
 
Ajuntament de Banyeres del Penedès                  
                    (Tarragona)   
 

Decret d’Alcaldia
Expedient núm.: 366/2018
Assumpte:  Sol·licitud de subvenció per  actuacions de protecció de la salut  pública per  a la 
seguretat a zones de bany (platges i piscines) de la Diputació de Tarragona, per a l’any 2018.

Amadeu Benach i Miquel, alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en virtut de les 
facultats que m’atorga la legislació de règim local, dicta el següent DECRET:

Atès que s’han aprovat les bases de concessió de subvencions per a l’any 2018 de la Unitat de 
Medi  Ambient,  Salut  Pública,  Enginyeria Municipal  i  Territori de la Diputació  de Tarragona al 
BOPT núm. 25 de data 5 de febrer de 2018, tal com:

- Bases específiques reguladores de la subvenció per actuacions de protecció de la salut 
pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines). Any 2018

Atès que el termini de presentació de sol·licituds és fins el 5 d’abril de 2018, i donat que no hi ha 
convocada cap Junta de Govern Local  anterior  a aquesta data,  es fa  necessari  aprovar  els 
tràmits  de  sol·licitud de  l’esmentada subvenció mitjançant  un Decret  d’Alcaldia,  el  qual  serà 
ratificat per la propera JGL.

La  sol·licitud  de  subvenció  s’ha  de  presentar  electrònicament  a  l’adreça 
https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online,  adjuntant  la  informació  detallada  a  la  base 
cinquena.

Atès que es consideren actuacions subvencionables:

a. Platges: les despeses destinades a garantir la seguretat a les platges del litoral de la 
província de Tarragona, derivades de la contractació del servei de socorrista.

b. Piscines  municipals:  les  despeses  derivades  de  la  contractació  dels  serveis  de 
socorristes, material de salvament i material de primers auxilis.

Atès  que  en  el  cas  que  ens  ocupa,  l’Ajuntament  de  Banyeres  del  Penedès  vol 
sol·licitar subvenció per a la piscina municipal.

Atès que el  percentatge màxim de finançament de les actuacions subvencionables 
descrites és d’un 95%. En tot cas, però, la quantitat de la subvenció no pot excedir 
de 8.000€.
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Les actuacions d’aquest programa s’han realitzar durant l’any de la convocatòria i el 
termini per a justificar la subvenció atorgada serà fins el 31 de març de l’any següent 
al de la concessió.

Atès que des de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, es proposa 
sol·licitar subvenció per a la següent actuació:

Compra desfibril·lador Samartitan PAD 360P
(amb PAD_PAK pediàtric, kit de socors, inscripció al registre oficial i vitrina)

Pressupost de despeses  1.917,85 €

Atès que al pressupost municipal de l’any 2018 existeix crèdit suficient i adequat per a finançar  
les despeses que comporta l’actuació presentada, atès la partida pressupostària 3120 62300.

Atès la memòria del  Sr. Joan Roig Soria, Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès, que consta a l’expedient, i en la qual es, considera que l’actuació presentada suposa 
una millora en la seguretat de la piscina municipal de Banyeres del Penedès, proporcionant un 
servei de desfibril·lador in situ en qualsevol necessitat que hi pugui haver, a més, es tracta d’una 
actuació d’interès general,  utilitat pública, fomenta la cohesió social i promou us espai lúdic en 
òptimes condicions de seguretat.

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,

RESOLC,

PRIMER.-  Aprovar sol·licitar subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la 
seguretat a zones de bany (platges i piscines)de la Diputació de Tarragona, per a l’any 2018,  
amb el següent quadre :

Despeses de les actuacions Subvenció sol·licitada
1.917,85 € 1.821,96 €

SEGON.- Habilitar al Sr. Alcalde per a la realització de les gestions necessàries en l’execució del 
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present acord.

TERCER.-  Tramitar la sol·licitud de concessió de subvenció de forma electrònica, a través de 
l’adreça https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online.

QUART.- Ratificar el present decret per la propera Junta de Govern Local.

CINQUÈ.- Donar compte del present decret al Ple de la Corporació en la propera sessió.

Ho mana i  signa el  Sr.  Amadeu Benach i  Miquel,  a  Banyeres  del  Penedès,  davant  meu el  
secretari-interventor-tresorer, José Félix Velasco Martínez, que certifico.

Vist i plau
L’alcalde Secretari Interventor Tresorer

Document signat electrònicament al marge
Banyeres del Penedès
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