Òrgan col·legiat:

JGL/2018/12

La junta de govern local

Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 17/04/2018
HASH: 215169ece8bf17ab847df913e256e132

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

12 / d’abril / 2018

Durada

Des de les 18:15 fins a les 20:33 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

NO

Excuses d'assistència presentades:
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Expedient núm.:

Número : 2018-0012 Data : 16/04/2018

ACTA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

José Félix Velasco Martínez (1 de 2)
Secretari Interventor Tresorer
Data Signatura: 16/04/2018
HASH: 8a586f62cab50fb4c30eba3069dae847

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

1. Lluís Inglada i Jané:

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable


Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Acta Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 5 d'abril de
2018. JGL/2018/11

Expedient 332/2018. Sol·licitud de tractament de fuita en els rebuts del
tercer i quart trimestre de 2017
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIO DELS REBUTS D’AIGUA
CORRESPONENT AL TERCER I QUART TRIMESTRE DE 2017 I GENERAR-NE UNS
DE NOUS AMB TRACTAMENT DE FUITA.- 332/2018

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. Amb DNI. ...332V, de data 15 de febrer de 2018 i
amb registre d’entrada número RE--18-0555, en la qual sol·licita un tractament de fuita
en els rebuts del tercer i quart trimestre de 2017, i adjunta factura de reparació de
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Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el
President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes
inclosos en l’ordre del dia

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

«justificacio per motius personals»

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

l’averia, fotografies de la fuita i de la reparació.

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

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

PRIMER.- Aprovar sol·licitar a Base que anul·li i doni de baixa els rebuts d’aigua
corresponents al tercer i quart trimestre de 2017, amb número fix: 0208002026 i a nom
del Sr. amb DNI: ....332V, per fuita i en generi uns de nous amb tractament de fuita.

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

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

Expedient 296/2018. Adopció de mesures per la condicionament de
finques privades per motius de seguretat i salubritat

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

Número : 2018-0012 Data : 16/04/2018

Vist que el personal de manteniment s’ha desplaçat fins l’immoble del sol·licitant, i ha
pogut comprovar que la fuita està reparada.
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Vist que en la Junta de Govern Local de data 25 de gener de 2018, es va donar resposta
de que les lectures eren correctes i correlatives, per tant, va fer anar a un lampista i van
detectar que hi havia una fuita en el tub que va del comptador a la vivenda.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist que el dia 11 de desembre de 2017 i amb registre d’entrada número E-17-4411, va
fer una reclamació per tal de que es revisés la lectura del comptador, per que no estava
d’acord amb el consum facturat.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

En data 23 de març de 2018, el coordinador dels serveis tècnics municipals emet
informe sobre inspecció realitzada sobre les finques que es descriuen a continuació, en
les quals s’ha detectat que no es troben en condicions adequades de seguretat,
salubritat i ornament públic:

Referencia cadastral

Ubicació de la finca

Nom o raó social

1207901CF8710G0001OY

LA GRANJA, 1

A. N. T. SL

0806502CF8700N0001TL

BARCELONA, 48

A. 2 SL

1411801CF8711A0001JG

C. MESTRE GÜELL, 1

C. V. S.A

1007102CF8710N0001WM

PENEDÈS, 18-24

D. S. S.L

1006404CF8710N0001RM

PENEDÈS, 38

E. 10 S.L

1006405CF8710N0001DM

PENEDÈS, 40

E. 10 S.L

1006406CF8710N0001XM

PENEDÈS, 42

E. 10 S.L

0808711CF8700N0001IL

BARCELONA, 1

G. S.

1104301CF8710S0001QI

CATALUNYA, 82

G. S.

1106407CF8710E0001MA

MEDITERRANI, 1

G. S.

43020A011000070000OX

POLÍGON 11 PARCEL.LA 7

G. S.
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Per providència de l’Alcaldia de data 23 de març de 2018, que consta a l’expedient,
s’ordena als serveis tècnics i a la secretaria intervenció municipals l’emissió d’informe
sobre la situació de finques privades aparentment descuidades i sobre el procediment a
seguir, respectivament.
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APROVAR, SI S’ESCAU, LA INCOACIÓ D’UN EXPEDIENT PER L’ADOPCIÓ DE
MESURES PEL CONDICIONAMENT DE FINQUES PRIVADES EN MAL ESTAT EXP.296/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

G. S.

1406902CF8710E0001BA

MIQUEL MARTI I POL, 19

H. L. SA

1406903CF8710E0001YA

MIQUEL MARTI I POL, 23

H. L. SA

1506303CF8710F0001BB

MIQUEL MARTI I POL, 24

H. L. SA

1506304CF8710F0001YB

MIQUEL MARTI I POL, 16

H. L. SA

1508336CF8710H0001HG

PRINCEP D'ASTURIES, 27

H. L. SA

1406904CF8710E0001GA

JOSEP MARIA CAPARROS, 1

I. C. D. S.

1506302CF8710F0001AB

JOSEP MARIA CAPARROS, 5

I. C. D. S.

1406901CF8710E0001AA

MIQUEL MARTI I POL, 1

J. F. C. S.L

1108605CF8710G0001MY

TARRAGONA, 3

S. G. C. S.L

1108606CF8710G0001OY

TARRAGONA, 1

S. G. C. S.L

1207115CF8710E0001UA

TARRAGONA, 15

S. G. C. S.L

1207116CF8710E0001HA

TARRAGONA, 13

S. G. C. S.L

1207119CF8710G0001BY

TARRAGONA, 7

S. G. C. S.L

1207120CF8710G0001WY

TARRAGONA, 5

S. G. C. S.L

1411803CF8711A0001SG

JOSEP CAÑAS, 1

J. M. V. R.

1411807CF8711A0001WG

DEL PAPIOL, 15

J. M. V. R.

1411808CF8711A0001AG

DEL PAPIOL, 17

J. M. V. R.

1411809CF8711A0001BG

DEL PAPIOL, 19

J. M. V. R.

1411810CF8711A0001WG

DEL PAPIOL, 21

J. M. V. R.

1306405CF8710E0001SA

SARAGOSSA, 23

J. M. S. C.

1306406CF8710E0001ZA

SARAGOSSA, 25

J. M. S. C.

1407633CF8710G0001RY

DE L'ARBOÇ, 15

J. M. S. C.

1506308CF8710F0001LB

MIQUEL MARTI I POL, 2

J. M. S. C.

1207913CF8710G0001ZY

SARAGOSSA, 4 D

J. J. A.

1510808CF8710H0001ZG

ÀNGEL GUIMERÀ, 32

O. F. F.

1506305CF8710F0001GB

MIQUEL MARTI I POL, 14

P. S. P.

1506306CF8710F0001QB

MIQUEL MARTI I POL, 12

P. S. P.

1506307CF8710F0001PB

MIQUEL MARTI I POL, 10

E. F. T.

1510804CF8711B0001IQ

ÀNGEL GUIMERÀ, 36

E. V. J.
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43020A011000140000OS

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

M. R. V.

1411804CF8711A0001ZG

DEL PAPIOL, 9

M. V. R.

1411805CF8711A0001UG

DEL PAPIOL, 11

M. V. R.

1411806CF8711A0001HG

DEL PAPIOL, 13

M. V. R.

1308405CF8710G0001XY

PRAT DE LA RIBA,4

R. M. C.

7704407CF7770S0001BB

ACACIES-PRIORAT, 35

M. A. G.

7704413CF7770S0001QB

VIOLETES-PRIORAT, 42

M. H. L.

7804605CF7770S0001WB

VIOLETES-PRIORAT, 22

F. B. D.

7804606CF7770S0001AB

VIOLETES-PRIORAT, 28

F. B. D.

7804805CF7770S0001PB

VIOLETES-PRIORAT, 15

M. R. P. M.

7903501CF7770S0001KB

BEGONYES-PRIORAT, 5

J. L. F.

7903502CF7770S0001RB

VIOLETES-PRIORAT, 13

G. G. S.

7903903CF7770S0001YB

MARGARIDES-PRIORAT, 3

J. M. C.

8304605CF7780S0001OQ

ORQUIDEAS-PRIORAT, 44

A. J. C.

8304607CF7780S0001RQ

ORQUIDEAS-PRIORAT, 48

A. J. C.

8304608CF7780S0001DQ

ORQUIDEAS-PRIORAT, 50

A. J. C.

8502901CF7780S0001TQ

CAMÈLIES-PRIORAT, 25

M. H. J.

8503212CF7780S0001IQ

CAMÈLIES-PRIORAT, 30

R. S. E.

8504504CF7780S0001EQ

OLIVERES-PRIORAT, 6

J. G. R.

8505311CF7780N0001DH

SALZE-PRIORAT, 45

A. R. C.

8506115CF7780N0001MH

SALZE-PRIORAT, 33

A. C. V.

8701909CF7780S0001PQ

GERANIS-PRORAT, 56

D. T.

8705808CF7780S0001JQ

MARQUESA DE GRINY, 19

D. P. G.

8705811CF7780N0001JH

MARQUESA DE GRINY, 17

D. P. G.

7703402CF7770S0001HB

MARGARIDES-PRIORAT, 27

A. N. SL

7703403CF7770S0001WB

MARGARIDES-PRIORAT, 25

A. N. SL

7703404CF7770S0001AB

MARGARIDES-PRIORAT, 23

A. M. M.

7703405CF7770S0001BB

MARGARIDES-PRIORAT, 21

A. M. M.

7703406CF7770S0001YB

MARQUESA DE GRINY, 90

A. M. M.

7703407CF7770S0001GB

MARQUESA DE GRINY, 92

C. C. R.
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1106409CF8710E0001KA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

C. C. R.

7903514CF7770S0001HB

MARGARIDES-PRIORAT, 12

G. G. S.

8004103CF7770S0001KB

ACACIES-PRIORAT, 19

D. P. I. P. SL

7803901CF7770S0001LB

MARGARIDES-PRIORAT, 19

P. B. P. 2004 SL

7803902CF7770S0001TB

MARGARIDES-PRIORAT, 17

P. B. P. 2004 SL

7803913CF7770S0001IB

MARQUESA DE GRINY, 86

P. B. P. 2004 SL

7803914CF7770S0001JB

MARQUESA DE GRINY, 88

P. B. P. 2004 SL

8203406CF7780S0001DQ

MOLSA-PRIORAT, 3

J. P. L.

8203407CF7780S0001XQ

MOLSA-PRIORAT, 1

J. P. L.

8404905CF7780S0001DQ

AMETLLERS-PRIORAT, 27

R. M. S.

8704811CF7780S0001SQ

CEDRES-PRIORAT, 6

D. L. G.

8704804CF7780S0001XQ

AVELLANERS-PRIORAT, 3

D. E. P.

8603302CF7780S0001PQ

MIMOSES-PRIORAT, 4

L. M. C.

8506107CF7780N0001QH

MARQUESA DE GRINY, 30

J. F. P.

8506106CF7780N0001GH

MARQUESA DE GRINY, 28

M. J. F.

8506105CF7780N0001YH

MARQUESA DE GRINY, 26

M. J. F.

8909202CF7780N0001SH

MORERES-PRIROAT, 2

H. de J. F. F.

7704405CF7770S0001WB

ACACIES-PRIORAT, 39

J. R. M.

7704411CF7770S0001YB

VIOLETES-PRIORAT, 38

J. R. M

9499314CF7699N0001TU

TOMOBÍ, 32

P. Y C. S. B. P.

9400601CF7790S0001RT

SANT MIQUEL, 27

J. B. B.

9400616CF7790S0001BT

SANT MIQUEL, 25 C

M. B. T.

9400615CF7790S0001AT

SANT MIQUEL, 25 B

M. B. T.

9499301CF7699N0001UU

TOMOBÍ, 2

J. G. G.

9499423CF7790S0001JT

TOMOBÍ, 27

R. M. A.

9400602CF7790S0001DT

TOMOBÍ, 25

J. G. S.

9905339CF7790N0001IB

CAPTUS-CASA ROJA, 18

A. M. T. M.

9905334CF7790N0001OB

CAPTUS-CASA ROJA, 26

J. S. C.

9905333CF7790N0001MB

CAPTUS-CASA ROJA, 28

F. S. C.

9905348CF8700N0001HL

CAPTUS-CASA ROJA, 72

D. G. R.
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7703408CF7770S0001QB

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

J. R. P.

0702603CF8700S0001YR

MARTA MATA, 35

A. B. R.

0702601CF8700S0001AR

MARTA MATA, 31

J. M. V. R.

0702602CF8700S0001BR

MARTA MATA, 33

J. M. V. R.

0501202CF8700S0001GR

MARTA MATA, 46

J. M. V. R.

0301601CF8700S0001GR

MARTA MATA, 69

C. D. M. S.L

0309510CF8609N0001DY

SALVADOR ESPRIU - POETA, 13

A. G. A.

0309511CF8609N0001XY

SALVADOR ESPRIU - POETA, 15

A. G. A.

0309505CF8609N0001KY

SALVADOR ESPRIU - POETA, 7

A. G. A.

0501224CF8700S0001ZR

MARTA MATA, 52

I. I. C.

0501201CF8700S0001YR

MARTA MATA, 48

J. M. V. R.

0702604CF8700S0001GR

MARTA MATA, 37

J. L. S. P.

Per esmenar-les es proposen les mesures següents: condicionar les finques per deixarles lliures de males herbes i altres residus (si és el cas).

En data 23 de març de 2018, el secretari interventor tresorer emet un informe sobre el
procediment a seguir per ordenar als propietaris dels terrenys l’execució de les mesures
que resultin adients per tal de garantir la seguretat, la salubritat i l’ornament públics i el
compliment dels deures d’ús, conservació i rehabilitació, de conformitat amb la normativa
aplicable.

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:
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9906203CF7790N0001LB

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

QUART.- Advertir als propietaris que, en cas d’incompliment d’aquesta ordre d’execució
en el termini indicat, es procedirà a l’execució subsidiària de l’ordre per part de
l’Ajuntament, a costa i amb càrrec a l’obligat, o bé a la imposició de multes coercitives,
reiterades en el temps, fins que es compleixi l’ordre d’execució que es dicta en aquesta
resolució.

CINQUÈ.- L’inici de l’actuació de neteja subsidiària a realitzar per l’Ajuntament a càrrec
de l'obligat, començarà el 28 de maig per a que tingui eficàcia l’actuació.

SISÈ.- Significar que l’obligació de mantenir les parcel·les en perfectes condicions de
seguretat, salubritat i ornament es manté durant tot l’any.

Expedient 1367/2017. Liquidació definitiva de les execucions
subsidiàries corresponents a la neteja i condicionament de diverses
finques de tiutlaritat privada
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TERCER.- Transcorregut el termini esmentat en el punt anterior sense que s’hagin
presentat al·legacions, o es desestimin les al·legacions presentades, els propietaris dels
terrenys disposen d’un termini de 10 dies, a comptar de l’endemà de la finalització del
tràmit d’audiència o de l’endemà de la notificació de la desestimació de les al·legacions
presentades, per procedir a executar les actuacions següents: condicionar les finques
per deixar-les lliure de males herbes i altres residus (si és el cas). Aquest termini
s’estima suficient per al seu compliment.
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SEGON.- Concedir als propietaris abans indicats, com a interessats i responsables del
compliment de l’obligació esmentada, un termini de 10 dies, a comptar de l’endemà de la
notificació d’aquest acord, perquè puguin examinar l’expedient i al·leguin el que creguin
convenient a la defensa dels seus drets i interessos,

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Iniciar l’expedient per exigir als propietaris dels terrenys indicats a la part
expositiva d’aquest acord el compliment de l’obligació de mantenir els terrenys, les
construccions i les instal·lacions 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.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

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.

NIF
.....129L

Titular
Sr. F. B. D.

Referencia cadastral
7804605CF7770S0001WB

Ubicació de la finca
VIOLETES-PRIORAT, 22

8304605CF7780S0001OQ
8304607CF7780S0001RQ
.....204C

Sr. A. J. C.

8304608CF7780S0001DQ

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

l’obligat, o bé mitjançant la imposició de multes coercitives reiterades en el temps fins
aconseguir que es compleixi l’obligació de conservació.

.....129L

Titular

Referencia cadastral

Sr. F. B. D.

7804605CF7770S0001WB

Ubicació de la finca

Import a liquidar (IVA
inclòs)

VIOLETES-PRIORAT, 22

115,50 Eur

8304605CF7780S0001OQ
8304607CF7780S0001RQ
.....204C

Sr. A. J. C.

8304608CF7780S0001DQ

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

1.4 Per acord de la Junta de Govern Local de data 1 de febrer de 2018, es va aprovar la
liquidació definitiva dels treballs de realitzats en les execucions subsidiàries i es va donar
trasllat a BASE per tal de que procedís al seu cobrament en període voluntari.

1.5. BASE comunica que, com a pas previ abans de procedir al cobrament en període
voluntari d’aquestes liquidacions, cal que l’Ajuntament notifiqui als interessats els imports
de les mateixes indicant que la recaptació de les mateixes es realitzarà mitjançant BASE
– Gestió d’ingressos, a qui se li ha conferit l’oportuna delegació, essent aquest organisme
qui notificarà la corresponent liquidació en la qual hi figuraran els terminis d’ingrés.

2. FONAMENTS DE DRET

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.
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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:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del Ple 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.- Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local de data 1 de febrer
d’enguany en el qual s’aprovava la liquidació definitiva dels treballs de neteja i es donava
trasllat a BASE pel seu cobrament en període voluntari.

SEGON.- Aprovar novament 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

.....129L

Sr. F. B. D.

7804605CF7770S0001WB

VIOLETES-PRIORAT, 22

.....204C

Sr. A. J. C.

8304605CF7780S0001OQ
8304607CF7780S0001RQ

ORQUIDEAS-PRIORAT, 44,
48, 50

Import a liquidar (IVA
inclòs)
115,50 Eur

346,50 Eur

8304608CF7780S0001DQ
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Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases
del Règim Local.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

CAMÈLIES-PRIORAT, 25

.....7832

G.S.

0808711CF8700N0001IL

BARCELONA, 1-5

115,50 Eur
83,49 Eur

TERCER.- Notificar aquesta resolució als interessats Indicant que la recaptació d’aquesta
liquidació es realitzarà mitjançant BASE – Gestió d’ingressos, organisme autònom de la
Diputació de Tarragona, a qui se li ha conferit l’oportuna delegació, essent aquest
organisme qui notificarà la corresponent liquidació en la qual hi figuraran els terminis
d’ingrés.

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

Expedient 385/2018. Contracte menor de subministrament d’una
reproducció de l'escultura anomenada pescador de l'escultor Josep
Cañas per a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT D’UNA
REPRODUCCIÓ DE L’ESCULTURA ANOMENADA PESCADOR DE L’ESCULTOR
JOSEP CAÑAS PER A L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS. EXP.385/2018

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 10 d’abril de 2018 es va acreditar la
necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament d’una reproducció de
l'escultura anomenada pescador de l'escultor Josep Cañas per a l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades amb l’empresa Foneria Artística
Fundesti, per un preu total de 12.502,80 euros i 2.625,58 euros d’IVA.

Atesa la declaració jurada del Sr. Josep Maria Estivill Campanera de l’empresa Foneria
Artística Fundesti, 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.
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Sr. M. H. J.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

.....254E

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

Per tot això,

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

PRIMER.- Aprovar la contractació menor de subministrament d’una reproducció de
l'escultura anomenada pescador de l'escultor Josep Cañas per a l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès, a l’empresa Foneria Artística Fundesti, per un import de
12.502,80 euros i 2.625,58 euros d’IVA.

SEGON.- Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de
la partida pressupostària 3340 60902, de l’actual pressupost.

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.
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Atès 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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Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 10 d’abril de 2018, que consta a
l’expedient.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusán Farré, regidora de Cultura de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès de data 10 d’abril de 2018, que consta a l’expedient.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 399/2018. Contracte menor de serveis Protecció de dades
Personals
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Atesa la declaració jurada de l’empresa Aula Tecnomedia, S.L.U., 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 del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, que consta a l’expedient.

Es dona compliment a l’article 118 de la nova Llei de contractes, Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, respecte a no existència d’altre contracte
menor amb el mateix contractista, i que l’objecte d’aquest contracte menor és necessari
pel normal funcionament del servei públic. L’esmentat article defineix el contracte menor
com aquell en el qual, el servei o subministrament, tindrà un valor estimat de 15.000
euros (IVA exclòs).

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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Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 10 d’abril de 2018 es va acreditar la
necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de Protecció de dades , i ateses
les gestions realitzades amb l’empresa Aula Tecnomedia, S.L.U, per un preu total de
4.475,00 euros i 939,75 euros d’IVA.
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APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE PROTECCIÓ DE
DADES PERSONAL. EXP.- 399/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

plenari de data 4 d’abril de 2017.

Per tot això,

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

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

Expedient 228/2018. Sol·licitud llicència Urbanística de caràcter major
per a la reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXP.- 228/2018

EMPLAÇAMENT:

Pau Casals, 28

REFERÈNCIA CADASTRAL:

1208505CF8710G0001AY

En data 5 de març de 2018, el Sr. DNI... 960-E va presentar sol·licitud de llicència
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SEGON.- Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de
la partida número 9200 22706 de l’actual pressupost.
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PRIMER.- Aprovar la contractació menor del servei de protecció de dades Personals, a
l’empresa Aula Tecnomedia, S.L.U., per un import de 4.475,00 euros i 939,75 euros
d’IVA i pel termini d’un any.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de major.

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, es proposa a la Junta de Govern Local:

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 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
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En data 10 d’abril de 2018 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe
favorable.
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En data 3 d’abril de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 5 de març de 2018, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ampliació i reforma d’habitatge unifamiliar



Emplaçament de les obres:

Pau Casals, 28

Referència Cadastral:

1208505CF8710G0001AY



Promotor:

Sr. DNI...960-E



Identificació del redactor del projecte: Jordi Vila Canals. Arq. Col. 53063-B



Suspensió de Llicències:

No



Afectació del domini públic:

No

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

-

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 d’un any
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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Descripció de les obres:
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

serveis dels ens locals.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

TIPUS

TOTAL

IMPOSABLE
IMPOST
SOBRE
CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS
I
OBRES

63.063,10 €

3,00 %

1.891,89 €

TAXA
LLICENCIA
URBANÍSTICA

63.063,10 €

0,40 %

252,25 €

IMPORT

TOTAL

A

INGRESSAR

2.144,15 €

El Sr. interesat va liquidar l’import de la llicència en data 28 de juny de 2012.

Un cop iniciades les obres i per motius personals, el Sr. interesat va desistir de la part de
l’obra corresponent a l’ampliació, executant només la part corresponent a la reforma. El
seu tècnic va valorar l’obra executada amb un pressupost d’execució material de
20.750,13 euros. La liquidació corresponent a l’ICIO de l’obra efectivament executada
hauria estat per import de 622,50 euros, per tant, hi ha un saldo favorable al Sr. Sendra
en la liquidació de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per import de
1.269,39 euros.

Amb la presentació de la nova sol·licitud de llicència d’obres per a la part corresponent a
l’ampliació de l’habitatge, i en aplicació de l’ article 4art. de les Ordenances Fiscals
números 5 i 11, es fa la següent liquidació:

CONCEPTE

BASE

TIPUS

TOTAL

3,00 %

1.083,26 €

IMPOSABLE
IMPOST
SOBRE
CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS
I
OBRES

36.108,52 €
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CONCEPTE

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

QUART.- Pel que fa a la liquidació de la llicència, cal mencionar que l’interessat, a l’any
2012 va presentar sol·licitud per a la reforma i ampliació de l’habitatge. En data 21 de
juny de 2012 es va atorgar la llicència per l’obra sol·licitada i es va fer la següent
liquidació:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

A

INGRESSAR

200,00 €
1.283,26 €

La normativa jurídica que faculta la compensació tributària la trobem en l’art. 71 de la
Llei General Tributària. D’altra banda, l’article 102 de la Llei d’Hisendes Locals diu: “la
base imposable del Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres està constituïda
pel cost REAL i EFECTIU de la construcció”

Per tant, aplicant una compensació entre les liquidacions de les dos llicències
anteriorment descrites, l’import de la llicència tindrà la següent liquidació tributaria:

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres

- 186,13 €

- Taxa Llicència Urbanística

200,00 €

- TOTAL

13,87 €

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 380/2018. Sol·licitud de subvenció per a projectes i activitats
culturals de la Diputació de Tarragona
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
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0,40 %
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IMPORT

36.108,52 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TAXA
LLICENCIA
URBANÍSTICA

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la
concessió de subvencions als municipis i EMD de la demarcació de Tarragona,
amb població fins a 5.000 habitants, per dur a terme programes i activitats
culturals.

Atès que s’ha publicat la convocatòria per a l’any 2018 de l’esmentada subvenció.

El termini de presentació de sol·licituds és fins el 16 d’abril de 2018.

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 a les bases específiques, en concret, la Base segona, es determinen les
actuacions subvencionables, les quals són totes aquelles actuacions relacionades amb
l’organització de diferents activitats de foment de la cultura tradicional i popular i d’interès
ciutadà.

Atès que la quantia de les subvencions és la que resulta de la valoració i ponderació de
les peticions i en funció de les sol·licituds presentades i de la consignació pressupostària
de la partida corresponent de l’exercici econòmic vigent, amb el benentès que s’estableix
un import màxim de subvenció 6.000€ i un import mínim de 300e per ens local.

Les actuacions d’aquest programa s’han realitzar durant l’any de la convocatòria i el
termini per a justificar la subvenció és de tres mesos des de la finalització de la darrera
activitat realitzada.

Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusan Farré, Regidora de Cultura de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès, que consta a l’expedient, en la qual considera que les activitats
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Atès que es van aprovar les bases de concessió de subvencions de la Unitat de Cultura,
de l’Àrea de Serveis d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona al BOPT
núm. 64 de data 31 de març de 2017, tal com:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR SOL·LICITAR SUBVENCIÓ PER A PROGRAMES I ACTIVITATS
CULTURALS I D’INTERÈS CIUTADÀ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A
L’ANY 2018.- EXP.- 380/2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

culturals i socials que es realitzen al Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès
fomenten i promouen la cultura, que són d’interès general, utilitat pública, fomenten la
cohesió social, així com la participació ciutadana, per aquest motiu proposa sol·licitar
l’esmentada subvenció per a les següents actuacions:

-

Activitats artístiques (exposicions, teatre i música)

-

Drets d’autor

-

Suport a entitats culturals

Import total de despeses 52.550,00 €

Atès que al pressupost municipal de l’any 2018 existeix crèdit suficient i adequat per a
finançar les despeses que comporten les actuacions presentades, atès les partides
pressupostàries següents :

3300

Promoció cultural

22601

Atencions protocol·làries i representatives

150,00

3340

Promoció cultural

22609

Activitats culturals

3340

Promoció cultural

48205

Subvenció Esbart Santa Eulàlia

3340

Promoció cultural

48206

Subvenció Drac de Banyeres

700,00

3340

Promoció cultural

48207

Subvenció Diables de Banyeres

700,00

3340

Promoció cultural

48209

Subvenció Bandolers i Trabucaires d'en
Montserrat Poch

900,00

3340

Promoció cultural

48210

Subvenció Grup de Bastoners

3340

Promoció cultural

48212

Subvenció Fundació Marta Mata Garriga

500,00

3340

Promoció cultural

48214

Subvenció Grup Teatre

600,00

3340

Promoció cultural

48215

Subvenció Societat Nova

3340

Promoció cultural

48216

Subvenció Institut d'Estudis Penedesencs

400,00

3340

Promoció cultural

48218

Subvenció Revista el Cérvol

100,00

3340

Promoció cultural

48219

Subvenció Escola Contrapunt

2.500,00

3340

Promoció cultural

48220

Altres transferències

2.400,00

10.000,00
2.300,00

1.100,00

1.500,00
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Activitats de dinamització cultural (diades, festes de cultura popular i tradicional,
conferències, presentacions de llibres, tallers infantils, contacontes, etc)
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-

Cursos i tallers municipals

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

-

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PROMOCIÓ CULTURAL

Maquinària,
utillatge

instal·lacions

3370

Cursos i tallers

22199

Material de serveis

3370

Cursos i tallers

22799

Professors cursos

3370

tècniques

i
200,00
300,00
26.000,00

CURSOS I TALLERS

Festes populars i
festejos

3380

20900

26.500,00

Cànons. Drets d'autor SGAE

2.200,00

DRETS D’AUTOR

3380

2.200,00

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 sol·licitar la subvenció per a programes i activitats culturals de la
Unitat de Cultura, de l’Àrea de Serveis d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de
Tarragona per a l’any 2018 amb el següent quadre:

Despeses de les activitats

Ingressos potencials

Subvenció sol·licitada

de l’activitat
52.550,00 €

6.500,00 €

6.000,00 €

(quotes alumnes cursos i tallers)
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Cursos i tallers

3370

23.850,00

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3340

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

APROVAR SOL·LICITAR SUBVENCIÓ PER A PROGRAMES I ACTIVITATS
CULTURALS I D’INTERÈS CIUTADÀ, DE CARÀCTER SINGULAR, I NO PREVISTES
A LA RESTA DE CONVOCATÒRIES ANUALS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PER A L’ANY 2018.- EXP.- 391/2018

Atès que s’han aprovat les bases de concessió de subvencions de la Unitat de Cultura,
de l’Àrea de Serveis d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona al BOPT
núm. 25 de data 5 de febrer de 2018, tal com:
-

Bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la
concessió de subvencions als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones
per a projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà, de caràcter singular, i no
previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona.

El termini de presentació de sol·licituds és fins el 16 d’abril de 2018.

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

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)

Atès que a les bases específiques, en concret, la Base segona, es determinen les
actuacions subvencionables:

b) Activitats de convivència i cohesió social
c) Activitats culturals extraordinàries

Import màxim de subvenció : 40% o fins a 12.000 €.

Les actuacions d’aquest programa s’han realitzar durant l’any de la convocatòria.

El termini per a justificar les subvencions atorgades per activitats és de tres mesos des
de la finalització de l’activitat objecte de subvenció.

Número : 2018-0012 Data : 16/04/2018

a) Actuacions socials, solidaries, d’integració social...

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1.- Activitats d’ens locals i entitats

a) Inversions en equipaments ciutadans destinats preferentment a usos culturals,
socials.
b) Inversió per adquisició de béns inventariables pels equipaments ciutadans anteriors
c) Inversió en patrimoni i elements patrimonials culturals

Import màxim de subvenció : 40% o fins al 50% del pressupost presentat.

Atès que, segons les bases reguladores, els ajuntaments només poden optar a sol·licitar
subvenció per activitats, en concret, poden presentar un màxim de dues activitats.

Les actuacions d’aquest programa s’han realitzar durant l’any de la convocatòria i el
termini per a justificar la subvenció és de tres mesos des de la finalització de les
activitats objectes de subvenció.
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2.- Inversions per a entitats

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Atès que des de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès es proposa sol·licitar subvenció
per a les següents activitats:

Despeses de les activitats

Subvenció sol·licitada

10.000,00 €

4.000,00 €

Activitat 2.
Projecte “Sempre hi som”, projecte social d’acompanyament telefònic a persones
majors de 70 anys que viuen soles o passen la major part del dia sols, i a persones
menors de 70 anys que tinguin problemes de salut crònics o alguna minusvalidesa.

Atès la Sra. Ida Berdusan Farré, Regidora de Benestar Social i de Cultura de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, considera que l’activitat presentada és una
actuació social i solidària, contribueix al desenvolupament social de les persones amb
problemes de salut o que es troben soles, fomenta la convivència, és d’interès general,
utilitat pública i promou la cohesió social. Per aquest motiu, es veu una oportunitat poder
sol·licitar l’esmentada subvenció per tal de sufragar part de les despeses de l’activitat
especificada presentant el següent quadre :

Despeses de les activitats

Subvenció sol·licitada
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Atès la Sra. Anna Jané Caralt, Regidora de Festes de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès, considera que l’activitat presentada contribueix al desenvolupament social,
cultural, turístic i econòmic de Banyeres del Penedès, fomenta la convivència, és
d’interès general, utilitat pública, fomenta la cohesió social, així com la participació
ciutadana. Per aquest motiu, veu una oportunitat poder sol·licitar l’esmentada subvenció
per tal de sufragar part de les despeses de l’activitat especificada presentant el següent
quadre :
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28ª Concentració Internacional de Harley Dadvidson, que tindrà lloc al nostre
municipi els dies 8, 8 i 9 de juny de 2018.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Activitat 1.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

5.000,00 €

2.000,00 €

22699

Activitats festives

84.000,00

Per a l’activitat 2

2313

Assistència social primària. Gent
gran

22799

Projecte "sempre hi som".
Gent gran

5.000,00

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 sol·licitar la subvenció per a projectes i activitats culturals i d’interès
ciutadà, de caràcter singular, i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la
Diputació de Tarragona per a l’any 2018 amb el següent quadre:
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Per a l’activitat 1

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que al pressupost municipal de l’any 2018 existeix crèdit suficient i adequat per a
finançar les despeses que comporten les actuacions presentades, atès les partides
pressupostàries següents :

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Despeses de les activitats

Subvenció sol·licitada

15.000,00 €

6.000,00 €

Expedient 398/2018. Sol·licitud de subvenció per activitats esportives
singualrs de la Diputació de Tarragona
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

APROVAR SOL·LICITAR SUBVENCIÓ PER A ACTIVITATS ESPORTIVES DE
CARÀCTER SINGULAR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A L’ANY 2018.
EXP.- 398/2018

Atès que s’han aprovat les bases de concessió de subvencions per a l’any 2018 de la
Unitat de Cultura, de l’Àrea de Serveis d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de
Tarragona al BOPT núm. 25 de data 5 de febrer de 2018, tal com:
-

Bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la
concessió de subvencions a ens locals i a entitats esportives de la demarcació
de Tarragona per a activitats esportives de caràcter singular.

El termini de presentació de sol·licituds és fins el 16 d’abril de 2018.

La

sol·licitud

de

subvenció

s’ha

de

presentar

electrònicament

a

l’adreça
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QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.
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TERCER.- Tramitar la sol·licitud de concessió de subvenció de forma electrònica, a
través de l’adreça https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online, adjuntant la informació detallada a la base
setena.

a) Activitats esportives singulars organitzades per entitats o ens locals de la demarcació
de Tarragona i realitzades a la mateixa demarcació.: premis, campionats realitzats al
territori, diades esportives, torneigs , marxes, maratons
i similars

Atès la memòria del Sr. Joan Roig Soria, Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès que consta a l’expedient, en la qual proposa sol·licitar subvenció per
l’organització de La Banyerenca run, cursa i caminada popular, donat que és una
activitat que fomenta l’esport saludable, es tracta d’una pràctica esportiva d’interès
general, utilitat pública, fomenta la cohesió social, així com la participació ciutadana i
omple de contingut el concepte de promoció de l’esport en el nostre municipi.

Atès que la subvenció de la Diputació pot finançar com a màxim el 50% del cost de
l’activitat i dins d’aquest 50% el percentatge de participació es determinarà segons el
resultat de la valoració efectuada d’acord amb els criteris determinats a les bases
reguladores de l’esmentada subvenció.

Les actuacions d’aquest programa s’han realitzar durant l’any de la convocatòria i el
termini per a justificar la subvenció és de tres mesos des de la finalització de l’activitat
presentada.

Atès que el pressupost estimat de despeses és el que a continuació es detalla:

Concepte

Empresa

Logística (servei de cronometratge)

Chip Running S.L.

Import IVA inclòs
857,90 €
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Els projectes i actuacions objecte de subvenció son els corresponents als següent
àmbits:
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2. Àmbits subvencionables

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que a les bases específiques, en concret, la Base segona, es determinen els àmbits
subvencionables:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

Material logística/senyalització

Varis

100,00 €

Bosses

A determinar

400,00 €

1.300,00 €

3410

3410

Promoció i foment de l'esport
Promoció i foment de l'esport

3410

22609

Activitats esportives

48100

Promoció
Premis

i

foment

7.000,00
de

l'esport.

PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT

100,00
7.100,00

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 sol·licitar la subvenció per a activitats esportives de caràcter singular
de la Diputació de Tarragona per a l’any 2018, amb el següent quadre :
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Atès que al pressupost municipal de l’any 2018 existeix crèdit suficient i adequat per a
finançar la despesa que comporta la realització de l’activitat a la partida pressupostària
següent :
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6.777,10 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

60,00 €

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Despeses de
l’activitat

Ingressos potencials

6.777,10 €

2.000,00 €

Subvenció sol·licitada

de l’activitat

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

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

Expedient 189/2018. Sancionador per Infracció connexió d'aigua Av.
Marquesa de Griny, 76-78
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

APROVAR, SI S’ESCAU, INCOAR EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ DE
LA NORMATIVA REGULADORA DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGÜES
POTABLES.- EXP. 189/2018

Atesa la denúncia formalitzada pel senyor amb D.N.I.: ...320-P en data 11 de maig de
2017 (RE 1818) en referència al frau d’aigua que hi ha en l’habitatge del qual ell és el
propietari, ja que la persona que l’ocupa està rebent subministrament d’aigua amb una
mànega d’aigua connectada al subministrament de l’habitatge situat a l’avinguda
Marquesa de Griny, 76.
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SEGON.- Habilitar al Sr. Alcalde per a la realització de les gestions necessàries en
l’execució del present acord.
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(inscripcions a la cursa i a la
caminada popular)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3.388,55 €

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Atès que en data 26 d’octubre de 2017 el coordinador de Serveis Tècnics municipals va
emetre informe verificant l’existència de la connexió d’aigua fraudulent per part del
propietari/ària de la vivenda situada a l’avinguda Marquesa de Griny, 76 i es va descartar
que es tractés d’una connexió excepcional i provisional.

Vista la entrada amb número de registre 1818 en la qual el propietari de la vivenda
situada a l’Avinguda Marquesa de Grinyi nº78 ens comunica que la persona que està
ocupant la seva vivenda està rebent subministrament d’aigua a traves d’una manega
d’aigua connectada al subministrament de la vivenda situada a l’Avinguda Marquesa de
Grinyi nº76 amb el consegüent frau d’aigua.
ANTECEDENTS
En relació a la connexió d’aigua de la vivenda ubicada a l’Avinguda Marquesa de Grinyi
nº78 del Priorat de Banyeres del Penedès es va procedir amb data 3 de setembre a
retirar el comptador d’aigua per ordre del propietari.
Posteriorment a la retirada del comptador el propietari ens informa que dita instal·lació
havia sigut manipulada, realitzant-se una connexió directa sense comptador a xarxa.
Amb data 7 de setembre de 2015 els serveis municipals tornen a precintar la instal·lació i
s’instal·la una clau antifrau per tal d’evitar una nova connexió directa a xarxa. Passat uns
dies es detecta que novament s’havia realitzat una connexió directa a xarxa.
Amb data 12 de novembre de 2015 els serveis municipals realitzen una nova actuació
realitzant un tall de l’escomesa de sortida de comptador i s’instal·la una nova clau
antifrau.
Transcorreguts uns dies es detecta novament una connexió directa a xarxa realitzada
des de l’interior del mur de la propietat i que connecta, aquest cop, directament a
l’escomesa d’entrada de la xarxa municipal d’aigua.
Després de comprovar que tot i no haver-hi comptador s’havien realitzat varies
connexions directes a la xarxa municipal d’aigua, el dia 22 de febrer de 2016 els Serveis
Tècnics municipals realitzen un tall de l’escomesa a vorera per tal de col·locar una
vàlvula antifrau i poder deixar tancat el ramal de l’escomesa des de la vorera i d’aquesta
manera poder controlar millor que no es realitzin mes connexions directes a xarxa de
forma il·legal.
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“INFORME TÈCNIC
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Atès que en data 27 de febrer de 2018 el coordinador de Serveis Tècnics municipals
emet nou informe corroborant l’existència de la connexió fraudulenta de manera
continuada des del mes de juny fins el 20 de febrer de 2018, data de la darrera
comprovació per part del coordinador dels Serveis Tècnics. A continuació es transcriu
l’informe:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que per provisió d’Alcaldia es disposa que s’emeti nou informe des de Serveis
Tècnics sobre la situació actual de la infracció. Així com, es disposa també que
Secretaria emeti informe sobre la Legislació aplicable i del procediment a seguir.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

En data 11 de maig de 2017 el propietari de la vivenda ens comunica que la veïna està
subministrant aigua a la seva propietat mitjançant una manega d’aigua connectada al
seu subministra.
INFORMO

Capítol I .Generalitats
Article 1 : Objecte
Aquest reglament té l'objecte de regular el servei de subministrament d’aigua i les
relacions entre Ajuntament com a prestador del servei i els seus abonats. A més, s'hi
assenyalen els drets i les obligacions bàsiques per a cada una de les parts.
Article 9: Obligacions de l’abonat
L'abonat té l'obligació de:
a) Respectar les instal·lacions de l'empresa i, per tant, queda prohibida la manipulació o
l'alteració de qualsevol element de les xarxes de distribució d'aigua potable.
b) Mantenir les seves instal·lacions de manera que no puguin perjudicar les xarxes de
subministrament i, per tant, autoritzar la inspecció i revisió de les instal·lacions interiors
del subministrament per tal de comprovar que l'ús sigui l'adequat.

Número : 2018-0012 Data : 16/04/2018

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En funció del que estableix el
REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI DE
SUBMINISTRAMENT D'AIGÜES POTABLES de Banyeres del Penedès :

L’empresa podrà suspendre el servei als abonats en els casos següents:
3. Quan l’abonat estableixi o permeti establir derivacions en les seves
instal·lacions per subministrar aigua en altres locals o habitatges diferents als
consignats en la seva pòlissa de servei.
4. Quan en hores de relació normal amb l’exterior, l’abonat no permeti l’entrada al local
afectat per la pòlissa de servei del personal que, autoritzat per l’empresa i provist de la
documentació acreditativa corresponent, tracti de revisar les instal·lacions. En aquest
cas haurà de constar la negativa davant dos testimonis o en presència d’algun agent de
l’autoritat.
5. Quan l’abonat incompleixi les condicions establertes en la pòlissa de servei.
6. Quan un usuari utilitzi el servei sense tenir la pòlissa al seu nom i es negui a
regularitzar aquesta situació a requeriment de l’empresa.
Es podrà suspendre el servei prèvia audiència a l’abonat. L’òrgan competent adoptarà
un acord d’inici de suspensió del subministrament, atorgant un termini de 15 dies hàbils
d’audiència, esgotat aquest termini, si perdura la causa de suspensió procedirà a dictar-
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Article 28: Motius de suspensió del servei

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

se un acord de suspensió del servei.
L’Administració no podrà privar del subministrament mentre no recaigui resolució
expressa.

TÍTOL II. SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.
CAPÍTOL I. Generalitats.
Article 31: Accions sobre la xarxa prohibides a l’abonat
L’abonat sota cap supòsit o circumstància, podrà realitzar les actuacions següents a les
instal·lacions i béns de l’empresa, i queda subjecte a les responsabilitats que determina
el Reglament:
3. Revendre o cedir assíduament, encara que sigui gratuïtament, l’aigua
subministrada.
5. Dedicar el subministrament d’aigua per a finalitats diferents de les contractades.
CAPÍTOL II. Inspeccions i Sancions
Article 45: Ús de l’aigua
L’empresa està autoritzada a vigilar les condicions i formes en què els abonats utilitzen
el servei de proveïment, d’acord amb les disposicions d’aquest Reglament .
Article 47: Classificació de les infraccions
Qualsevol acció de l’abonat que infringeixi la normativa d’aquest Reglament, donarà lloc
a la imposició de sancions sense perjudici de l’exigència de les responsabilitats
indemnitzacions dels danys i perjudicis que siguin procedents, i se suspendrà el servei.
A efectes de qualificació, es consideraran:
Infraccions molt greus:
b) L’ús incontrolat o fraudulent de l’aigua.
c) Fer empiuladures a la xarxa interior servida per l’empresa amb altres
escomeses o subministraments estranys a aquesta.
d) Connectar finques diferents de les contractades
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Totes les despeses derivades de la tramitació de la suspensió dels servei i de la seva re
inicialització, aniran a càrrec de l’abonat.
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El restabliment del servei es realitzarà dins del dia següent hàbil en que hagin estat
esmenades les causes que originaren el tall del subministrament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La suspensió del subministrament d’aigua del prestador del servei no podrà realitzar-se
en dia festiu, ni la vigília d’aquest darrer.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Amb independència del règim sancionador previst, es realitzarà la liquidació pel frau
realitzat.
Article 48: Sancions de les infraccions

La imposició de sancions requerirà la incoació prèvia d’expedient per part de
l’Ajuntament, amb audiència de l’interessat. La seva instrucció s’ajustarà a la normativa
de procediment administratiu i de règim local que sigui d’aplicació.
L’òrgan de l’Ajuntament que, en cada cas, resulti competent, imposarà la sanció.
Per tot això, s’informa que un cop verificat per part dels Serveis Tècnics municipals
l’existència de la connexió d’aigua fraudulent per part del propietari de la vivenda situada
a l’Avinguda Marquesa de Grinyi nº76, descartant que es tracti d’una connexió
excepcional i provisional ja que no s’ha fet cap concessió al respecte per part de
l’Ajuntament i un cop corroborat l’existència de la connexió fraudulenta de manera
continuada des de el mes de juny fins el 20 d febrer de 2018, data de la darrera
comprovació per part del coordinador dels Serveis Tècnics.
I en funció del que estableix el “Reglament regulador del servei de subministrament
d’aigües potables” de Banyeres del Penedès, aquesta acció es considera una infracció
molt greu i, per conseqüent, amb independència de les sancions que corresponguin,
l’Ajuntament pot suspendre el servei amb caràcter cautelar fins que es corregeixi la
situació per part de l’infractor prèvia notificació al infractor de l’acord pres per l’òrgan
competent.
En cap cas es restituirà el servei si la infracció no ha estat corregida per part
l’infractor.

de

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

Atès l’informe de Secretaria, emès en data 6 de març de 2018 on s’indica la legislació
aplicable i el procediment a seguir per portar a terme la tramitació de l’expedient
sancionador corresponent i que a continuació es transcriu:
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En cap cas es restituirà el servei si com a conseqüència de la infracció comesa
s’originen despeses i no han estat liquidades per l’abonat o l’usuari.
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Amb independència de les sancions que corresponguin, en els supòsits
d’infracció greus i molt greus, l’empresa podrà suspendre el servei amb caràcter
cautelar fins que es realitzi la reparació per part de l’infractor.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Les infraccions molt greus seran sancionades amb un import equivalent de 501
fins a 1000 m3 d’aigua valorada a la tarifa general, primer bloc.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PRIMER. Segons l'article 139 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, per a l'adequada ordenació de les relacions de convivència d'interès local i
de l'ús dels seus serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais públics,
els ens locals podran, a falta de normativa sectorial específica, establir els tipus de les
infraccions i imposar sancions per l'incompliment de deures, prohibicions o limitacions
continguts en les corresponents ordenances.
SEGON. La Legislació aplicable ve determinada per:
— Els articles 14, 21 i 54 a 95 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
— Els articles 25 a 31 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector
Públic.
— Els articles 21.1 n), 139 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim
Local.
— El Reglament Municipal Regulador del Servei de subministrament d’aigües potables.
— Ordenança Fiscal núm.10: Taxa pel subministrament d’aigua.
TERCER. D’acord el Reglament Municipal Regulador del Servei de subministrament
d’aigües potables la classificació de les infraccions serà el següent:
Infraccions lleus: les no classificades com a greus o molt greus.
Infraccions greus:
a)

Dificultar la lectura dels comptadors.

b)

Modificar o ampliar els usos indicats a la pòlissa.

c)

No realitzar els canvis de titularitat previstos al Reglament.

d)

Maniobrar la clau de pas sense coneixement de l’empresa.

Infraccions molt greus:
a)

Alterar elements d’utilització de l’empresa
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INFORME
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José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès, d'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant Provisió de data 28 de febrer
de 2018, en referència a un frau d’aigua que hi ha a l’habitatge propietat del Sr. amb
DNI: ....320-P, situat a l’Av. Marquesa de Grinyi del Priorat de Banyeres, i en compliment
de l'establert en l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es
regula el Règim Jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional, emeto el següent:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“INFORME DE SECRETARIA

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

b)

L’ús incontrolat o fraudulent de l’aigua.

e)

Utilitzar l’aigua sense aparell de mesura

f)

Coaccionar els empleats de l’empresa

g)

Obstaculitzar les operacions de tall de subministrament.

h)

Abocar residus prohibits a la xarxa de clavegueram.

QUART. Les sancions de les infraccions, d’acord l’Ordenança Fiscal 10: Taxa pel
subministrament d’aigua seran les següents:
Les infraccions de caràcter lleu motivaran advertència de l’Ajuntament i la
normalització de la situació dins d’un termini màxim de 15 dies. La reiteració
d’una infracció lleu serà qualificada de greu. La reiteració d’una infracció greu
serà qualificada de molt greu.
Les infraccions greus seran sancionades amb un import equivalent de 100 a
500 m3 d’aigua valorada a la tarifa general, primer bloc.
Les infraccions molt greus seran sancionades amb un import equivalent
de 501 fins a 1000 m3 d’aigua valorada a la tarifa general, primer bloc
(eventual sanció des de 1.202,4€ fins a 2.400€)
Amb independència de les sancions que corresponguin, en els supòsits d’infracció greus
i molt greus, l’empresa podrà suspendre el servei amb caràcter cautelar fins que es
realitzi la reparació per part de l’infractor.
CINQUÈ. De conformitat amb l'article 85 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, podrà resoldre's
anticipadament el procediment amb la imposició de la sanció que procedeixi si, una
vegada iniciat, el presumpte infractor reconeix la seva responsabilitat. D'igual manera, el
pagament voluntari pel presumpte responsable, efectuat conforme als termes
assenyalats en l'article 85.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, implicarà la terminació del
procediment, excepte en el relatiu 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.
En tots dos casos, quan la sanció que correspongui imposar, tingui únicament caràcter
pecuniari, l'òrgan competent per resoldre el procediment, en funció de la gravetat de la
sanció, aplicarà reduccions de, almenys, el 20 % sobre l'import de la sanció proposada,
sent aquests acumulables entre si. En el seu cas, aquestes reduccions hauran d’estar
determinades en l’acord d’incoació, conforme assenyala l’article 64.2.d) de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, així com en la notificació d’iniciació del procediment i la seva
efectivitat estarà condicionada al desistiment o renúncia de qualsevol acció o recurs en

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

Número : 2018-0012 Data : 16/04/2018

Connectar finques diferents de les contractades
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d)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

c)
Fer empiuladures a la xarxa interior servida per l’empresa amb altres
escomeses o subministraments estranys a aquesta.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SETÈ. Tal com estableix l'article 21.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, l'òrgan competent per iniciar i resoldre el procediment
sancionador serà l'alcalde, sens perjudici de la possible delegació a la Junta de Govern
Local.
VUITÈ. En els procediments de caràcter sancionador, els fets declarats provats per
resolucions judicials penals fermes vincularan a les Administracions Públiques respecte
dels procediments sancionadors que substanciïn.
NOVÈ. El procediment serà el següent:
A. El procediment sancionador s'iniciarà sempre d'ofici, per acord de l'òrgan competent
per a la seva iniciació, bé per pròpia iniciativa, com a conseqüència d'ordre superior,
petició raonada o per denúncia de particulars.
Amb anterioritat a la iniciació del procediment es realitzaran quantes actuacions prèvies
es considerin necessàries per determinar si concorren circumstàncies que justifiquin tal
iniciació i especialment per precisar, en la mesura del possible, els fets susceptibles de
motivar la incoació, la persona o persones que poguessin ser responsables dels
mateixos i les circumstàncies rellevants que concorrin en els uns i els altres.
Concloses les actuacions, s'haurà d'elevar a l'òrgan competent per a la iniciació del
procediment, proposta motivada sobre la procedència d'inicial o no procediment
sancionador, havent de quedar constància de tot això en l'expedient que si escau s'iniciï.
Si es conclou la improcedència d'iniciar procediment sancionador, l'arxiu de la denúncia
i/o de les actuacions practicades serà acordat, sense més tràmits, per l'òrgan competent
per iniciar el procediment.
B. Per Junta de Govern Local (per delegació de l’Alcaldia) s'acordarà la iniciació del
procediment que es formalitzarà amb el contingut mínim següent:
— Identificació de la persona o persones presumptament responsables.
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Així mateix, si a qualsevol moment del procediment sancionador apareixen indicis que
els fets poguessin ser també constitutius d'il·lícit penal, l'òrgan competent per resoldre, a
proposta de resoldre, ho comunicarà al Ministeri Fiscal suspenent-se el procediment
administratiu fins que l'Autoritat judicial es pronunciï. A aquests efectes, haurà de tenir-se
en compte l'establert en l'article 77.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
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SISÈ. Tal com estableix l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'Administració està obligada a
dictar resolució expressa i a notificar-la en tots els procediments qualsevol que sigui la
seva forma d'iniciació. Així en virtut del paràgraf quart de l'esmentat article, el termini
màxim en el qual ha de notificar-se la resolució expressa serà el fixat per la norma
reguladora del corresponent procediment. Aquest termini no podrà excedir de sis mesos
tret que una norma amb rang de Llei estableixi un de major o així ho prevegi el Dret de la
Unió Europea. Transcorregut el termini màxim per resoldre sense que s'hagués dictat
resolució s'entendrà caducat el procediment. En el cas que la infracció no hagués
prescrit haurà d'iniciar-se un nou procediment sancionador.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

via administrativa contra la sanció.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

— Els fets succintament exposats que motiven la incoació del procediment, la seva
possible qualificació i les sancions que poguessin correspondre, sense perjudici del que
resulti de la instrucció.

En tots dos casos, quan la sanció tingui únicament caràcter pecuniari, s'aplicarà una
reducció d'almenys, el 20% sobre l'import de la sanció proposada, sent aquests
acumulables entre si.
No obstant això, les citades reduccions, que hauran d'estar determinades tant en l'acord
d'incoació del procediment, conforme assenyala l'article 64.2.d) de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, com en la notificació d'iniciació del procediment, condicionen la seva efectivitat
al desistiment o renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la
sanció.
— Mesures de caràcter provisional que s'hagin acordat per l'òrgan competent per iniciar
el procediment sancionador, sense perjudici de les quals es puguin adoptar durant el
mateix.
— Indicació del dret a formular al·legacions i a l'audiència en el procediment i dels
terminis per al seu exercici, així com indicació que, en cas de no efectuar al·legacions en
el termini previst sobre el contingut de l'acord d'iniciació, aquest podrà ser considerat
proposta de resolució quan contingui un pronunciament precís sobre la responsabilitat
imputada.
C. La iniciació es comunicarà a l'Instructor, amb trasllat de quantes actuacions existeixin
sobre aquest tema, així mateix es notificarà al denunciant, quan les normes reguladores
així ho prevegin, i als interessats, entenent en tot cas entre ells a l'inculpat, perquè
durant un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze dies, puguin aportar quantes
al·legacions, documents o informacions estimin convenients.
Si abans del venciment del termini els interessats manifesten la seva decisió de no
efectuar al·legacions ni aportar nous documents o justificacions, es tindrà per realitzat
aquest tràmit.
D. Rebudes les al·legacions, l'òrgan instructor podrà acordar l'obertura d'un període de
prova, de conformitat amb el previst en l'article 77 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per un termini no

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

Número : 2018-0012 Data : 16/04/2018

En aquest punt, s’ha de tenir en compte que l'article 85 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
regula amb caràcter bàsic, dos supòsits de terminació anticipada del procediment
sancionador, ja sigui pel reconeixement de la responsabilitat del presumpte infractor, o
pel pagament voluntari efectuat en els termes assenyalats en el punt 2 del citat article
85.
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— Òrgan competent per a la resolució de l'expedient i Norma que li atribueixi tal
competència, indicant la possibilitat que el presumpte responsable pugui reconèixer
voluntàriament la seva responsabilitat, amb els efectes previstos en l'article 85.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

— Nomenament de l'instructor i, si escau, secretari del procediment, amb expressa
indicació del règim de recusació dels mateixos.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

superior a trenta dies ni inferior a deu dies. Aquest Acord es notificarà als interessats.

En els casos en què, a petició de l'interessat, hagin d'efectuar-se proves la realització de
les quals impliqui despeses que no hagi de suportar l'Administració, aquesta podrà exigir
la bestreta de les mateixes, a reserva de la liquidació definitiva, una vegada practicada la
prova. La liquidació de les despeses es practicarà unint els comprovants que acreditin la
realitat i quantia de les mateixes.
Quan la valoració de les proves practicades pugui constituir el fonament bàsic de la
decisió que s'adopti en el procediment, per ser peça imprescindible per a la correcta
avaluació dels fets, haurà d'incloure's en la proposta de resolució.
E. Instruït el procediment, l'òrgan instructor formularà proposta de resolució en la qual es
fixaran de forma motivada els fets que es considerin provats i la seva exacta qualificació
jurídica, es determinarà la infracció que, si escau, aquells constitueixin, la persona o
persones responsables i la sanció que es proposi, la valoració de les proves practicades,
especialment aquelles que constitueixin els fonaments bàsics de la decisió, així com les
mesures provisionals que, si escau, s'haguessin adoptat. Quan la instrucció conclogui la
inexistència d'infracció o responsabilitat i no es faci ús de la facultat prevista en l'article
89.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, la proposta declararà aquesta circumstància.
No obstant això, si iniciat el procediment sancionador, l'infractor reconeix la seva
responsabilitat, es podrà resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que
procedeixi.
Igualment, quan la sanció tingui 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 pel presumpte responsable, a qualsevol moment anterior
a la resolució, implicarà la terminació del procediment, excepte en el relatiu 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.
Així mateix, haurà de tenir-se en compte que, l'òrgan instructor podrà resoldre la
finalització del procediment, amb arxivament de les actuacions, sense que sigui
necessària la formulació de la proposta de resolució, quan en la instrucció del
procediment es posi de manifest que concorre alguna de les següents circumstàncies:
a)

La inexistència dels fets que poguessin constituir la infracció.
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En la notificació es consignarà el lloc, data i hora en què es practicarà la prova, amb
l'advertiment, si escau, que l'interessat pot nomenar tècnics perquè li assisteixin.
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L'Administració comunicarà als interessats, amb antelació suficient, l'inici de les
actuacions necessàries per a la realització de les proves que hagin estat admeses.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La pràctica de les proves que l'òrgan instructor estimi convenients, entenent-se per tals
aquelles diferents dels documents que els interessats puguin aportar a qualsevol
moment de la tramitació del procediment, es realitzarà de conformitat amb l'establert en
l'article 78 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

b)

Quan el fets no resultin acreditats.

c)

Quan els fets provats no constitueixin, de manera manifesta, infracció administrativa.

d) Quan no existeixi o no s'hagi pogut identificar a la persona o persones responsables
o bé apareguin exempts de responsabilitat.

F. La proposta de resolució es notificarà als interessats, perquè durant un termini no
inferior a deu dies ni superior a quinze efectuïn les al·legacions i presentin els
documents i informacions que tinguin per convenient.
Es podrà prescindir d'aquest tràmit d'audiència quan no figurin en el procediment ni
siguin tinguts en compte en la resolució altres fets ni altres al·legacions i proves que les
adduïdes per l'interessat.
G. Finalitzat el tràmit d'audiència i tenint en compte les al·legacions que hagin pogut
formular-se per l'interessat, l'Instructor elevarà la proposta de resolució a l'Alcaldia a
l'efecte de que dicti la pertinent Resolució del procediment, que haurà de ser notificada
als interessats.
Abans de dictar Resolució, l'alcalde podrà decidir, mitjançant Acord motivat, la realització
de les actuacions complementàries indispensables per resoldre el procediment, de
conformitat amb l'establert en l'article 87 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Aquest Acord de realització d'actuacions complementàries es notificarà als interessats
concedint-los un termini de set dies per formular al·legacions. Les actuacions
complementàries hauran de practicar-se en un termini no superior a quinze dies i el
termini per resoldre el procediment quedarà suspès fins a la terminació d’aquestes
actuacions complementàries.
En la resolució que posi fi al procediment podran adoptar-se les disposicions cautelars
precises per garantir la seva eficàcia, en tant no adquireixi l'executivitat prevista en
l'article 90.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, podent consistir aquelles en el
manteniment de les mesures provisionals que si escau s'haguessin adoptat.
Conforme assenyala l'article 98.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, els actes de les
Administracions Públiques subjectes al Dret Administratiu seran immediatament
executius tret que es tracti d'una resolució d'un procediment de naturalesa sancionadora
contra la qual càpiga algun recurs en via administrativa, inclòs el potestatiu de reposició.
Això és tot el que cal informar.
José Félix Velasco Martínez
Secretari interventor tresorer”
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Quan de la instrucció practicada es derivi la inexistència d'infracció o responsabilitat,
l'instructor proposarà el sobreseïment del procediment

Número : 2018-0012 Data : 16/04/2018

Quan es conclogués, a qualsevol moment, que ha prescrit la infracció.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

e)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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.



Sra. amb D.N.I. núm.: ...037-J



Sr. amb D.N.I. núm.: ...138-K

dels fets següents:


Frau d’aigua que hi ha en l’habitatge Marquesa de Griny, 78, ja que la persona
que l’ocupa està rebent subministrament d’aigua amb una mànega d’aigua
connectada al subministrament de l’habitatge situat a l’avinguda Marquesa de
Griny, 76.

SEGON.- Significar que els fets referenciats es poden considerar com a constitutius
d’infracció administrativa en matèria de la normativa reguladora d’aigües potables ,
tipificada la infracció com a molt greu (d. Connectar finques diferents de les
contractades), els pot correspondre una sanció des de 1.202,4€ fins a 2.400€, de
conformitat amb els articles 47 i 48 del Reglament municipal regulador del Servei de
Subministrament d’aigües potables i de conformitat amb l’article 6 de l’Ordenança fiscal
núm. 10 que regula la taxa pel subministrament d’aigua.
TERCER.- Nomenar com a instructor del procediment sancionador al Sr. José Félix
Velasco Martínez, que ostenta el càrrec de secretari interventor tresorer de l’Ajuntament i
donar-li trasllat de tota la documentació que consta en l’expedient, així com també
comunicar als interessats i interessades el seu nomenament indicant que s’haurà d’estar
a l’establert sobre abstenció i recusació en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i es dóna un termini de 15 dies per
recusar, si s’escau, a l’instructor.
QUART.- Una vegada finalitzada la instrucció del procediment, remissió de l’expedient
novament a aquesta Junta de Govern Local ja que, en virtut de l’article 23.b) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local, i de l’article 2.3 6 del
Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d’aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat, l’òrgan competent per a la resolució de
l’expedient serà l’alcalde, però la competència està delegada a la Junta de Govern
Local per Decret 66/2015 donat compte al Ple de data 22 de juny de 2015.
CINQUÈ.- Comunicar al presumpte responsable que hi ha la possibilitat que reconegui
voluntàriament la seva responsabilitat d’acord l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1
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PRIMER.- Incoar expedient sancionador per infracció administrativa en matèria de la
normativa reguladora d’aigües potables, dels quals se suposa responsables a:
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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 delegades del Ple a favor de la Junta de Govern
Local pel Ple de data 22 de juny de 2015, i atenent a les competències recuperades a
favor del Ple arran del 4 d’abril de 2017.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques on diu:
“Article 85. Terminació en els procediments sancionadors.

El percentatge de reducció previst en aquest apartat es pot incrementar per reglament”.
SISÈ.- Comunicar a l’instructor la iniciació de l’expedient, trasllat de totes les actuacions
que existeixin al respecte, també, notificar aquesta resolució al/a la denunciant i als
interessats i interessades, s’entén en tot cas com a tal els inculpats o inculpades,
tot indicant que disposaran d’un termini de deu dies per aportar les al·legacions,
documents i informacions que considerin oportunes i, si escau, proposar prova tot
concretant els mitjans que pretenguin utilitzar; l’expedient queda a la seva disposició en
les oficines municipals.
El termini per resoldre el procediment sancionador serà de sis mesos. Aquest termini
podrà ser ampliat com a màxim, per altres tres mesos mitjançant Acord exprés adoptat
per l’òrgan competent per iniciar el procediment. Transcorregut el termini màxim per
resoldre sense que s’hagués dictat resolució s’entendrà caducat el procediment.
SETÈ.- Donar compte d’aquests acords al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 406/2018. Expedient advertiments previs a la incoació exp.
sancionador per connexió eventual fraudulenta d'aigua al Priorat.
No hi ha acord

Motiu: Ampliar documentació

Expedient 982/2017. Responsabilitat Patrimonial presentada per N.R.C.
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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.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

per caiguda a la via pública
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

“Reclamació de responsabilitat patrimonial iniciada per la senyora N.R.C. contra
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
Antecedents administratius
1. La senyora N.R.C. en data 19 de juny de 2017 va presentar un escrit de reclamació
de responsabilitat patrimonial contra l'Ajuntament de Banyeres del Penedès per
danys ocorreguts el dia 17 de juny de 2017 ja que manifesta que va caure amb una
tapa de clavegueram al carrer Josep M Font del municipi de Banyeres del Penedès.
2. En data 12 de setembre de 2017 s'indica a la reclamant les deficiències a esmenar
en l'escrit de reclamació de responsabilitat patrimonial, procedint la reclamant a
esmenar aquelles deficiències, mitjançant escrit i documentació presentada en data
19 d’octubre de 2017.
3. Pels danys soferts el reclamant sol·licita una indemnització per un import total de
2.000 euros.
4.

Per Acord de la Junta de Govern Local de data 23 de novembre de 2017 s’admet
a tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la senyora
N.R.C. contra l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i es tramita segons determina
la llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les
Administracions públiques i la llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

5.

Després de la instrucció de l’expedient es dóna audiència als interessats per
termini de 10 dies.

Fets provats
1. La senyora N.R.C. té domicili al c/ ..., núm. x, de Banyeres del Penedès, segons
indica en el seu escrit inicial de reclamació de responsabilitat patrimonial.
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En data 5 d’abril de 2018 la instructora de l’expedient de responsabilitat patrimonial
iniciat per la Sra. N.R.C. per caiguda a la via pública el dia 17 de juny de 2017, emet la
següent proposta de resolució:
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DESESTIMAR, SI S’ESCAU, LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL INICIADA PER LA SRA. N.R.C. PER CAIGUDA A LA VIA PÚBLICA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

La urbanització va ser recepcionada per part de l’Ajuntament el setembre de l’any
2010 en òptimes condicions i en la data de l’incident el paviment i les voreres no
presenten cap desperfecte o deficiència que impedeixi el correcte ús i circulació tant
de vehicles com de vianants.
Ambdós voreres disposen d’enllumenat públic, amb fanals de 4m d’alçada i
llumeneres del tipus esferes SM-500 de Carandini. Els intereixos entre cada punt de
llum es de 30m i la potència de cada punt és de 150W de Sodi d’alta pressió.
El punt de llum de l’enllumenat púbic més proper a la tapa de la boca d’incendi es
troba a 1,00m, els següents punts es troben a uns 15m de distància”
Fonaments de dret
1. Requisits necessaris per apreciar l’existència de responsabilitat patrimonial
En data 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic, que regulen aquesta matèria.
L’article 32 de la Llei 40/2015 estableix que l’Administració pública indemnitzarà els
particulars pels danys soferts sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament
normal o anormal dels serveis públics.
La jurisprudència de forma reiterada sosté que perquè sorgeixi la responsabilitat
patrimonial d’una administració pública és necessari que concorrin una sèrie de requisits:
-

Acreditació de la realitat del resultat danyós: el dany al·legat ha de ser efectiu,
avaluable econòmicament i individualitzat.
Antijuridicitat de la lesió, per no concórrer en la persona afecta el deure jurídic de
suportar el perjudici patrimonial sofert.
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4. Segons indica el coordinador dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès en el seu informe de 19 de febrer de 2018: “La tapa de boca d’incendi és
de color vermell, amb unes dimensions aproximades de 400mm x 200mm, és
perfectament perceptible i està ubicada a la vorera del Carrer Josep Mª Font, un
carrer compost de dos voreres de 2,50m d’amplada cada una i un asfalt de 7,00m
d’amplada.
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3. D’acord amb el certificat emès en data 19 de gener de 2018 pel secretari-interventor
tresorer de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, examinat l’arxiu municipal, en el
Registre General d’aquest Ajuntament no consta cap reclamació patrimonial per
caigudes amb la tapa de boca de rec a Banyeres del Penedès, a excepció de la
presentada per la Sra. N.R.C.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. D’acord amb l’informe del Servei d’Urgències de l’Hospital del Vendrell de data 17 de
juny de 2017, la senyora N.R.C. va ser diagnosticada d’un esquinç de turmell dret
que va requerir de repòs, fred local i medicació (enantyum: 1 comprimit cada 8 hores
i voltadol: 1 aplicació cada 8 hores).

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

-

Imputabilitat de l’administració, amb independència del caràcter lícit o il·lícit de
l’actuació administrativa.
Exoneració ens els supòsits de força major.
Subjecció de l’exercici del dret al requisit temporal que la reclamació es presenti
abans del transcurs de l’any del fet motivador de la responsabilitat.

Però cap d'aquesta documentació demostra que caigués on indica la reclamant ni
serveix per tal d'acreditar quines foren les causes de la lesió per la qual reclama. Per
consegüent, no és possible saber si realment es va produir les lesions per les quals
reclama al carrer Josep M Font del Banyeres del Penedès en què a la vorera hi ha una
tapa corresponent a una boca d’incendi ( i no pròpiament a una tapa de clavegueram
com indicava la reclamant) o si va poder caure en una altra via pública o fins i tot al seu
domicili.
Així mateix, i en l'hipotètic cas que la senyora N.R. passés pel punt de la vorera del
carrer Josep M Font en què hi ha la tapa d’una boca d’incendi en què ella indica que va
caure, tampoc es pot arribar a saber si els danys van ser per causa d’un desperfecte o
mala col·locació de l’esmentada tapa (atès que tampoc s’ha provat que estigués fora del
seu lloc o presentés algun desperfecte) o fins hi tot podria haver-se produït per algun
error humà o manca de diligència de la pròpia reclamant.
Per tot això, atès que ningú va veure com va caure, no es pot saber què va ocórrer
exactament. Davant l'absència de prova que expliqui la mecànica de la caiguda, no es
pot descartar que la reclamant caigués a causa d'una manca de diligència i d'atenció que
a tot vianant és exigible al caminar per la vorera.
La jurisprudència ha establert en reiterades ocasions que la càrrega de la prova
correspon a aquell qui sosté el fet i l’afirma, per consegüent, no ostenta aquesta càrrega
el que nega. La Sentència número 220/2010, de 26 de febrer, del TSJ de Catalunya
disposa, en relació a la càrrega de la prova, que existeix “el principio general (artículo
217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), que atribuye la carga de la prueba a aquél que
sostiene el hecho, en cuya virtud, este Tribunal ha de partir del criterio de que cada parte
soporta la carga de probar los datos que, no siendo notorios ni negativos y teniéndose
por controvertidos, constituyen el supuesto de hecho de la norma cuyas consecuencias
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Així, la reclamant únicament assenyala aquestes dades en el seu escrit inicial de
reclamació, presentat al registre general de l’ens local en data 19 de juny de 2017,
manifestant que la caiguda es va produir en aquest lloc en data 17 de juny de 2017
adjuntant un informe del servei d’urgències de l’Hospital del Vendrell i l’informe d’atenció
de la unitat de suport Vital Bàsic en què consta que el 17 de juny de 2017 va ser atesa
per dolor i contusió en el turmell dret, indicant-se com a lloc de l’assistència “Arboç”.

Codi Validació: XD64GJLH7PYGNCGYK2A42ZNWS | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 46 de 63

Cal començar per indicar que la reclamant no presenta cap prova que corrobori que els
danys pels quals reclama es van produir en caure en una tapa de clavegueram quan
caminava per una de les voreres del carrer Josep M Font del municipi de Banyeres del
Penedès ni, tampoc, que sigui a causa de l'estat d’aquella tapa.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2. Manca de prova que la caiguda i la seva causa es produí al lloc indicat per la
reclamant

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

jurídicas invoca a su favor”. En el mateix sentit es pronuncien les Sentències del TS de
25 de juliol de 2003, de 30 de setembre de 2003 i 11 de novembre de 2004, o la
Sentència del TSJ del País Basc número 551/2005, de 20 de juny, entre altres.

3.1- La tapa de boca d’incendi en què la reclamant indica que va caure és perfectament
perceptible i la vorera en què es troba és ampla i il·luminada
En el suposat cas que la reclamant hagués caigut en el lloc per ella indicat a causa de
l’estat de la tapa de la boca d’incendi ubicada a la vorera del carrer Josep M Font de
Banyeres del Penedès, atès que no s'ha aportat cap prova que realment es produís la
suposada caiguda, bé hagués pogut ser causat per una actuació inadequada o negligent
de la pròpia reclamant.
Com es pot apreciar a les fotografies que annexa el tècnic municipal en el seu informe
de 19 de febrer de 2018, es pot veure l'existència de la tapa de la boca d’incendi de color
vermell, amb unes dimensions aproximades de 400 mm x 200 mm, la qual és
perfectament visible, ubicada a la vorera del carrer Josep M Font, la qual té una amplada
de 2,50 metres i, tal i com informa el tècnic, en la data de l’incident el paviment i les
voreres no presentaven cap desperfecte o deficiència que impedís el correcte ús i
circulació dels vianants.
A més a més, tenint en compte que segons indica la reclamant els fets van succeir a les
23:31 hores, és necessari assenyalar que, tal i com indica el tècnic municipal, ambdós
voreres disposen d’enllumenat públic, amb fanals de 4 metres d’alçada i llumeneres del
tipus esferes SM-500 de Carandini, i que els intereixos entre cada punt de llum és de 30
metres i la potència de cada punt és de 150w de sodi d’alta pressió.
Concretament, a tan sols 1 metre de distància del lloc en què s’ubica la tapa en què la
reclamant indica que va caure, es troba un punt de llum de l’enllumenat públic, tal i com
es pot apreciar a la segona fotografia annexa a l’informe tècnic en què es pot veure la
ubicació de la tapa de la boca d’incendi, així com en el croquis adjunt en què s’indiquen
els punts de llum i amplada dels carrers.
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3. Inexistència de relació causal
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Podent concloure que en cap moment s’aporta cap tipus d’informació detallada referent
a la manera en què es va produir la caiguda, sinó que únicament es limiten a afirmar que
va caure i les conseqüències de la caiguda, sense apreciar la mecànica de la caiguda.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Així doncs, atès que, com s’ha exposat, no s’ha provat que la senyora N.R. realment
caigués en el lloc en què hi ha la tapa d’una boca d’incendi que la reclamant indica ni
tampoc la causa d'aquesta suposada caiguda, no és possible entendre que la
responsabilitat del dany sofert hagi estat d’aquest Ajuntament.

Punt de llum
més proper a la
boca d’incendi

Amplada de
la vorera:
2,5 m
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Punt de llum més proper
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boca d’incendi

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Una mostra d'aquesta jurisprudència menor és:
TSJ de Catalunya, Sentència de 30-5-2008, (núm. 427/2008): "Por otra parte, la
anchura de la acera permitía esquivar el agujero perfectamente, siendo así que se
trataba de una zona iluminada por existir una farola, existencia reconocida por el propio
demandante. La circunstancia de que la falta de las baldosas fuera conocida -o no- por
la Administración, circunstancia por lo demás no acreditada, resultaría irrelevante, en
tanto que el deber que se imputa a la Administración es de defectuosa conservación de
sus instalaciones, que incluye también un deber de vigilancia. Pero es que lo
verdaderamente significativo es que la falta de las dos baldosas no constituye un
riesgo objetivo de modo que si el actor hubiera caminado por la acera con la
mínima diligencia, mirando de vez en cuando al suelo, se hubiera percatado de su
existencia y, de haberse percatado, lo hubiera sorteado ya que, como hemos visto,
se trata de una acera ancha e iluminada que permitía esquivarlo, no siendo el borde
de la misma, en el que además existe una farola, el lugar para deambulación ni para
acceder a la calzada. En definitiva, no ha acreditado la apelante la concurrencia del nexo
causal, requisito indispensable para que pueda declararse la responsabilidad de la
Administración pública, lo cual nos exime de examinar la valoración del daño."
TSJ de Catalunya, Sentència d'11-7-2007, (núm. 456/2007):
"El Tribunal a la vista de los anteriores elementos probatorios estima que la acera en que
se produjo la caída del recurrente no puede calificarse de abandonada o falta de un
cumplimiento del servicio de conservación. Efectivamente falta dos baldosas, en un
punto concreto fácilmente perceptible con una deambulación adecuada dada la
amplitud y las características de la vía en cuestión. Por ello, considera que la causa
de la caída no está relacionada con el funcionamiento del servicio sino con una
desafortunada caída por falta de percepción del elemento en cuestión."
Criteri seguit i aplicat també per part del Jutjat Contenciós administratiu núm.1 de
Tarragona, com per exemple en Sentència núm.161/2014, de 20 de juny de 2014:
“(...) Se trata, por tanto, de una anomalía de escaso tamaño, sin que pueda afirmarse
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En aquest sentit, el TSJ de Catalunya ( i més en concret la Sala 4a) en els casos
caigudes de ciutadans a les voreres manté el criteri reiterat que si l'obstacle ( sigui
forat, un rebaix de la vorera, panots trencats, escossells dels arbres...) és visible,
manera que la seva presència pot ser apreciada amb l'atenció que s'ha d'exigir a
vianant, no hi ha responsabilitat patrimonial de l'administració.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A més a més, cal indicar que la vorera on la reclamant manifesta que es va produir la
caiguda té una amplada de 2,5 metres, mentre que la boca d’incendi té unes dimensions
de 40 x 20 centímetres i, per tant, fins i tot l’amplada d’aquesta vorera permetria esquivar
perfectament aquella boca d’incendi, si fos el cas, atès que com es pot observar en les
fotografies adjuntes amb l’informe tècnic que consta en l’expedient administratiu, la
vorera es troba en bones condicions.

1. Culpa de la víctima: manca de diligència en la deambulació
Com la vorera en què es troba l’esmentada boca d’incendi, presenta òptimes condicions
per a la deambulació dels vianants tal i com es pot observar en les imatges adjuntes
amb l’informe tècnic i, atès que en la data de l’incident el paviment i les voreres no
presenten cap desperfecte que impedís el correcte ús pels vianants, semblaria que de
produir-se algun tipus d’incident en aquesta vorera va ser degut a una manca d’atenció
en el deambular de la pròpia reclamant.
En aquest sentit es pronuncia la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella i
Lleó de 20 de juny de 2014 (JUR\2014\199980) afirmant:
"Vistas las alegaciones de las partes, examinadas las pruebas obrantes en los autos, en
especial las fotografías del lugar del accidente que figuran en el expediente
administrativo (folio 12), no cabe sino concluir que no existe relación de causalidad entre
el daño producido y los servicios públicos de la Administración demandada; pues,
acreditado que el desperfecto existente en la inadecuada conservación del pavimento, al
no estar correctamente colocada la baldosa de la acera, era de escasas dimensiones y
que el accidente se produjo en un lugar completamente visible, la relación de
causalidad quedó rota al concurrir la culpa exclusiva de la víctima, pues el
accidente se tuvo que producir como consecuencia de la falta de la debida
diligencia o atención en el deambular por la vía pública. (...)
Lo anterior resulta de que no figura acreditado que las lesiones sufridas por la actora
sean consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos del
Ayuntamiento demandado, pues lo cierto es que el accidente enjuiciado fue debido a
la culpa exclusiva de la actora, por su negligente deambulación, al transitar por
una zona con iluminación diurna, de completa visibilidad, de forma absolutamente
distraída y sin prestar la mínima atención a las circunstancias de la vía".
En la mateixa línia, la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona
en la seva Sentència de 18 juny de 2014 (JUR 2014\254487) en desestimar un recurs
per tractar-se d'un desperfecte visible i evitable prestant un nivell mínim d'atenció,
disposa:
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Por el contrario, en casos como el presente, no basta con un mero tropiezo, ante la
existencia de tan mínimo impedimento como el existente, para que el Ayuntamiento sea
responsable de las consecuencias dañosas que se pueden producir sobre las vías y
bienes de titularidad municipal (...).
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que el acerado mostraba un estado de sumo deterioro, pues debe estarse además que
el resto de la acera se encuentra en buenas condiciones. Y aún considerando que la
causa de la caída fuere las baldosas que aparecen agrietadas, se trata de una
irregularidad mínima que no tiene entidad suficiente para imputar el daño a la
actuación administrativa, es decir, no puede considerarse suficiente para que sean
atribuïbles a la Administración demandada, en relación de causalidad, las consecuencias
de un tropiezo – como el que describe la actora en sus escritos-, pues en este caso
todos los posibles accidentes que en relación física pudieran producirse con tan poco
relevantes obstáculos o elementos del mobiliario urbano perteneciente a los municipios
les serían imputables.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

En relació a aquest aspecte, la jurisprudència ha destacat la impossibilitat d'exigir un
perfecte estat de conservació de les voreres o calçades, l'obligació dels ciutadans de
prestar una mínima diligència en la circulació i l'exclusió de la responsabilitat de
l'Administració en aquells casos en què el perjudicat sigui una persona coneixedora del
lloc. Així ho manifesta per exemple la Sentència del Tribunal Superior de Justícia
d'Andalusia de 9 de març de 2015 (JUR 2015\216493) en afirmar:
“Por mor de lo expuesto, los Tribunales vienen exonerando de responsabilidad a las
Administraciones públicas cuando el accidente pudiera haber sido evitado con una
mínima atención, cuidado al deambular o eludir o soslayar el lugar (...) El necesario
autocontrol en la deambulación excluye la responsabilidad de la Administración
en los casos en que el desperfecto u obstáculo fuera fácilmente aplicable o
conocido por el peatón por ser persona con vinculación en la zona o de mínima
entidad que impida apreciar su capacidad para ocasionar daños en condiciones
normales.
Así, al caso, el obstáculo que se dice originador de la caída, según las fotografías
aportadas por la recurrente, de haber ocurrido ahí la caída, no parece susceptible
de originarla sin el actuar desatento de la víctima, aún con deficiente conservación
de la calzada por la Administración. Máxime cuando el bache era conocido por el
recurrente que pasaba frecuentemente por allí, según dice uno de los testigos, que
le conocía de cruzarse con él, siendo residente el recurrente en las
inmediaciones”.
Així doncs, en el present cas queda clar que, en la suposada hipòtesis que la caiguda es
produís en el lloc i de la manera que indica la reclamant, totes les circumstàncies ens
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Així mateix, convé remarcar que no consta que anteriorment cap altre persona hagués
presentat cap altra reclamació per caiguda ni per altres fets al lloc en què la reclamant
indicà com el lloc de la caiguda, tal i com certifica el secretari interventor de l'Ajuntament
de Banyeres del Penedès mitjançant certificat de data 19 de gener de 2018.
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En las calles, paseos y avenidas de las ciudades y pueblos existen multitud de
desniveles, orificios, irregularidades de pequeña entidad como aquí sucede susceptibles
efectivamente de provocar un tropezón y la consecuente caída de un peatón, pero ello
no es razón suficiente para entender que se produce un deficiente funcionamiento
del servicio público, porque de admitirse así se estaría exigiendo a las
Administraciones unas labores de mantenimiento y conservación inabarcables,
desproporcionadas y por otra parte imposibles de cumplir que habría de conllevar la
constante y continua vigilancia de las aceras en toda la extensión del trazado urbano, y
aún así, no podría garantizarse su perfecto estado".

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

"No hay duda de que en este caso en atención a la entidad del desperfecto indicado,
una baldosa resquebrajada en alguna de sus partes, éste, no suponía un obstáculo
insalvable para la actora ya que sólo con que la misma hubiera prestado la
atención socialmente exigible al caminar (es decir mirar de vez en cuando al suelo)
se habría podido apercibir del estado y la habría evitado sin dificultad alguna
simplemente con no pisar la misma dada además su evidente visibilidad (...)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

porten a afirmar que el nexe causal ha quedat trencat per la pròpia conducta de la
reclamant ja que, la senyora N.R. circulava sense prestar l'atenció necessària que li
hagués permès observar l'existència de la tapa de la boca d’incendi de la vorera
perfectament il·luminada, i en el cas que presentés algun estat defectuós (que la
reclamant no ha acreditat), hagués pogut salvar-la fàcilment ateses les dimensions de la
vorera i el seu perfecte estat per una deambulació segura.

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l’endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició en el termini màxim d’1 mes
des de l’endemà de la notificació, davant del mateix òrgan que l’ha dictat.
És tot el qui ha d’informar la que subscriu. No obstant això, l’Òrgan adient resoldrà el que
cregui més oportú.”
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.
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.- Desestimar, d’acord amb els fonaments de dret exposats, la reclamació de
responsabilitat patrimonial iniciada per la senyora N.R.C. per danys ocorreguts el dia 17
de juny de 2017 al caure suposadament amb la tapa de clavegueram quan caminava pel
carrer Josep M Font de Banyeres del Penedès.
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats i a la companyia asseguradora.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió que es celebri.
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Desestimar, d’acord amb els fonaments de dret exposats, la reclamació de
responsabilitat patrimonial iniciada per la senyora N.R.C. per danys ocorreguts el dia 17
de juny de 2017 al caure suposadament amb la tapa de clavegueram quan caminava pel
carrer Josep M Font de Banyeres del Penedès.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En conseqüència, PROPOSO:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 414/2018. Aprovació de factures
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

diversos corresponents a l’exercici 2018, detallades seguidament:

Nº Factura

Raó Social

Import

Descripció

FACT-18-0110

SyG SA

1119,08 Material brigada

FACT-18-0244

Montse Santamaria Olmos

144,00 Neteja marquesina priorat i casa roja

FACT-18-0251

Administració i Gestió de Musics
i Artistes, S.L AGMA

Concert popular cançons líriques de
484,00 sempre per Festa Santa Eulalia

FACT-18-0288

Serralleria de la Parte, S.L

Reparar caseta butà Escola Publica i
232,57 acabament Terrat

FACT-18-0291

Sunet Plagas, S.L

Desratització clavegueram i control
338,62 plagues edificis

FACT-18-0295

Cespa, S.A

7003,92 Netejar col·lector zona Molinet

FACT-18-0296

Cespa, S.A

Netejar col·lector d'aigües residuals
3838,56 Urb Boscos

FACT-18-0299

Arval Service Lease, S.A

FACT-18-0300

Icese Prevención, S.L

FACT-18-0303

Instal·lacions Daimat, S.L

Revisió aire condicionat Escola
344,20 Bressol

FACT-18-0341

Ciurana Gasull, S.L

221,76 Benzina vehicles municipals febrer

FACT-18-0395

Antoni Riembau Vidal

Lamina Cañas lliurament Drac
80,77 Banyeres

FACT-18-0396

Mª del Carmen Ruano
Fernandez

21,95 Coques per dia de la dona

FACT-18-0397

Endesa Energia, S.A

64,31

Renting furgoneta Ford Transit mes
375,00 febrer
2222,41 Contracte prevenció Riscos Laborals

Electricitat 13-02-2018 a 16-03-2018
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APROVACIÓ DE FACTURES.- EXP. 414/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Sector B-2

Pedro Perea Exposito

Col·locació pilars fusta contenidors
790,53 parquing escola

FACT-18-0400

Endesa Energia, S.A

Electricitat 13-02-2018 a 16-03-2018
353,39 Centre Cívic

FACT-18-0401

Endesa Energia, S.A

Electricitat 13-02-2018 a 16-03-2018
445,93 C. Tarragona

FACT-18-0402

Endesa Energia, S.A

Electricitat 13-02-2018 a 16-03-2018
333,50 Escola Publica

FACT-18-0403

Endesa Energia, S.A

Electricitat 13-02-2018 a 16-03-2018
432,48 Casc Camí Tancat

FACT-18-0404

Endesa Energia, S.A

Electricitat 12-02-2018 a 16-03-2018
2099,48 C. Girasol

FACT-18-0405

Endesa Energia, S.A

Electricitat 12-02-2018 a 16-03-2018
663,62 C. Girasol
Reparació roda camió Nissan
Capstar

Rodi Àrea, S.L
FACT-18-0406

51,42

FACT-18-0408

Endesa Energia, S.A

Electricitat 13-02-2018 a 16-03-2018
316,04 Pou Pujolet

FACT-18-0409

Endesa Energia, S.A

Electricitat 31-12-2017 a 30-01-2018
54,16 C.Farigola

FACT-18-0410

Endesa Energia, S.A

Electricitat 31-12-2017 a 30-01-2018
259,10 C. A Interior

FACT-18-0411

Manantial Salud, S.L.U

FACT-18-0412

Monica Farré Termes

FACT-18-0413

Serralleria de la Parte, S.L

FACT-18-0414

Arval Service Lease, S.A

375,00 Renting Ford Transit mes març

FACT-18-0415

Gas Natural Servicios SDG, S.A

Electricitat 14-02-2018 a 16-03-2018
282,20 Escola Publica

FACT-18-0416

Melanie Mata Goodridge

118,80 Ous i llet per banc d'aliments

FACT-18-0417

Cespa, S.A

Subministrament instal·lació 5
1364,00 suports acers illes contenidors

FACT-18-0418

Cespa, S.A

Subministrament i plantació 10 ficus
2664,42 C. Penedès

62,33 Aigua per Ajuntament
Curs alfabetització castellana mes
280,00 març
Subministrament xapes per camp de
73,96 futbol
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Endesa Energia, S.A

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Electricitat 13-02-2018 a 16-03-2018
84,22 zona carretera

FACT-18-0398

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

FACT-18-0420

Vega Construcciones y Obras,
S.L

Neteja riera al costat autopista i
9389,60 col·locar tubs al pas del camí

FACT-18-0423

Productos Pinturas Tarragona
2000, S.L

FACT-18-0425

Endesa Energia, S.A

FACT-18-0426

Cespa, S.A

FACT-18-0427

Josepa Jané Figueres

FACT-18-0428

Josepa Jané Figueres

FACT-18-0429

Mercedes Menéndez Noel

222,35 Pa i llet per banc aliments

FACT-18-0430

Marta Oscarina Ceballo
Gutierrez

82,10 € Entrepans i begudes per indigents

FACT-18-0431

Endesa Energia, S.A

Electricitat 13-02-2018 a 16-03-2018
161,04 Urb Pinatellada

FACT-18-0432

Rosa Vendrell Miret

Xerrada memòries liquides veus des
300,00 del safareig

FACT-18-0433

Endesa Energia, S.A

Electricitat 20-02-2018 a 26-03-2018
650,77 Aigua Dipòsit Nou

FACT-18-0434

Yolanda Almagro Cardenete

Taller experiència Banyeres Gener a
1318,25 Març Grup 1

FACT-18-0435

Yolanda Almagro Cardenete

Taller experiència Banyeres Gener a
1318,25 Març Grup 2

FACT-18-0436

AN Connect 05, S.L

FACT-18-0437

Neosalus Solutions, S.L

FACT-18-0438

Carlos Paz Garrido

170,00 Servei podòleg mes març

FACT-18-0439

Canon Penedès, S.A

Servei copies 27-02-18 a 27-03-18
498,10 impressores ajuntament

FACT-18-0440

Excavacions Xavi, S.C.P

665,98 Fuita aigua Priorat

FACT-18-0442

Servei de Paqueteria Vendrell,
S.L

11,86 Servei missatgeria mes març

FACT-18-0443

Securitas Direct España,

53,24 Alarma piscina mes abril

FACT-18-0444

Xarxes de Telecomunicacions
Alternatives

302,50 Connexió telèfon mes abril

FACT-18-0445

Beatriz Perez Diaz

129,20 Classes manualitats mes març

FACT-18-0446

ECA, Entidad Colaboradora de la
Administracion , S.L

122,27 Inspecció ascensor Ajuntament

15,75 Material de pintura per Centre Cívic
Electricitat 13-02-2018 a 16-03-2048
493,78 Urb Pinatellada

236,00 Tarifa plana i canal SIP mes de març
Servei manteniment desfibril·ladors
3140,68 any 2018
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Pollastre, patates, pasta per Banc
358,05 aliments

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1953,60 Arranjament paviment C. Orquideas

Trucades fora de Tarifa 18-02-2018 a
139,37 17-03-2018

FACT-18-0448

Telefónica Móviles de España,
S.A

Telèfon Escola Publica 18-02-2018 a
25,41 17-03-2018 717794197

FACT-18-0449

Telefónica de España, S.A.U

Telèfon Centre Cívic 18-02-2018 a
128,13 17-03-2018 877909711

FACT-18-0450

Telefónica de España, S.A.U

Connectivitat Centre Cívic 01-0442,35 2018 a 30-04-2018 877909712

FACT-18-0451

Telefónica de España, S.A.U

Telèfon Escola Publica i Mòbils 18373,65 02-2018 a 17-03-2018 877909537

FACT-18-0452

Telefónica de España, S.A.U

Telèfon ajuntament 18-02-2018 a 17582,19 03-2018 877909713

FACT-18-0453

Telefónica de España, S.A.U

Connectivitat Escola Publica 01-0442,35 2018 a 30-04-2018 877909538

FACT-18-0454

Telefónica de España, S.A.U

Connectivitat Ajuntament 01-04-2018
42,35 a 30-04-2018 877909714

FACT-18-0455

Cespa, S.A

FACT-18-0456

Consorci d'Aigües de Tarragona

8285,31 Dotació efectiva aigua mes març

FACT-18-0457

Consorci d'Aigües de Tarragona

984,10 Dotació reserva aigua mes març

FACT-18-0458

Cespa, S.A

Manteniment jardins i arbrat mes
3900,62 març

FACT-18-0459

Cespa, S.A

6675,00 Servei neteja viaria mes març

FACT-18-0460

Hidro Tarraco, S.A

FACT-18-0461

BQ Llum Traffic, S.L

Manteniment semàfors Priorat mes
191,81 març

FACT-18-0462

Ciurana Gasull, S.L

Benzina vehicles municipals mes
304,00 març

FACT-18-0465

Endesa Energia, S.A

Electricitat 28-02-2018 a 31-03-2018
922,47 Camp Futbol

FACT-18-0466

Mireia Barba Lloret

FACT-18-0467

Roso Borrell Montserrat

FACT-18-0468

Roso Borrell Montserrat

4,35 Paquet piles per Ajuntament

FACT-18-0469

Roso Borrell Montserrat

2,00 Cartolines per tiquets banc d'aliments

FACT-18-0470

Roso Borrell Montserrat

FACT-18-0471

Espai Lleure Divertalia, S.L

Instal·lació vàlvula antivandalisme
343,20 vorera Camèlies 26

Material per reparar lavabos Centre
80,01 Cívic

1045,16 Assessorament tècnic mes març
37,20 Diaris i revistes Llar d'avis mes març

18,10 Material per Espai Jove
Menús servits Escola Bressol mes
342,06 març
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FACT-18-0447

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

850,00 Equip videoprojecció Biblioteca

FACT-18-0474

Pedro Perea Expósito

Col·locació pilars fusta contenidors
677,70 C.Josep Biarnes

FACT-18-0476

Espublico Servicios para la
Administración, S.A

Subscripció jurídica plataforma
587,07 Gestiona

Un cop han estat fiscalitzades per la Intervenció municipal i se’ls hi ha donat la
conformitat pels regidors de les àrees corresponents.

Vistos els informes de secretaria intervenció de data 22 de setembre de 2017 i 5
d’octubre de 2017 en relació a la fiscalització de la despesa pública, tenint en compte
que gran part de les factures s’estan tramitant mitjançant el Formulari I: Contracte Menor
de tracte successiu, que es va aprovar en els bases d’execució del pressupost de l’any
2018 en el Ple del 7 de desembre de 2017, i tenint en compte que s’està elaborant plecs
de condicions pel procediment simplificat segons l’article 159 i següents de la Llei 9/2017
Contractes del Sector Públic.

Atès la normativa en matèria de reconeixement d’obligacions per part de l’ens local,
continguda en el Reial Decret legislatiu 2-2004 i normativa concordant, així com a les
bases d’execució del pressupost vigents per l’exercici 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 a data 22 juny del 2015, i
atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017.

Per tot això,

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

PRIMER.- Aprovar el reconeixement de les obligacions indicades a la part antecedent,
per un import total de 75.855,66 € i procedir a la comptabilització en la fase comptable
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FACT-18-0472

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

corresponent a càrrec dels crèdits del vigent pressupost.

SEGON.- Procedir al pagament efectiu, quan procedeixi.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

APROVAR SOL·LICITAR SUBVENCIÓ PER A INVERSIONS EN EQUIPAMENTS
MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADA`, INCLOSOS EDIFICIS I INDRETS SINGULARS
O PATRIMONIALS I DE VALOR CULTURAL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
PER A L’ANY 2018.- EXP.- 416/2018

Atès que s’han aprovat les bases de concessió de subvencions de la Unitat de Cultura,
de l’Àrea de Serveis d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona al BOPT
núm. 25 de data 5 de febrer de 2018, tal com:
-

Bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la
concessió de subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades
i altres ens dependents amb població de fins a 10.000 habitants destinades a
inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets
singulars o patrimonials i de valor cultural.

El termini de presentació de sol·licituds és fins el 16 d’abril de 2018.
La

sol·licitud

de

subvenció

s’ha

de

presentar

electrònicament

a

l’adreça
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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).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online, adjuntant la informació detallada a la base
cinquena.

Amb caràcter general, es consideren actuacions susceptibles de subvenció:

a) Obres de conservació, reforma i millora dels equipaments municipals culturals i/o
d’interès ciutadà, inclosos els edificis i indrets singulars o patrimonials.

b) Adquisició de béns mobles i altres elements que dins el concepte de béns mobles
siguin justificats per a la finalitat objecte d’aquestes bases.
Import màxim de subvenció : 40% o fins a 12.000 €.

Import màxim de subvenció : 5.000 €

El termini per a justificar les subvencions atorgades per inversions és, com a màxim, el
31 de desembre de l’any següent al de la concessió.

Atès que des de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès es proposa sol·licitar subvenció
per a les següents activitats:

Apartat a)
-

Substitució persianes malmeses del Centre Cívic Ernest Lluch

-

Ampliació, reforma i millora del Banc d’Aliments de Banyeres del Penedès
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Les actuacions objecte de subvenció són totes les que contribueixin a la millora de les
condicions, i del manteniment dels equipaments municipals d’interès ciutadà i de valor
cultural, inclosos els edificis i indrets singulars o patrimonials.
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2. Activitats subvencionables preferents

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que a les bases específiques es determinen les activitats subvencionables:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

compra de diversos béns mobles per a la Biblioteca Municipal: aire condicionat i
expositor de revistes

-

compra de 8 mòduls de prestatgeries pel Banc d’Aliments de Banyeres del
Penedès

Quadre de despeses:

1.621,40 €

Expositor per a revistes per a la Biblioteca Municipal

204,22 €

Subministrament i col·locació d'11 persianes pel Centre Cívic Ernest
Lluch

1331,00 €

8 mòduls de prestatgeries pel banc d'aliments

630,87 €

Obres de reforma, ampliació i millora de l'equipament municipal
d'interès ciutadà i social denominat Banc d'Aliments.

33.650,46 €

(projecte Mireia Barba)
37.437,95 €

TOTAL DESPESES INVERSIONS

Subvenció sol·licitada:

Despeses de les activitats

Subvenció sol·licitada

37.437,95 €

5.000,00 €

Atès que al pressupost municipal de l’any 2018 existeix crèdit suficient i adequat per a
finançar part de les despeses que comporten les actuacions presentades per a l’any
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Subministrament i muntatge de màquina d'aire condicionat per a la
Biblioteca

Número : 2018-0012 Data : 16/04/2018

-

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Apartat b)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

2018, atès les partides pressupostàries següents :

Mobiliari. Biblioteca pública

500,00

3321

Biblioteca pública

63300

Renovació maquinària, instal·lacions
tècniques i utillatge

1.200,00

21200

Reparacions,
manteniment
i
conservació
d'edificis
i
altres
construccions

5.000,00

9240

Centres de participació
ciutadana

9240

Centres de participació
ciutadana

62200

Edificis i altres construccions

1.000,00

21200

Reparacions,
manteniment
i
conservació
d'edificis
i
altres
construccions. Edificis d'ús múltiple

1.000,00

9330

Béns immobles. Usos
múltiples

9330

Béns immobles. Usos
múltiples

62201

Edificis i altres construccions

3.000,00
TOTAL

11.700,00

Atès que les actuacions d’aquest programa es poden realitzar durant l’any de la
convocatòria i el següent, alguna de les actuacions presentades, com és l’ampliació del
banc d’aliments, serà inclosa al pressupost per a l’any 2019 i executada el mateix any,
per tal de poder justificar la subvenció abans del 31 de desembre de 2019, segons
estipulen les seves bases reguladores.

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

Per tot això,

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3321

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

37.437,95 €

5.000,00 €

SEGON.- Habilitar al Sr. Alcalde per a la realització de les gestions necessàries en
l’execució del 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.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Donar compte Decrets
Nom

Data

Resum

Expedient

DECRET
2018-0027

11/04/2018
13:59

Decret d'alcaldia d'aprovació de
l'anul·lació de drets i obligacions
reconeguts de pressupostos
tancats

396/2018

DECRET
2018-0026

11/04/2018
13:58

Decret d'alcaldia d'aprovació de la
liquidació del pressupost 2017

83/2018

DECRET
2018-0025

11/04/2018
13:58

Resolució de l'expedient de baixes
per inscripció indeguda al padró

979/2017

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

Número : 2018-0012 Data : 16/04/2018

Subvenció sol·licitada

Codi Validació: XD64GJLH7PYGNCGYK2A42ZNWS | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 62 de 63

Despeses de les activitats

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Aprovar sol·licitar la subvenció per a inversions en equipaments municipals
d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural de
la Diputació de Tarragona, per a l’any 2018 amb el següent quadre:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

d'habitants
JGL/2018/11

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Decret convocatòria de la
JGL/2018/11
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DECRET
2018-0024

