Òrgan col·legiat:

JGL/2018/11

La junta de govern local

Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 08/04/2018
HASH: 215169ece8bf17ab847df913e256e132

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

5 / d’abril / 2018

Durada

Des de les 18:15 fins a les 20:12 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

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

Codi Validació: 63WXGZN9SMN6MWXP67SNH2E36 | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 44

Expedient núm.:

Número : 2018-0011 Data : 06/04/2018

ACTA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

José Félix Velasco Martínez (1 de 2)
Secretari Interventor Tresorer
Data Signatura: 06/04/2018
HASH: 8a586f62cab50fb4c30eba3069dae847

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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 22 de març de
2018. JGL/2018/10

Expedient 347/2018. Aprovació del Padró de la taxa de recollida
d'escombraries primer semestre 2018
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

APROVAR, SI S’ESCAU, EL PADRÓ DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
CORRESPONENT AL PRIMER SEMESTRE DE L’EXERCICI 2018.- 347/2018 G

Es sotmet a consideració de la Junta de Govern Local els resultats definitius del Padró
de recollida d’escombraries corresponent al PRIMER semestre de l’exercici 2018, amb
un import de 121.597,46 euros.

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

PRIMER.- Aprovar el Padró de recollida d’escombraries corresponent al PRIMER
semestre de l’exercici 2018 amb un import de 121.597,46 euros.

Expedient 227/2018. Sol·licitud de canvi de nom de les taxes per
titularitat incorrecte.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIÓ D’UNES TAXES D’AIGUA I
BROSSA PER TITULARITAT INCORRECTE.- 227/2018
Vist la sol·licitud presentada per Base Gestió d’Ingressos de data 27 de febrer de 2018 i
amb registre d’entrada número E-18-0726, en la qual informen que hi ha rebuts d’aigua i
brossa, de l’habitatge amb referència cadastral: 1010516CF8711A0005YL, que tenen
una titularitat que no coincideix amb el titular de la contribució.
Vist que els rebuts emesos a nom del titular incorrecte són els rebuts dels anys 2012 al
2017, amb número fix: 970100001054 i 000276.

Atès, que per aquest motiu, sol·liciten la baixa i nova liquidació dels esmentats rebuts i la
modificació de les dades censals per a propers padrons.
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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QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.
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TERCER.- Publicar el present acord al BOP de Tarragona.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON.- Exposar al públic el present expedient al tauler d’anuncis de la Corporació
durant el termini de 15 dies per al seu examen i reclamacions que procedeixin.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

les Bases del Règim Local.

SEGON: Aprovar sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos que anul·li i doni de baixa els
rebuts d’aigua del primer, segon i quart trimestre del 2012 i tots els exercicis 2013, 2014,
2015, 2016 i 2017, amb número fix: 000276 i a nom del Sr. Amb DNI: ...421M, per no ser
el titular en aquests períodes i en generi uns de nous pels exercicis no prescrits a nom
de A. M. H. D. Amb DNI: ...441A, per ser el titular.

TERCER.- Aprovar sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos que anul·li i doni de baixa el
rebut de brossa corresponents al primer semestre de 2007, tot l’exercici 2008, 2009,
2010, 2011 i primer semestre de 2012 amb número fix: 970100001054 i a nom del Sr.
Amb DNI: ...441A, per no ser el titular en aquests períodes i en generi uns de nous a
nom de A. M. H. D. Amb DNI: ...441A, per ser el titular.

QUART.- Aprovar sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos que anul·li i doni de baixa el rebut
de brossa corresponents al segon semestre de 2012, tot l’exercici 2013, 2014, 2015,
2016, 2017 i primer semestre de 2018 amb número fix: i a nom del Sr. Amb DNI:
...421M, per no ser el titular en aquests períodes i en generi uns de nous pels exercicis
no prescrits a nom de A. M. H. D. Amb DNI: ...441A, per ser el titular.

CINQUE.- Notificar el present acord a Base.
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PRIMER.- Aprovar sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos que anul·li i doni de baixa els
rebuts d’aigua del primer i quart trimestre del 2007 i tots els exercicis 2008, 2009, 2010 i
2011, amb número fix: 000276 i a nom del Sr. Amb DNI: ...441A, per no ser el titular en
aquests períodes i en generi uns de nous a nom de A. M. H. D. Amb DNI: ...441A, per
ser el titular.
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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)

Motiu: Ampliar documentació

Expedient 343/2018. Contracte menor de subministrament d’un equip
multifuncional impressora Ir Advance C5051i (nova sèrie EQ80) per les
dependències de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT I
SERVEI ANUAL DE MANTENIMENT D’UN EQUIP MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA
Ir C5051i (NOVA SÈRIE EQ80) PER LES DEPENDÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE
BANYERES DEL PENEDÈS .343/2017

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 26 de març de 2018 es va acreditar la
necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament d’un equip
multifuncional impressora Ir Advance C5051i (nova sèrie EQ80) per les dependències de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades amb l’empresa
Sistemes de Oficina del Penedès S.A (Canon), per un preu total de 6.420 euros i 1.348,2
euros d’IVA.

Atesa la declaració jurada de l’empresa Sistemes de Oficina del Penedès S.A (Canon),
relativa a no estar incurs en les prohibicions per contractar establertes a l’article 71 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i demés requisits per
poder contractar amb l’Administració Pública.

Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics de
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No hi ha acord
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Expedient 1546/2017. Sol·licitud de tractament de fuita en els rebuts del
tercer i quart trimestre de 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 28 de març de 2018, que consta a
l’expedient.

Per tot això,

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

PRIMER.- Aprovar la contractació del subministrament d’un equip multifuncional
impressora Ir Advance C5051i (nova sèrie EQ80) per les dependències de l’Ajuntament
de Banyeres del Penedès, a l’empresa Sistemes de Oficina del Penedès S.A (Canon),
per un import de 6.420 euros i 1.348,2 euros d’IVA.

SEGON.- Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de
la partida número 9200 633.00 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 344/2018. Contracte menor d’obres arranjament calçada
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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 l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 28 de març de 2018, que consta a
l’expedient.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

entrada zona Enagas del municipi de Banyeres del Penedès.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Atesa la declaració jurada de l’empresa Cespa S.A, relativa a no estar incurs en les
prohibicions per contractar establertes a l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic i demés 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 28 de març de 2018, que consta a
l’expedient.

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 28 de març de 2018, que consta a
l’expedient.

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL per acord plenari de data 22
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
plenari de data 4 d’abril de 2017.
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Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 26 de març de 2018 es va acreditar la
necessitat d’aquest organisme de contractar les d’obres d’arranjament calçada entrada
zona Enagas del municipi de Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades
amb l’empresa Cespa S.A, per un preu total de 2.886 euros i 288,60 euros d’IVA (10%).
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APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR D’OBRES ARRANJAMENT
CALÇADA ENTRADA ENAGAS DEL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDES.
344/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Per tot això,

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

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

Expedient 371/2018. Contracte menor d’obres col·locació mur de
gabions en la zona pista poliesportiva del Priorat de Banyeres el
Penedès.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR D’OBRES COL.LOCACIÓ MUR
DE GABIONS EN LA ZONA POLIESPORTIVA DEL PRIORAT DEL MUNICIPI DE
BANYERES DEL PENEDES. 371/2018

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 4 d’abril de 2018 es va acreditar la
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SEGON.- Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de
la partida número 4540 210.00 de l’actual pressupost.
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PRIMER.- Aprovar la contractació de les obres d’arranjament calçada entrada zona
Enagas del municipi de Banyeres del Penedès, a l’empresa Cespa S.A, per un import de
2.886 euros i 288,60 euros d’IVA (10%).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 4 d’abril de 2018, que consta a
l’expedient.

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 de les d’obres col·locació mur de gabions en la zona
pista poliesportiva del Priorat de Banyeres el Penedès, a l’empresa Construccions
Germans Rebollo S.L, per un import de 8.300,34 euros i 1.743,07 euros d’IVA.

SEGON.- Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de
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Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 4 d’abril de 2018, que consta a
l’expedient.
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Atesa la declaració jurada de l’empresa Construccions Germans Rebollo S.L, relativa a
no estar incurs en les prohibicions per contractar establertes a l’article 71 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i demés requisits per poder
contractar amb l’Administració Pública.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

necessitat d’aquest organisme de contractar les d’obres col·locació mur de gabions en la
zona pista poliesportiva del Priorat de Banyeres el Penedès, i ateses les gestions
realitzades amb l’empresa Construccions Germans Rebollo, S.L, per un preu total de
8.300 euros i 1.743,07 euros d’IVA.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

la partida número 1532 619.00 de l’actual pressupost.

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LES FIANCES DIPOSITADES EN
L’EXPEDIENT 1427/2017

En data 7 de novembre de 2017, la Sra. DNI ...858-J va presentar sol·licitud de llicència
d’obres per a fer un rebaix a la vorera d’accés al seu local.

En data 11 de gener de 2018, la Junta de Govern Local va acordar per unanimitat, la
concessió de la llicència sol·licitada amb la condició, entre d’altres, de dipositar una
fiança de 150,00 euros per garantir la correcta gestió dels residus de construcció.

En data 21 de febrer de 2018, va fer ingrés de la fiança juntament amb l’import de la
llicència.

En data 12 de març de 2018, la Sra. DNI ...858-J, notifica la finalització de la reforma i
sol·licita la devolució de la fiança dipositada.
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Favorable
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Expedient 1427/2017. Sol·licitud de devolució de la fiança per la correcta
gestió dels residus de construcció produïts en el rebaix de la vorera del
local del Camí de l’Arboç, 13.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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.- Autoritzar la devolució de la fiança de 150,00 euros que garantien la correcta
gestió dels residus de construcció produïts en el rebaix de la vorera del local del Camí de
l’Arboç, 13, al número de compte aportat pel sol·licitant.

SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

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

Expedient 364/2018. Sol·licita autorització pel llançament de focs
artificials el dia 8 d’abril de 2018 a la finca Heretat Sabartés de Banyeres
del Penedès
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de
Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 12 de març de 2018, el coordinador de serveis tècnics va verificar que a l’obra
no hi ha residus imputables a aquesta.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Juntament a la sol·licitud, es va presentar còpia de l’assegurança de responsabilitat i
autorització per a dos membres de l’entitat a manipular material pirotècnic emès per la
Delegació de Govern.

En data 28 de març de 2018, el coordinador de serveis tècnics de l’Ajuntament va
emetre informe favorable.
Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de
Govern Local en virtut del Decret D/11/131 de 16 de juny de 2011.
Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals
179/1995, de 13 de juny.

Número : 2018-0011 Data : 06/04/2018

En data 28 de març de 2018, l’entitat Drac de Foc i Cabrot del Vendrell va presentar
instància demanant permís per al llançament de focs artificials a l’espai privat conegut
com Heretat Sabartés, dins del terme municipal de Banyeres del Penedès, pel proper dia
8 d’abril de 2018.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

AUTORITZACIÓ PEL LLANÇAMENT DE FOCS ARTIFICIALS. EXP 364/2018.

PRIMER.- Autoritzar el llançament de focs artificials durant la jornada de portes obertes
del dia 8 d’abril de 2018, a celebrar-se a la finca Heretat Sabartés de Banyeres del
Penedès.

SEGON.- Serà condició indispensable que les persones responsables garanteixin:

a)

La convivència pacífica i ordenada entre els espectadors, els participants, els
usuaris i la resta de ciutadans.

b)

La seguretat i la salut dels espectadors, els usuaris i el personal al servei dels
establiments oberts al públic, dels espectacles públics o de les activitats
recreatives, la prevenció dels riscos i la integritat dels béns públics i privats
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Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

afectats, sens perjudici del que disposa la normativa de riscos laborals vigent.

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

Expedient 295/2018. Sol·licitud llicència Urbanística de caràcter menor
d’obres en sòl urbà al carrer Marquesa de Griny, 45
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS. EXP.- 295/2018

EMPLAÇAMENT:

Marquesa de Grinyi, 45 (Priorat de Banyeres)

REFERÈNCIA CADASTRAL:

8304601CF7780N0001LH

En data 16 de març de 2018, el Sr. DNI ...835-E va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

En data 19 de març de 2018, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.

En data 21 de març de 2018, el tècnic municipal va emetre informe favorable.
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TERCER.- Notificar el present acord als interessats.

Número : 2018-0011 Data : 06/04/2018

La qualitat, la comoditat i la sostenibilitat ambiental dels equipaments, els
espectacles públics i les activitats recreatives.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

c)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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 arran de l’acord plenari de data 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, es proposa a la Junta de Govern Local:

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:

Comunicació prèvia

Descripció de les obres:

canviar rajoles de la cuina

Emplaçament de les obres: Marquesa de Griny, 45
Referència Cadastral:
Promotor:

8304601CF7780N0001LH
Sr. DNI ...835-E

Identificació del redactor del projecte: No es requereix
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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 de Règim Local.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 26 de març de 2018, el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe
favorable.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Suspensió de Llicències:

No

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.

-

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

48,00 €
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Qualificació del sòl:

Sòl urbà consolidat

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Classificació del sòl:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

- Taxa Llicència Urbanística

36,00 €

- TOTAL

84,00 €

Expedient 155/2018. Sol·licitud llicència Urbanística de caràcter menor
d’obres en sòl urbà al c/Abat Escarré, 22 – Els Boscos
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICENCIA D’OBRES MENORS. EXP.- 155/2018

EMPLAÇAMENT:

Abat Escarré, 22 – Els Boscos.

REFERÈNCIA CADASTRAL:

0501715CF8700S0001PR

En data 13 de febrer de 2018, el Sr. NIE ...323-G va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

En data 14 de febrer de 2018, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.
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SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

En data 3 d’abril de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable.

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, es proposa a la Junta de Govern Local:

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:

Comunicació prèvia



Descripció de les obres:

Arranjament de tanca a carrer



Emplaçament de les obres:

Abat Escarré, 22 – Els Boscos

Referència Cadastral:

0501715CF8700S0001PR



Promotor:

Costinel Fediuc



Identificació del redactor del projecte: No es requereix
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Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 4 d’abril de 2018 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe favorable.

No



Afectació del domini públic:

No



Classificació del sòl:

Sòl urbà consolidat



Qualificació:

Clau 6c

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’alçada màxima de la tanca serà de 1.60 m, la qual fins a 1.00 m podrà ser
massissa i la resta vegetal.

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

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

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

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

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

- Taxa Llicència Urbanística

36,00 €

- TOTAL

57,00 €

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 276/2018. Sol·licitud llicència Urbanística de caràcter menor
d’obres en sòl urbà al c/Plaça Ajuntament, 2
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS. EXP.- 276/2018

EMPLAÇAMENT:

Plaça de l’Ajuntament, 2

REFERÈNCIA CADASTRAL:

1208501CF8710G0001ZY

En data 13 de març de 2018, la Sra. DNI ...271-R va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.
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- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

En data 13 de març de 2018, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.

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 arran de l’acord plenari de data 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, es proposa a la Junta de Govern Local:

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:
Substitució d’envà d’habitació per fer-la més gran i
desplaçar tub pvc de desaigüe de pluvials

comunicació prèvia
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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.
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En data 26 de març de 2018, el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe
favorable.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 21 de març de 2018, el tècnic municipal va emetre informe favorable.

Plaça de l’Ajuntament, 2

Referència Cadastral:

1208501CF8710G0001ZY



Promotor:

Sra. DNI ...271-R



Identificació del redactor del projecte: No es requereix



Suspensió de Llicències:

No



Afectació del domini públic:

No



Classificació del sòl:

Sòl urbà consolidat



Qualificació del sòl:

Clau 2

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

-

Les obres no suposaran afectació estructural.

-

Les obres no suposaran modificació de l’habitabilitat de l’habitatge

-

Les obres no tindran afectació sobre el domini públic.

-

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

-

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

TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de 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
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

amb l'audiència prèvia de la persona titular.

10,50 €

- Taxa Llicència Urbanística

36,00 €

- TOTAL

46,50 €

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

Número : 2018-0011 Data : 06/04/2018

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

RATIFICAR, SI S’ESCAU, EL DECRET D’ALCALDIA 2018-0021 ORGANITZACIÓ DE
“LA BANYERENCA RUN”, CURSA A PEU I CAMINADA POPULAR. EXP.- 243/2018
Atès, que en data 29 de març de 2018, es va dictar el decret d’alcaldia 2018-0021, que a
continuació es transcriu en la seva literalitat:

“Des de l'Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès es vol potenciar
l’esport al municipi i es volen fomentar altres pràctiques esportives. A Banyeres del
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Expedient 243/2018. Organització i Inscripció en Activitats o Cursos

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Atès la memòria del Regidor d’Esports que consta a l’expedient, en la qual considera
que l’organització de La Banyerenca run, cursa i caminada popular, són activitats
esportives d’interès general, utilitat pública, fomenten la cohesió social, així com la
participació ciutadana, ofereixen valors saludables i omplen de contingut el concepte de
promoció de l’esport.

Atès l’informe tècnic dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, que
consta a l’expedient, en el qual es valora favorablement l’activitat.

Atès que el pressupost estimat de despeses és el que a continuació es detalla:
Concepte
Logística
(servei
cronometratge)

Empresa
de

Chip Running S.L.

Import IVA inclòs
857,90 €

Discrepo S.L.

3.049,20 €

Assegurança d’accidents Ferrer&Ojeda

760,00 €

Trofeus

Picnic Esports

250,00 €

Material d’avituallament

Varis

Flyers

Onlineprinters

Samarretes

1.300,00 €
60,00 €
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"La Banyerenca run", nom que hem donat a la cursa i, ara també a la caminada popular,
tindran lloc el diumenge 20 de maig de 2018, els circuits seran circulars, d'uns 13km
aproximadament per a la cursa i d’uns 8km per a la caminada. Cada activitat acollirà una
participació màxima de 200 corredors i 200 caminadors, comptaran amb un reglament
que serà acceptat implícitament un cop es realitzi la inscripció a cada modalitat
esportiva.

Codi Validació: 63WXGZN9SMN6MWXP67SNH2E36 | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 44

L’any 2017 va ser el punt de partida de la nostra iniciativa i va veure la llum la cursa a
peu per camins La Banyerenca run. Després de la bona acollida que va tenir aquesta
proposta, amb 103 participants, i l’èxit en la seva organització, enguany apostem
fermament en continuar organitzant la cursa, amb la seva segona edició, i a més, la
complementem amb una caminada popular no competitiva.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Penedès ens trobem amb un important número de persones que dediquen el seu temps
lliure a córrer pels nostres camins, i és per aquest motiu que, amb l’ajuda de persones
vinculades a aquest esport, volem organitzar la 2ª edició de La Banyerenca run.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Material
logística/senyalització

Varis

100,00 €

Bosses

A determinar

400,00 €

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015, les competències del Ple a favor de Junta de Govern Local aprovades
per acord plenari de data 22 juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a
favor del Ple arran de l’acord plenari data 4 d’abril de 2017.
Per tot això,
RESOLC,
PRIMER.- Aprovar organitzar “La Banyerenca run”, cursa a peu i caminada popular, el
diumenge 20 de maig de 2018 al matí.
SEGON.- Indicar l’existència i l’aprovació de diferents contractes menors per realitzar
l’esmentada activitat esportiva consistent en :
Concepte
Logística (servei
cronometratge)

Empresa
de

Chip Running S.L.

Import IVA inclòs
857,90 €

Samarretes

Discrepo S.L.

3.049,20 €

Assegurança
d’accidents

Ferrer&Ojeda

760,00 €

Trofeus

Picnic Esports

250,00 €

Material
d’avituallament

Varis

Flyers

Onlineprinters

1.300,00 €
60,00 €
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Ateses 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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Cal indicar possibles ingressos, avui no concretats, provinents de donació d’empreses
privades i subvenció de la Diputació de Tarragona.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

6.777,10 €

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Material
logística/senyalització

Varis

100,00 €

Bosses

A determinar

400,00 €

CINQUÈ.- Donar compte del present decret al Ple de la Corporació en la propera
sessió.”
Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Ratificar el decret d’alcaldia número 2018-0021, de data 29 de març de 2018,
referent a l’organització de “La Banyerenca run”, cursa a peu i caminada popular.
SEGON.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 366/2018. Ratificació Decret 2018-0022 - Sol·licitud de
subvenció seguretat a zones de bany (platges i piscines)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

RATIFICAR, SI S’ESCAU, EL DECRET D’ALCALDIA 2018-0022 SOL·LICITUD DE
SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS 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. EXP.- 366/2018
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QUART.- Ratificar el present decret per la propera Junta de Govern Local.
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TERCER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les despeses anteriorment relacionades, a
càrrec de l’aplicació pressupostària 3410 22609 del vigent pressupost, fent ús de la
borsa de vinculació jurídica en cas necessari, i ordenar el seu pagament quan
procedeixi.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

6.777,10 €

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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€.
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.
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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.
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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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès, que en data 4 d’abril de 2018, es va dictar el decret d’alcaldia 2018-0022, que a
continuació es transcriu en la seva literalitat:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

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
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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.
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Pressupost de despeses 1.917,85 €
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(amb PAD_PAK pediàtric, kit de socors, inscripció al registre oficial i vitrina)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

1.917,85 €

1.821,96 €

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

Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Ratificar el decret d’alcaldia número 2018-0022, de data 4 d’abril de 2018,
referent a la 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.
SEGON.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 362/2018. Modificació del preu públic de La Banyerenca run
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER LA
REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT LA BANYERENCA RUN

Des de l'Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès es vol potenciar
l’esport al municipi i es volen fomentar altres pràctiques esportives. L’any 2017 va ser el

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

Número : 2018-0011 Data : 06/04/2018

CINQUÈ.- Donar compte del present decret al Ple de la Corporació en la propera
sessió.”
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QUART.- Ratificar el present decret per la propera Junta de Govern Local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

“NORMES REGULADORES DEL PREU PÚBLIC LA BANYERENCA RUN

Article 1. Fonament Legal

Fent ús de les atribucions conferides en els articles 41 al 47 i 127 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la modificació del preu públic per l’activitat
La Banyerenca Run.

Article 2. Naixement de l’Obligació

L’obligació de pagar el preu públic neix des del moment de la inscripció a la cursa i a la
caminada popular.

Article 3. Obligats al pagament

Està obligat al pagament del preu públic qui es beneficiï de l’activitat.

Article 4. Quantia
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Vist el projecte de Normes Reguladores del preu públic, del següent contingut:
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Vist l’expedient que es tramita degut a la necessitat de modificar les Normes
Reguladores del preu públic per la realització de l’activitat La Banyerenca run, que
aquesta segona edició se celebrarà el proper 20 de maig de 2018.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

punt de partida d’aquesta iniciativa i va veure la llum la cursa a peu per camins La
Banyerenca run. Després de la bona acollida que va tenir aquesta proposta, amb 103
participants, i l’èxit en la seva organització, enguany la regidoria d’esports aposta
fermament en continuar organitzant la cursa, amb la seva segona edició, i a més, la vol
complementar amb una caminada popular no competitiva, per aquest motiu, es proposa
la modificació del preu públic establert l’any 2017.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

La quantia dels drets a percebre pel preu públic serà la següent:

Preu inscripció el dia de la cursa

15€

Caminada popular
Preu inscripció anticipada
Preu inscripció el dia de la caminada

8€
10€

Article 5. Normes de gestió

El preu públic s’exigirà en règim de liquidació, en el moment de realitzar la inscripció, per
la plataforma habilitada.
Els deutes per preus públics s’exigiran, si escau, pel procediment de constrenyiment.

No hi haurà dret a devolució del preu públic una vegada s’hagi formalitzat la inscripció,
llevat que quan per causes no imputables a l’obligat al pagament, l’activitat no es presti o
desenvolupi.

DISPOSICIÓ FINAL

L’acord de l’establiment del nou preu públic, començarà a regir a partir del dia següent al
de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i seguirà en
vigor fins que s’acordi la seva derogació o modificació expressa per l’Ajuntament.”

Vista la memòria econòmico financera redactada pel secretari interventor tresorer, que
es transcriu seguidament:
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12€
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Preu inscripció anticipada

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Cursa

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PRIMER.- Per provisió d’Alcaldia s’ha ordenat la incoació de l’expedient de la
modificació del preu públic per participar a la cursa i a la caminada popular La
Banyerenca run. La necessitat d’aquesta modificació ve causada per la proposta de la
Regidoria d’Esports donat que valora favorablement la primera edició, amb un gran èxit
de participació, i aposta per la continuïtat de la cursa així com poder complementar-la
amb una caminada popular no competitiva. L’esport és salut i es vol fer arribar a totes les
persones.

SEGON.- De conformitat a l’article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/204, de 5 de març,
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals (TRLRHL), “Les
entitats locals podran establir preus públics per la prestació de serveis o la realització
d’activitats de competència de l’entitat local”.
TERCER.- De conformitat amb l’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i
preus públics, tota proposta d’establiment o modificació de la quantia dels preus públics
haurà d’anar acompanyada d’una memòria econòmico financera que justifiqui l’import
dels mateixos i el grau de cobertura financera dels costos corresponents.

QUART.- De conformitat a l’article 44 del Reial Decret Legislatiu 2/20024, de 5 de març,
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals(TRLRHL), l’import
dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l’activitat
realitzada. No obstant, quan per raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic,
l’entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l’article anterior, en aquests
casos hauran de consignar-se en els pressupostos de l’entitat les dotacions oportunes
per la cobertura de la diferència resultant si s’escau.

CINQUÈ.- La memòria econòmico financera es confecciona tenint en compte els costos
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MEMÒRIA
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José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès, en compliment de la provisió de l’Alcaldia, i vista la memòria de la
Regidoria d’Esports, en relació a l’establiment del preu públic per participar a la cursa i
caminada popular La Banyerenca run, redacta la present memòria econòmico financera
a efectes de determinar la quantia del nou preu públic.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“MEMÒRIA ECONÒMICA FINANCERA

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

previstos per l’activitat realitzada, que són:

COSTOS PREVISTOS DE L’ACTIVITAT
857,90€

-

Servei de cronometratge, dorsal-xip, inscripció

-

Subministrament de samarretes

-

Assegurança d’accidents

-

Trofeus

-

Material d’avituallament

-

Flyers

-

Material logística/senyalització

100,00€

-

Bosses

400,00€

1.300,00€
60,00€

6.777,10€

I la previsió dels ingressos de l’activitat:

INGRESSOS DE L’ACTIVITAT
D’acord amb la proposta de preu fixada en el projecte de Normes Reguladores, s’han
realitzat els següents càlculs dels ingressos previstos:

CURSA
-

Preu inscripció anticipada ............................12€

-

Preu inscripció el dia de la cursa ............... 15€

-

Número previst d’inscripcions anticipades ....................................180

-

Número previst d’inscripcions el dia de la cursa ........................... 20
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250,00€
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760,00€

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Previsió de costos de l’activitat

3.049,20€

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

-

Preu inscripció el dia de la cursa ............... 10€

-

Número previst d’inscripcions anticipades ....................................180

-

Número previst d’inscripcions el dia de la cursa ........................... 20

-

Previsió d’ingressos per inscripció anticipada cursa i caminada.............3.600€

-

Previsió d’ingressos per inscripció el dia de la cursa i caminada...........

500€

Previsió d’ingressos de l’activitat .....................................................................4.100€

SISÈ.- Examen de l’expedient

De la memòria econòmico financera continguda en aquest informe, es dedueix que
l’índex de cobertura dels ingressos sobre els costos totals estimats de realitzar l’activitat
és del 60,50%. En conseqüència, el dèficit del servei haurà de ser cobert a través dels
recursos generals i ordinaris de l’ens local, donant compliment al principi legal d’equilibri
pressupostari.

El fet d’establir preus públics per sota del cost real de l’activitat ve justificat per
l’existència de raons d’interès públic, en concret, l’interès de l’Ajuntament en fomentar
l’esport, aproximar altres pràctiques esportives al municipi, promocionar l’oci saludable,
donar a conèixer el municipi i els seus voltants i millorar l’oferta esportiva del municipi.
Tot això justificat a la memòria elaborada per la Regidoria d’Esports i que figura a
l’expedient 243/2018.”

Vist l’informe emès pel secretari interventor tresorer, amb el següent contingut literal:

“INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

CAMINADA

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès, en compliment de les funcions que tinc atribuïdes i de l’ordenat per provisió
de l’Alcaldia, tinc el deure d’informar sobre a modificació del preu públic de l’activitat la
Banyerenca run.

De conformitat amb allò disposat a l’article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL), les entitats locals podran establir preus públics per la prestació de serveis o
realització d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que no concorri cap de
les circumstàncies especificades a l’article 20.1.B) d’aquesta llei.
L’article 20.1.B) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), disposa que la
prestació d’un servei públic o la realització d’una activitat administrativa en règim de dret
públic de competència local que es refereixin, afecti o beneficiï de manera particular al
subjecte passiu, quan es produeixi qualsevol de les circumstàncies següents:
a)

Que no siguin de sol·licitud o recepció voluntària pels administrats. A aquests
efectes no es considerarà voluntària la sol·licitud o la recepció per part dels
administrats:
Quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries.
Quan els béns, serveis o activitats requerits siguin imprescindibles per a la vida
privada o social del sol·licitant.
b) Que no es prestin o realitzin pel sector públic, estigui o no establerta la seva
reserva a favor del sector públic conforme a la normativa vigent.
TERCER.- Procediment a seguir
Respecte al procediment, l’article 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL),
disposa que l’establiment o modificació dels preus públics correspondrà al Ple de la
corporació, sense perjudici de les seves facultats de delegació en la Junta de Govern
Local, conforme a l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local.
El TRLRHL es limita a establir l’òrgan competent, però res disposa en relació al
procediment aplicable, de manera que, segons el criteri de la doctrina i del Tribunal
Suprem (Sentència de 14 d’abril de 2000), per a l’aprovació i modificació dels preus
públics es segueix un procediment propi assenyalat en l’article 47 del TRLRHL, no
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La legislació bàsica aplicable és la següent:
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Legislació aplicable

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

aplicant el previst per a les Ordenances fiscals dels articles 15 a 19 d’aquest text
normatiu, ni tampoc el previst per a les Ordenances generals a l’article 49 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL).

De conformitat amb l’article 44 del Reial Decret Legislatiu 2/20024, de 5 de març, que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals (TRLRHL), l’import dels
preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l’activitat
realitzada. No obstant, quan per raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic,
l’entitat podrà fixar preus públics per sota del límit previst en l’article anterior, en aquests
casos hauran de consignar-se en els pressupostos de l’entitat les dotacions oportunes
per la cobertura de la diferència resultant si s’escau.

CINQUÈ.- Conclusions

Consta en l’expedient la corresponent provisió de l’Alcaldia, la proposta de normes
reguladores del preu públic, així com la necessària memòria econòmico financera que
justifica l’import del preu públic i el grau de cobertura financera dels costos
corresponents.

Atès que l’import del preu públic no cobreix el cost del servei, al pressupost s’han
consignat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant. En aquest
punt, insistir que el petit desequilibri, entre ingressos i despeses, ve justificat per la
consideració de ser una activitat que fomenta l’esport, sense necessitat de ser
competitiu, la salut general de la població i les aspiracions veïnals, en les peticions
reiterades en aquest tipus d’activitat.

D’acord amb l’article 129 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’aprovació d’aquest expedient
s’ha d’adequar als principis de bona regulació, és a dir, necessitat, eficàcia,
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.
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Aquesta publicitat es materialitza en l’anunci de l’acord d’aprovació del preu públic, amb
el text íntegre de les normes reguladores del mateix, en el butlletí oficial de la província,
moment en el qual entrarà en vigor i produirà efectes jurídics. Addicionalment,
l’Ajuntament ho publicarà a la seu electrònica.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ara bé, tot i no ser necessària l’aprovació mitjançant una Ordenança, és oportú establir
un règim de publicitat per a la seva entrada en vigor en tractar-se d’un acte administratiu
de caràcter general i referir-se a una pluralitat indeterminada de destinataris.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Per altra banda, l’article 7.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPISF), estableix que qualsevol actuació
que afecti a ingressos públics presents o futurs haurà de valorar les repercussions i
efectes, i supeditar-se de forma estricta al compliment de les exigències dels principis
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

PRIMER.- Aprovar la modificació del preu públic per la realització de l’activitat La
Banyerenca run, cursa a peu i caminada popular, establint els següents:

CURSA
-

Preu inscripció anticipada ............................12€

-

Preu inscripció el dia de la cursa ............... 15€

CAMINADA
-

Preu inscripció anticipada ........................... 8€

-

Preu inscripció el dia de la cursa ............... 10€

SEGON.- Aprovar les Normes Reguladores del nou preu públic per la realització de
l’activitat La Banyerenca run, detallades a la part antecedent.

TERCER.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, per a la seva
entrada en vigor, podent els interessats interposar recurs contenciós-administratiu
davant la Sala del mateix ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins del
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Considerant que la competència per a l’aprovació de l’establiment i modificació dels
preus públics correspon a la Junta de Govern Local, d’acord amb la delegació conferida
per acord del Ple de data 17 de març de 2016, publicació al BOPT núm. 61 de data 31
de març de 2016.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Això és tot el que s’ha d’informar.”

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

termini de dos mesos des del dia següent a la publicació.

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

APROVAR, SI S’ESCAU, LES NÒMINES DEL PERSONAL LABORAL, JOVES EN
PRÀCTIQUES, FUNCIONARIS I CÀRRECS ELECTES DEL MES MARÇ Exp. 369/2018

En relació a l’expedient relatiu a l’aprovació de les nòmines del personal de l’Ajuntament
de Banyeres del Penedès corresponents al mes de març, que inclou les retribucions
bàsiques i retribucions complementàries corresponents a les diferents situacions
administratives i serveis o treballs extraordinaris del personal laboral i quilometratge del
personal laboral i funcionari.

Atès el contingut de la Base 40ena de les d’execució del pressupost per l’exercici vigent,
que es transcriu a continuació:

“Base 40.- Gestió de la despesa en matèria de personal

1. La despesa de personal s’ajustarà a la plantilla de personal, aprovada conjuntament
amb el pressupost, i tindrà en compte la relació de llocs de treball. Únicament podrà
contractar-se personal quan així ho permeti en cada moment la legislació aplicable.

2. Les retribucions de tot el personal de la corporació es faran efectives referides a
mesos naturals, d’acord amb la seva legislació específica, i s’efectua per transferència
als comptes oberts en bancs i caixes d’estalvis designats pel treballador.
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Expedient 369/2018. Aprovació nòmines mes març

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

5. En les relacions o nòmines de transferència bancària a través de les quals es fan
efectius els havers del personal al servei de la corporació, es podran incloure el
pagament d’honoraris de personal tècnic que tinguin una quantia fixa, la determinació de
la qual hagi estat aprovada per l’òrgan competent. L’import transferit serà el que resulti
una vegada descomptades les retencions corresponents.”

Atès que, per simplificació administrativa, serà l’Alcaldia qui proposi a la Junta de Govern
Local l’aprovació de les nòmines i aquesta, si s’escau, qui ho acordi.

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015, i
atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017.

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

PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a les nòmines del mes de març del personal
funcionari, laboral, joves en pràctiques i càrrecs electes d’aquest Ajuntament, així com
l’ordenació de l’inici dels tràmits necessaris per la fiscalització i el pagament de la
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4. Les nòmines mensuals fan la funció de document O, s’aprovaran per decret de
l’Alcaldia que es donarà compte a la Junta de Govern Local. L’Alcaldia ordenarà el
pagament i, juntament amb la Secretaria Intervenció Tresoreria, signarà el pagament
material.
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Els treballadors de contracte superior a un any poden disposar d’un avançament de la
paga extraordinària corresponent al semestre natural en que es demana. L’avançament
de la paga extraordinària serà compatible amb les bestretes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3. L’Alcaldia podrà concedir bestretes sense interessos a treballadors amb una antiguitat
mínima d’un any per un import màxim de dos mensualitats, fixant com a límit la quantitat
de 1.800 euros.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

despesa per part de l’interventor amb el següent desglossament :

Cost Total: 56.861,40 €
Total Cost Seguretat Social: 14.442,53 €

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 336/2018. Sol·licitud de revisió de la lectura de l'aigua
corresponent al tercer trimestre de 2017, per no estar-hi conforme.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA REVISIÓ DE LA LECTURA DEL COMPTADOR D’AIGUA
AMB REFERÈNCIA Nº 2055, PER NO ESTAR-HI D’ACORD.- 336-2018

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. amb DNI ...575N, de data 13 de febrer de 2018 i amb
registre d’entrada E-18-533, en la qual exposa que el rebut de l’aigua corresponent al
tercer trimestre de 2017, ha tingut un consum molt elevat i no hi està conforme. Per la
qual cosa, sol·licita una revisió de la lectura.
Vist que el Departament de Manteniment es va desplaçar a fer la revisió del comptador
del sol·licitant, amb referència nº 2055 i informen que: “les lectures són correlatives i que
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SEGON.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.
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Total líquid a percebre pel personal funcionari, laboral, joves en pràctiques càrrecs
electes: 34.156,04 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quotes Obreres: 2.836,51 €

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

no s’aprecia cap pèrdua d’aigua en el comptador.”

PRIMER.- Aprovar comunicar al sol·licitant que la lectura corresponent al tercer trimestre
de 2017, és correcte i correlativa amb la resta i que no s’aprecia cap pèrdua d’aigua en
el comptador.

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

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

Expedient 933/2017. Sol·licitud llicència de caràcter major per la
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i una piscina d’ús
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICENCIA D’OBRES MAJORS EXP.- 933/2017
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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.

REFERÈNCIA CADASTRAL:

7903905CF7770S0001QB

En data 5 de juliol de 2017, el Sr. DNI... 726-N va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de major.

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

En data 10 d’octubre de 2017, el tècnic municipal va emetre informe desfavorable i va
requerir a l’interessat a subsanar i a aportar documentació complementària. Aquest
requeriment va ser atès parcialment en data 9 de novembre de 2017. En data 14 de
novembre de 2017, el tècnic municipal, de nou, emet informe desfavorable i requereix la
documentació que manca per a la tramitació de l’expedient. Els dies 15 i 19 de
desembre, l’interessat aporta part de la documentació requerida i, per tant, el tècnic emet
un nou requeriment en data 9 de gener de 2018.

En data 14 de març de 2018, l’interessat aporta la resta de la documentació requerida i
es continua amb la tramitació de l’expedient de concessió de llicència.

En data 21 de març de 2018, el tècnic municipal emet informe favorable.

En data 4 d’abril 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.
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EMPLAÇAMENT:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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



Identificació de les obres:

Obra major



Descripció de les obres:
piscina d’ús particular

Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i una



Emplaçament de les obres:

Margarides, 3 Priorat de Banyeres

Referència Cadastral:

7903905CF7770S0001QB



Promotor:

Sr. DNI... 726-N



Identificació del redactor del projecte: Jordi Sangenís Salvó



Suspensió de Llicències:

No



Afectació del domini públic:

No



Classificació del sòl:

sòl urbà consolidat



Qualificació del sòl:

clau 6a “ Zona d’edificació unifamiliar aïllada

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

-

Cal aportar l’assumeix coordinador previ a l’inici de l’obra.

-

Les obres no tindran afectació sobre el domini públic.
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Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

-

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

-

El solar no té la vorera executada en els seus fronts, pel que cal executar-la a
càrrec del promotor de les obres.

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 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
- Taxa Llicència Urbanística
- TOTAL

4.098,19 €
546,43 €
4.644,62 €

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

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.
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Es proposa que el sol.licitant aporti una garantia per la gestió de residus de
596,42€ i per danys en via pública de 384,64€.
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-

Cal aportar contracte amb el gestor de residus.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

-

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Nom

Data

Resum

04/04/2018 9:27

Sol·licitud alta
plataforma de serveis
284/2018
de contractació
pública (PSCP)

DECRET 20180022

04/04/2018 8:46

Sol·licitud de
subvenció seguretat
366/2018
en piscines Diputació
de Tarragona

DECRET 20180021

Organització de "La
Banyerenca run",
29/03/2018 10:51
243/2018
cursa a peu i
caminada popular.

DECRET 20180020

Convocatòria Junta
de Govern Local en
21/03/2018 14:45 sessió ordinària de JGL/2018/10
data 22 de març de
2018. JGL/2018/10

DECRET 20180023

Expedient
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Donar compte Decrets
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B) ACTIVITAT DE CONTROL

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

