018, amb registre d’entrada número 300, en 
la qual es demana un equip de megafonia per l’Escola Mare de Deu del Priorat per 
motius de la festa de Carnaval que es celebra el dia 9 de febrer de 2018. 

Per tot això, s’autoritza la cessió i ús del material sol·licitat, sempre i quan es compleixi 
amb els següents punts: 

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

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

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

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

-        El sol·licitant haurà de concretar amb el Cap de Brigada de l’Ajuntament l’hora i 
el dia en que s’instal·larà i retornarà el material, sempre en horari de dilluns a 
divendres de 9h a 14h. 

  

Rafa Rodríguez Rivas                                                                                                            
                    Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament                                   
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Banyeres, a la data de la signatura” 

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

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 i les competències 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: 

 

PRIMER.- Autoritzar deixar l’equip de megafonia, el proper 9 de febrer de 2018 de 
15:00h. a 16:30h. per a la celebració de la Festa de carnaval a l’escola Mare de Deu del 
Priorat d’acord l’informe del coordinador de Serveis Tècnics detallat en la part expositiva. 

 

SEGON.-  Notificar el present acord a la interessada. 

 

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

  

Expedient 91/2018. Contracte menor de servei instal·lació i 
subministrament d’equip suplementari d’electròlisis salina per la piscina 
municipal de Banyeres del Penedès. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI INSTAL.LACIÓ I 
SUBMINISTRAMENT D’EQUIP SUPLEMENTARI D’ELECTRÒLISIS SALINA PER LA 
PISCINA MUNICIPAL DE BANYERES DEL PENEDÈS.  EXP 91/2018 
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Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 31 de gener de 2018 es va acreditar la 
necessitat d’aquest organisme de contractar el servei d’instal·lació i subministrament 
d’electròlisis salina industrial  per instal·lació suplementaria a l’actual equip de cloració 
salina de la piscina municipal de Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades 
amb l’empresa Sr. José Palomar Maroto, per un preu total de 11.350 euros i 2.383,50 
euros d’IVA. 

  

Atesa la declaració jurada del Sr. José Palomar Maroto, relativa a no estar incurs en les 
prohibicions per contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP i demes requisits per 
poder contractar amb l’Administració Pública. 

  

Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 31 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 31 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 : 

  

PRIMER.- Aprovar la contractació menor del servei d’instal·lació i  subministrament 
d’electròlisis salina industrial  per instal·lació suplementaria a l’actual equip de cloració 
salina de la piscina municipal de Banyeres del Penedès, a l’empresa José Palomar 
Maroto, per un import de 11.350 euros i 2.383,50 euros d’IVA. 
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SEGON.-  Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de 
la partida número 3421 623.03 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 11/2018. Renovació de la Pòlissa d’assegurança retirada de 
carnet (Brigada) 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

 PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

  

 APROVAR SI S’ESCAU LA RENOVACIÓ DE LA POLISSA  DE RETIRADA DE 
CARNET BRIGADA-  EXP.- 11/2018 

  

Vista la Pòlissa amb número 55-1220124 de l’assegurança de retirada de carnet per 
punts, la qual vam contractar a data 18 d’abril de 2011, amb un cost anual de 292,02€ i 
amb la cobertura del personal de la brigada que és el que actualment fa ús dels vehicles 
Municipals. 

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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PRIMER.- Aprovar la renovació de  la pòlissa, del carnet de conduir amb venciment 2 de 
maig de 2018. 

 

SEGON.- Notificar a Ferrer & Ojeda, consultors de l’esmentada pòlissa número 55-
1220124 

 

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

  

  

Expedient 1367/2017. Liquidació execució subsidiària treballs de 
condicionament de diversos solars de titularitat privada. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

 PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LIQUIDACIÓ PER L’EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DELS 
TREBALLS DE CONDICIONAMENT DE DIVERSOS SOLARS DE TITULARITAT 
PRIVADA  EXP.- 1367/2017 

  

1. ANTECEDENTS 

  

1.1. Per Resolució d’aquesta Alcaldia núm. 68/2017, de data 24 de maig de 2017, es va 
ordenar als titulars dels terrenys indicats a continuació, el compliment efectiu de les 
obligacions establertes als articles 15.1.b) del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana; 197 del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme (en endavant, LU); i 29 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, que estableixen l’obligació dels propietaris 
de tota classe de terrenys, construccions i instal·lacions de mantenir-los en condicions 
de seguretat, salubritat i ornament, així com de complir altres deures d’ús, conservació i 
rehabilitació que puguin estar establerts en la legislació sectorial o en les ordenances 
locals. 
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NIF Titular Referencia cadastral Ubicació de la finca 

.....129L Sr. F. B. D. 7804605CF7770S0001WB VIOLETES-PRIORAT, 22 

.....204C Sr. A. J. C. 8304605CF7780S0001OQ ORQUIDEAS-PRIORAT, 44, 48, 50 

.....254E Sr. M. H. J. 8502901CF7780S0001TQ CAMÈLIES-PRIORAT, 25 

.....7832 G.S. 0808711CF8700N0001IL BARCELONA, 1-5 

  

Les mesures concretes que es van ordenar van ser les següents: condicionar els solars 
pers deixar-los lliures de males herbes i altres residus, (si fos el cas).  

  

El termini concedit per executar-les va ser de 7 dies a comptar de l’endemà de la 
finalització del termini d’audiència, amb advertiment d'execució forçosa en cas 
d’incompliment, mitjançant actuació subsidiària per l'Ajuntament a costa i a càrrec de 
l’obligat, o bé mitjançant la imposició de multes coercitives reiterades en el temps fins 
aconseguir que es compleixi l’obligació de conservació. 

  

1.2. Transcorregut el termini concedit per dur a terme les esmentades actuacions, 
aquestes no es van realitzar per les persones interessades, per la qual cosa es va 
l’iniciar el procés d’execució subsidiària. 

  

1.3. Finalitzada l’execució subsidiària, el coordinador dels serveis tècnics municipals, en 
data 9 d’octubre, va informar sobre la liquidació definitiva de les actuacions realitzades. 
De la mateixa en resulta un import a liquidar a favor de l’Ajuntament de: 

  

NIF Titular Referencia cadastral Ubicació de la finca 
Import a liquidar 
(IVA inclòs) 

.....129L Sr. F. B. D. 7804605CF7770S0001WB VIOLETES-PRIORAT, 22 115,50 Eur 

.....204C Sr. A. J. C. 8304605CF7780S0001OQ 
ORQUIDEAS-PRIORAT, 44, 48, 
50 346,50 Eur 

.....254E Sr. M. H. J. 8502901CF7780S0001TQ CAMÈLIES-PRIORAT, 25 115,50 Eur 

.....7832 G.S. 0808711CF8700N0001IL BARCELONA, 1-5 83,49 Eur 

  

2. FONAMENTS DE DRET 
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Si els obligats no executen l’ordre efectuada i es tracta d'actes no personals que poden 
ser executats per un subjecte distint de l’obligat, l’Ajuntament pot executar l’ordre a costa 
i a càrrec de les persones obligades, a través del procediment d’execució subsidiària. 
D’acord amb el que estableixen els articles 197.4 de la LU; 254 del Decret 305/2006, de 
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme; i 102 de la Llei 
39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions 
Públiques 

  

Si l’Administració opta per executar subsidiàriament l’ordre d’execució, també és a 
càrrec de la persona interessada el cost de redacció del projecte tècnic que, si escau, 
s’hagi de redactar, d’acord amb l’article 254.2 del Decret 305/2006 abans esmentat. 

  

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 Municipal a favor de JGL a data 22 juny del 
2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple Municipal 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 liquidació definitiva dels treballs realitzats en l’execució subsidiària de 
les actuacions ordenades per Resolució d’aquesta Alcaldia núm. 68/2017, de data 24 de 
maig de 2017, als titulars dels terrenys indicats a la part expositiva i consistents en 
condicionar els terrenys per deixar-los lliures de males herbes.  

  

D’aquesta liquidació en resulten les següents quantitats a favor de l’Ajuntament: 

  

NIF Titular Referencia cadastral Ubicació de la finca Import a liquidar 
(IVA inclòs) 

.....129L Sr. F. B. D. 7804605CF7770S0001WB VIOLETES-PRIORAT, 22 115,50 Eur 

.....204C Sr. A. J. C. 8304605CF7780S0001OQ ORQUIDEAS-PRIORAT, 44, 48, 50 346,50 Eur 

.....254E Sr. M. H. J. 8502901CF7780S0001TQ CAMÈLIES-PRIORAT, 25 115,50 Eur 

.....7832 G.S. 0808711CF8700N0001IL BARCELONA, 1-5 83,49 Eur 
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Segon. Donar trasllat a BASE Gestió d’Ingressos Locals, per tal de que procedeixi al 
cobrament dels imports liquidats, en període voluntari, i si s’escau, per via executiva. 

  

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

  

  

Expedient 1245/2017. Procediment sancionador per la crema i mala 
gestió de residus (Ref. Ei 8.2017) 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 

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

  

Vist que per mitjà de la denúncia D01-27501 formalitzada pel Cos d’Agents Rurals en 
data 18 de gener de 2017, aquest Ajuntament va tenir constància del fet següent: En 
data 18 de gener la unitat D-133, cap a les 14:15h realitzant servei ordinari pel terme 
municipal de Banyeres del Penedès observa una columna de fum negre que surt d’unes 
granges al paratge “Plana del Castell”, concretament a les coordenades UTM X-380016 
Y-4571059 (datum ETRS89). Personats a la zona els agents localitzen una crema a terra 
de residus plàstics consistents en mànegues de rec, fusta tractada i tubs de PVC entre 
d’altres. La crema es troba a més de 385 metres de terreny forestal, constitutiu d’una 
possible infracció del Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol. 

  

D’acord la provisió d’Alcaldia de data 27 de setembre de 2017, la Secretaria va emetre 
un informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir, en data 29 de setembre 
de 2017. 

  

Atès que en sessió ordinària de data 5 d’octubre de 2017, la Junta de Govern Local 
acorda la incoació de l’expedient sancionador d’infracció administrativa per la crema i 
mala gestió de residus (Ref. Ei 8.2017). 
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Vista la documentació que consta en l’expedient, i de conformitat amb l’article 81 del 
Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 
de juliol. 

  

Vist el reconeixement de responsabilitat i sol·licitud de pagament voluntari que el senyor 
amb D.N.I. núm.: ...056-D ha registrat a l’Ajuntament en data 29 de gener de 2018 amb 
registre número 301. 

  

Atès que l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, disposa: 

  

“Article 85 

  

Terminació en els procediments sancionadors 

  

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

  

2. Quan la sanció tingui únicament caràcter pecuniari o bé calgui imposar una sanció 
pecuniària i una altra de caràcter no pecuniari però s'ha justificat la improcedència de la 
segona, el pagament voluntari per part del presumpte responsable, en qualsevol 
moment anterior a la resolució, implica la terminació del procediment, excepte pel 
que fa a la reposició de la situació alterada o a la determinació de la indemnització pels 
danys i perjudicis causats per la comissió de la infracció.. 

3. En tots dos casos, quan la sanció tingui únicament caràcter pecuniari, l'òrgan 
competent per resoldre el procediment ha d'aplicar reduccions de, almenys, el 
20% sobre l'import de la sanció proposada, i són acumulables entre si. Les 
reduccions esmentades han d'estar determinades a la notificació d'iniciació del 
procediment i la seva efectivitat està condicionada al desistiment o la renúncia de 
qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció. 

El percentatge de reducció previst en aquest apartat es pot incrementar per reglament”. 
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Atès que la quantia de la sanció es determina en 120,20 euros d’acord l’article 71.a) del 
Capítol X de l’Ordenança municipal reguladora de Policia i Bon Govern (aprovada pel 
Ple de data 22 de juny de 1993 i modificada pel Ple de data 29/5/2008) i atès que 
aplicant la reducció del 20% sobre l’import de la sanció proposada (per reconeixement 
de responsabilitat i sol·licitud de pagament voluntari, d’acord l’article 85 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques) l’import a ingressar serà de 96,16€ d’acord el següent càlcul: 

  

 Quantia sanció d’acord Ordenança Policia i Bon Govern: 120,20 € 

  

 Reducció del 20% per pagament voluntari abans resolució:  -24,04 € 

  

         ------------- 

  

    Total sanció:                 96,16 € 

        

  

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.- Significar que en relació amb els fets enunciats anteriorment, es consideren 
provats, i així es declaren, els següents: En data 18 de gener la unitat D-133, cap a les 
14:15h realitzant servei ordinari pel terme municipal de Banyeres del Penedès observa 
una columna de fum negre que surt d'unes granges al paratge "Plana del Castell", 
concretament a les coordenades UTM X-380016 Y-4571059 (datum ETRS89). 
Personats a la zona els agents localitzen una crema a terra de residus plàstics 
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consistents en mànegues de rec, fusta tractada i tubs de PVC entre d'altres. La 
crema es troba a més de 385 metres de terreny forestal, d'acord l’acta de denúncia 
D01-027501 formulada pels Agents Rurals en data 18 de gener de 2017. 

  

Es declara responsable per la seva participació en els fets al Sr. amb D.N.I.: ...056-D. 

  

SEGON.-  Declarar que els fets exposats anteriorment són constitutius d'una infracció 
administrativa en matèria de Residus, tipificada la infracció com a greu, consistent en 
Crema i mala gestió de residus, i tipificada de conformitat amb l'article 75 del Text refós 
de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol i 
d’acord amb l’Ordenança municipal reguladora de Policia i Bon Govern (aprovada pel 
Ple de data 22 de juny de 1993 i modificada pel Ple de data 29/5/2008). 

  

TERCER.- Informar que la legislació aplicable per determinar la quantia de la sanció és 
la següent: 

  

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

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

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

  

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

  

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

  

-       Art. 2 : l’objectiu d’aquesta norma entre altres és prevenir riscos per  a l’aigua , 
aire , sòl , flora i fauna . 
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-       Art. 38 : Disposició del rebuig dels residus mitjançant incineració. 

  

-       Art. 42 : Competències i funcions dels municipis. 

  

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

  

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

  

Per tant, la quantia de la sanció es determina en 96,16 euros (de conformitat amb 
l'article 71.a) del Capítol X de l’Ordenança municipal reguladora de Policia i Bon Govern 
amb la reducció ja aplicada del 20% per reconeixement de responsabilitat i sol·licitud de 
pagament voluntari, d’acord l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques), al Sr. amb D.N.I.: ...056-D. 

  

QUART.- Notificar al responsable de la infracció, senyor amb D.N.I.: ...056-D, que ha 
d’ingressar l’import de 96,16€ de la sanció a qualssevol dels següents comptes:  

  

         CaixaBank: 2100-4774-85-0200000650 

  

         BBVA: ES30.0182.5634.14.0200092388 

  

         Cooperativa de crèdit: 0182-2968-52-0200045666 

  

CINQUÈ.- Notificar al responsable de la infracció que té un període de quinze dies per 
realitzar l’ingrés de la sanció, a comptar des del dia següent de la notificació del 
present acord, implicant això, la finalització del procediment sancionador. Altrament, es 
proposarà a l’òrgan competent la resolució de l’expedient sense aplicar la reducció del 
20% a la sanció per pagament voluntari. 

  

SISÈ.- Notificar aquests acords a les persones interessades. 
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SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 

  

  

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

 

Expedient 1519/2017. Sol·licitud llicència d'obres menors arranjament 
tanca carrer 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LA LLICÈNCIA D’OBRES MENORS  EXP.- 
1519/2017  

  

EMPLAÇAMENT:    Av. Catalunya, 80 

REFERÈNCIA CADASTRAL:  10050001CF8710N0008OU 

  

En data 11 de desembre de 2017, la Sra. DNI ...451-W  va presentar sol·licitud de 
llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor. 

  

En data 12 de desembre de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va 
sol·licitar els preceptius informes jurídic i tècnic. 

  

En data 30 de gener de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable. 

  

En data 31 de gener de 2018 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe 
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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. 

  

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

  

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

  

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

 Descripció de les obres:  Arranjament de tanca a carrer 

 Emplaçament de les obres: Av. Catalunya, 80 

Referència cadastral:  1005001CF8710N0008OU 

 Promotor:   Laura Urgell Ventosa 

 Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència 

 Suspensió de Llicències: No 
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 Afectació del domini públic: 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. 

-        Les tanques podran tenir una alçada màxima de 1,60 m. del que només 1 m 
pot ser massís. 

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 89,25 € 

- Taxa Llicència Urbanística  36,00 € 
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- TOTAL 125,25 € 

  

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 1466/2017. Sol·licitud llicència obres menors per la renovació 
d'un paviment 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA REPARACIÓ 
D’UN PAVIMENT  EXP.- 1466/2017  

  

EMPLAÇAMENT:    Ctra. de Sant Miquel, s/n 

REFERÈNCIA CADASTRAL:  8997901CF7689N0001FB 

  

En data 21 de novembre de 2017, NUTRIPACK IBERICA, S.L.  va presentar sol·licitud 
de llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor. 

  

En data 22 de novembre de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va 
sol·licitar els preceptius informes jurídic i tècnic. 

  

En data 30 de gener de 2018  el tècnic municipal va emetre informe favorable. 
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En data 31 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. 

  

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: 

  

EXPEDIENT  

Primer.- Identificació. 

  

 Identificació de les obres:   Comunicació prèvia 

 Descripció de les obres:  Reparació de paviment en mal estat (50 m2) 

 Emplaçament de les obres: Crtra Sant Miquel s/n 

 Referència Cadastral:  8997901CF7689N0001FE 

 Promotor:   Nutripack Ibérica S.L. 
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 Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència 

 Suspensió de Llicències: No 

 Afectació del domini públic: No 

 Classificació del sòl:   Sòl urbà consolidat 

 Qualificació del sòl:   Clau 7 

  

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

  

-        Les obres no suposaran afectació estructural. 

-        Les obres no tindran afectació sobre el domini públic. 

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

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

-        L’espai lliure de parcel·la es podrà destinar a usos de càrrega i descàrrega, i 
d’aparcament. És prohibit l’emmagatzematge de mercaderies, matèries primeres, 
residus, etc. 

  

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. 

  

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

  

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

  

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

  

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 107,71 € 

- Taxa Llicència Urbanística  36,00 € 

- TOTAL 143,71 € 

  

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 94/2018. Contracte menor de subministrament de 2 
contenidors de 10m3 per la recollida de fracció vegetal per al municipi 
de Banyeres del Penedès. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

  

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE 2 
CONTENIDORS DE 10m3 PER LA RECOLLIDA DE FRACCIÓ VEGETAL PER AL 
MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS. 94/2018 

  

Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 1 de febrer de 2018 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament de 2 
contenidors de 10m3 per la recollida de fracció vegetal per al municipi de Banyeres del 
Penedès, i ateses les gestions realitzades amb l’empresa ECOBP S.L,  per un preu total 
de 3.175,36 euros  i 317,54 euros d’IVA (10%). 
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Atesa la declaració jurada de ECOBP S.L, relativa a no estar incurs en les prohibicions 
per contractar establertes a  l’article 60 del TRLCSP i demés requisits per poder 
contractar amb l’Administració Pública. 

  

Atès a l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 1 de febrer de 2018. 

  

Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez, Secretari-interventor-tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data  1 de febrer de  2018. 

  

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

  

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 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 contractació menor del subministrament de 2 contenidors de 10m3 
per la recollida de fracció vegetal per al municipi de  Banyeres del Penedès, a l’empresa 
ECOBP S.L, per un import de 3.175,36 euros i 317,54 euros d’IVA (10%). 

  

SEGON.-  Autoritzar, i disposar la despesa indicada des del punt de vista comptable a 
càrrec de la partida nº 1621 623.00 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 145/2017. Suspensió temporal Mercat dels diumenges 
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Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL SERVEI DEL MERCAT 
DELS DIUMENGES A LA B-2 AL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS.- EXP. 
145/2017 

  

Atès que el Ple en sessió ordinària de data 3 d’agost de 2017 va aprovar definitivament, 
amb la majoria legalment requerida, l’expedient d’establiment de la gestió directa del 
Servei Públic de Mercat, a continuació es transcriu la part resolutiva de l’esmentat acord: 

 

“PRIMER.- Aprovar definitivament l’expedient de modificació del sistema de gestió del 
servei de mercat, un cop justificada la conveniència i oportunitat de prestar el servei de 
forma directa.  

SEGON.- Significar que l’Ajuntament autoritza l’ús de mercat en aquest àmbit de manera 
provisional i transitòria fins que es desenvolupi l’ús indicat al POUM, tal i com indica 
l’informe de l’arquitecta contractada per l’Ajuntament, Sra. Mireia Barba Lloret, que hi 
consta a l’expedient.  

TERCER.- Procedir a les comunicacions i publicacions escaients. 

QUART.- Complir les fases indicades al protocol annex 1, elaborat pel Coordinador dels 
Serveis Tècnics”. 

 

Atès que es pretén l’adjudicació de les obres de col·locació d’hidrants a la zona B-2 on hi 
ha el mercat dels diumenges, i per raons d’interès públic, seguretat i salubritat, és 
incompatible la realització simultània de les obres amb el Servei Públic del Mercat, així 
com per engegar la logística necessària pel bon funcionament del Mercat. 

 

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 
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plenari de data 4 d’abril de 2017. 

 

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

 

PRIMER.- Suspendre temporalment el Servei Públic del Mercat dels Diumenges a la B-2 
des del diumenge dia 4 de març de 2018 (inclòs) fins a nou avís i donar a aquest acord 
la consideració de tràmit d’urgència. 

 

SEGON.-  Notificar als/les interessats/des dit acord mitjançant circular informativa que es 
lliurarà diumenge dia 4 de febrer de 2018.  

 

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

  

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

Donar compte Decrets 

Número de 
Decret 

data Assumpte Expedient 

2018-0006 24/01/2018 

Convocatòria JGL ordinària de data 25 
de gener de 2018. 

  

JGL//2018/2 

 

  

C) PRECS I PREGUNTES  
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