Òrgan col·legiat:

JGL/2018/14

La junta de govern local

Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 30/04/2018
HASH: 215169ece8bf17ab847df913e256e132

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

26 / d’abril / 2018

Durada

Des de les 19:00 fins a les 20:03 hores

Lloc

Sala de Juntes

Presidida per

Amadeu Benach i Miquel

Secretària

Immaculada Rocío Santos Cuellas

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

39689555L

Amadeu Benach i Miquel

SÍ

39718771W

Anna Jané Caralt

SÍ

35013086W

Ida Pilar Josefa Berdusan Farré

SÍ

46333082L

Joan Roig i Soria

SÍ

39636281J

Lluís Inglada i Jané

SÍ
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Expedient núm.:

Número : 2018-0014 Data : 27/04/2018

ACTA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Immaculada Rocío Santos Cuellas (1 de 2)
Secretària interventora Tresorera accidental
Data Signatura: 27/04/2018
HASH: b7704bf7c04510dc828bd260dd4ce081

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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



Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Acta Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 19 d'abril de 2018.
JGL/2018/13

Expedient 41/2018. Aprovar la revisió de la lectura del comptador d'aigua per
no estar d'acord amb la lectura.
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA REVISIÓ DE LA LECTURA DEL COMPTADOR D’AIGUA
AMB REFERÈNCIA Nº 282, PER NO ESTAR-HI D’ACORD.- 41/2018

Vist la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI ...337N, de data 20 de desembre de
2017 i amb registre d’entrada E-17-4525, en la qual exposa que ha notat un augment en
la factura de l’aigua coincidint amb una avaria que va tenir abans del comptador i els
seus hàbits familiars no s’han modificat. Per la qual cosa, sol·licita que es revisin les
lectures i el comptador.

Vist que el Departament de Manteniment es va desplaçar a fer la revisió del comptador
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Favorable
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Aprovació de l'acta de la sessió anterior

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A) PART RESOLUTIVA

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

PRIMER.- Aprovar comunicar a la sol·licitant que les lectures són correctes i correlatives
i que no s’aprecia cap pèrdua d’aigua en el comptador.

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

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

Expedient 471/2018. Aprovació del padró de l'aigua corresponent al primer
trimestre de 2018 de totes les zones
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, EL PADRÓ DE L’AIGUA CORRESPONENT AL PRIMER
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Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL per acord plenari de data 22
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
plenari de data 4 d’abril de 2017.

Codi Validació: GAE5APWQ2AEKDNTR6TLXK3YYG | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 20

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

de la sol·licitant, amb referència nº 282, i informen que: “fa temps es va dur a terme una
reparació d’una petita fuita abans del comptador de l’aigua i es va desembussar i netejar
el filtre. El comptador funciona correctament i les lectures són correlatives.”

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.

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 el Padró de l’aigua corresponent al PRIMER trimestre de l’exercici
2018, de tot el nucli, per un import total de 67.855,05€

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

TERCER.- Publicar el present acord al BOP de Tarragona.
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Import total de: 67.855,05€
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Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local els resultats definitius del Padró
d’aigua corresponent al primer trimestre de l’exercici 2018, de totes les zones: 1. Poble,
2. Priorat 3. Casa Roja 4. Boscos 5. Sant Miquel/Saifores per un import de: Zona 1:
31.096,49€, Zona 2: 18.544,20€, Zona 3: 4.116,59€, Zona 4: 4.173,16€ i Zona 5:
9.924,61€.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2018.- 471/2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

Expedient 488/2018. Canvi de Titularitat del Dret Funerari

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CANVI DE NOM DE LA TITULARITAT DEL TÍTOL DEL
NÍNXOL Nº 205.- 488/2018

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. amb DNI: ....403C, de data 17 d’abril de 2018 i amb
registre d’entrada número E-18-1360, en la qual comunica que el títol del nínxol nº 205
va a nom d’una persona difunta i sol·licita que es modifiqui la titularitat del títol del nínxol
al seu nom.

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

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

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

PRIMER.- Aprovar el canvi de nom de la titularitat del títol del nínxol nº 205.

SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant.
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PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL

Número : 2018-0014 Data : 27/04/2018

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, APLICAR LA TARIFA QUARTA “FAMÍLIES NOMBROSES”
DE L’ORDENANÇA FISCAL Nº 10 REGULADORA DEL SUBMINISTRAMENT DE
L’AIGUA, PER REUNIR LA CONDICIÓ DE FAMÍLIA NOMBROSA.- 486/2018

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI: ....790F, de data 23 d’abril de 2018 i
amb registre d’entrada número E-18-1482, en la qual exposa que és titular del carnet de
família nombrosa número: 43/003678/2018, del qual n’adjunta una còpia.

Vist que sol·licita que es tingui en compte la seva condició de família nombrosa, per tal
de que se li apliqui la tarifa quarta, de l’Ordenança Fiscal Nº 10 reguladora del
subministrament de l’aigua, en els propers rebuts d’aigua.

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

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 486/2018. Bonificació o Exempció Tributària

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

Expedient 1332/2017. Revisió pressió d'aigua Av. Til·lers, 17 del Priorat.
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DEL DNI NÚM.: ...606-W DE REVISIÓ DE
LA PRESSIÓ D’AIGUA.- EXP. 1332/2017

Atès que en data 11 d’octubre de 2017 (RE 3721) el Sr. amb D.N.I.: ...606-W va sol·licitar
revisió de la pressió d’aigua de l’habitatge de l’avinguda Til·lers, 17 baixos del Priorat de
Banyeres.

Atès que en la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 19 d’octubre de 2017
amb la majoria legalment requerida, es va acordar comunicar a l’interessat que una
vegada realitzada la revisió per part de Serveis Tècnics la pressió mesurada era correcta.

Vista la sol·licitud de data 23 de novembre de 2017 (RE 4224) del Sr. amb
D.N.I.: ...606-W en la qual sol·licita la substitució del comptador per la possibilitat que
estigui obstruït donat que la pressió d’aigua abans del comptador és correcta però a
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SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant.
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PRIMER.- Aprovar aplicar la tarifa quarta “famílies nombroses” de l’Ordenança Fiscal Nº
10 Reguladora del subministrament de l’aigua, per reunir la condició de família
nombrosa, en els propers rebuts d’aigua amb número fix: 020800003155 i a nom de la
Sra. Amb DNI: .... 790F.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

l’interior segueix havent falta de pressió.

Vist l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 20 d’abril de 2018 on diu:

Vista la sol·licitud de data 23 de novembre de 2017, amb registre d’entrada número 4224,
en la qual s’informa de falta de pressió a la vivenda situada a l’Avinguda Til·lers nº 17 del
Priorat de Banyeres.

Per aquest motiu, des de els Serveis Tècnic, s’ha realitzar una segona inspecció en
aquest subministrament per tal de verificar la pressió d’entrada i de sortida de comptador,
mesurant una pressió de 3,1Kg/cm2 sent aquesta superior a la pressió mínima de
subministrament que marca el Document Bàsic DB HS 4 del Codi Tècnic de l’Edificació,
que especifica per als punts de consum les pressions mínimes a considerar.

Número : 2018-0014 Data : 27/04/2018

ANTECEDENTS

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“INFORME TÈCNIC

→ 150 kPa per a escalfadors i fluxors
100kPa ≈ 1kg/cm2 ≈ 1atm ≈ 1bar ≈10mca

Tot i això, els Serveis Tècnics, han realitzat la substitució del comptador d’aigua que
sumat a la correcta pressió, tant d’entrada com de sortida de comptador, donen per
descartat qualsevol problema de pressió en aquest subministrament, fins a la sortida de
comptador.

De continuar tenint problemes de pressió a partir de la sortida de comptador, el titular de
la vivenda haurà de valorar la possibilitat de tindre algun tipus de problemàtica en les
canonades de distribució de l’interior de la vivenda, sent el propietari el responsable de la
seva reparació.
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- Pressió mínima → 100 kPa per a aixetes, en general

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Rafa Rodríguez Rivas
Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament

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

PRIMER.- Comunicar al sol·licitant que d’acord l’informe del coordinador de Serveis
Tècnics detallat en la part expositiva, s’ha realitzat la substitució del comptador d’aigua
que sumat a la correcta pressió, tant d’entrada com de sortida del comptador, donen per
descartat qualsevol problema de pressió en aquest subministrament, fins a la sortida del
comptador. Per la qual cosa, si el sol·licitant segueix tenint problemes de pressió a partir
de la sortida del comptador potser hi ha algun problema en les canonades de distribució
de l’interior de l’habitatge, sent el propietari el responsable de la seva reparació.

SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat.

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

Expedient 364/2018. Sol·licitar autorització pel llançament de focs artificials
durant la jornada del dia 5 de maig de 2018, a la finca Heretat Sabartés de
Banyeres del Penedès
Favorable

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Banyeres, a la data de la signatura”

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL

En data 18 d’abril de 2018, l’enginyer municipal ha emès informe favorable al llançament
d’un castell de focs amb la condició de que no es superin els 10 kg. de NEC, i sempre i
quan, i d’acord amb la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives, es
compleixi amb els requisits sobre salubritat i seguretat que marquen la llei 11/2009 del 6
de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de
Govern Local en virtut del Decret D/15/066 de 15 de juny de 2015.
Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals
179/1995, de 13 de juny.
Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:

PRIMER.- Autoritzar el llançament de focs artificials durant la jornada del dia 5 de maig
de 2018, a celebrar-se a la finca Heretat Sabartés de Banyeres del Penedès.

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

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

b)

La seguretat i la salut dels espectadors, els usuaris i el personal al servei dels
establiments oberts al públic, dels espectacles públics o de les activitats
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Juntament a la sol·licitud, es va presentar còpia de l’assegurança de responsabilitat i
autorització per a dos membres de l’entitat a manipular material pirotècnic emès per la
Delegació de Govern.
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En data 18 d’abril de 2018, l’entitat Drac de Foc i Cabrot del Vendrell va presentar
instància demanant permís per al llançament de focs artificials a l’espai privat conegut
com Heretat Sabartés, dins del terme municipal de Banyeres del Penedès, pel proper dia
5 de maig de 2018.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

AUTORITZAR, SI S’ESCAU, EL LLANÇAMENT DE FOCS ARTIFICIALS A HERETAT
SABARTES. EXP 364/2018.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

recreatives, la prevenció dels riscos i la integritat dels béns públics i privats
afectats, sens perjudici del que disposa la normativa de riscos laborals vigent.

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

Expedient 489/2018. Avançament de la paga extraordinària del mes de juny de
la treballadora amb DNI:..425-Z
Favorable

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

APROVAR SI S’ESCAU L’AVANÇAMENT DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL MES
DE JUNY SOL·LICITADA PER LA TREBALLADORA AMB NIF:...425Z- Exp. 489/2018
ANTECEDENTS

En data 19 d’abril de 2018, amb registre d’entrada núm. E/2018/1424, la treballadora
amb DNI:.425-Z, ha sol·licitat un avançament de la paga extraordinària del mes de juny.

FONAMENTS JURÍDICS

Vist l’article 25 del conveni Col·lectiu de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès que diu
textualment:

“Art. 25è .Bestretes reintegrables i avançament de nòmina
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TERCER.- Notificar el present acord als interessats.

Número : 2018-0014 Data : 27/04/2018

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

c)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

25.1 Bestretes reintegrables

25.2 Avançament de la paga extraordinària.- Els treballadors de contracte superior a un
any poden desposar d’un avançament de la paga extraordinària corresponent al
semestre natural en que es demana. L’avançament de la paga extraordinària serà
compatible amb les bestretes.”

Atès la consulta realitzada a la Gestoria Fornell, sol·licitant la quantitat meritada per la
treballadora, ens informant que la quantitat meritada a data de la sol·licitud de la bestreta
es de 352,71€ (tenint en compte el dies de baixa mèdica de la treballadora).

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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25.1.3.- Els terminis de devolució no podran superar els 18 mesos. El personal contractat
temporal per més d’un any esta obligat a reintegrar la bestreta al final del contracte.
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25.1.2.- El import es de dos mensualitats i fins a un màxim de 1.800€. No es pot
sol·licitar una segona bestreta si no s’ha acabat d’abonar la primera.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

25.1.1.- Per part de la corporació s’estableix un fons destinat a proporcionar bestretes
sense interessos als empleats públics que tinguin un mínim d’un any d’antiguitat.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PRIMER.- Aprovar concedir un avançament de la paga extraordinària del mes de juny per
import de 352,71 € a la treballadora amb DNI: 425Z.

Favorable

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

APROVAR L’AUTOLIQUIDACIÓ EN CONCEPTE DE CÀNON DE L’AIGUA PER
VOLUMS UTILITZATS DURANT EL PERÍODE 2017 A FAVOR DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA, AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA.- Exp. 490/2018

Vist que el departament de serveis tècnics ha realitzat la declaració d’autoliquidació del
cànon de l’aigua ús abastament de l’any 2017 per a la unitat de declaració de Banyeres
del Penedès, d’acord amb el sistema d’estimació directa.

Vist l’informe de data 24 d’abril de 2018 del departament de serveis tècnics on s’informa
de realitzar l’abonament de 10.822,15 €, corresponent a la autoliquidació del cànon de
l’aigua corresponent a l’any 2017, amb els següents imports declarats:

-Volum captat fonts pròpies: 265.818 m3

-Volum comprat alta: 155.812 m3
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Expedient 490/2018. Autoliquidació Cànon Agència Catalana de l’Aigua any
2017
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TERCER.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació en la propera sessió.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON.- Notificar aquest acord a la treballadora amb DNI:...425Z i a la Gestoria Fornell
Consultors.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

-Volum total utilitzat: 421.630 m3

-Volum total lliurat: 158.005 m3

D’acord amb aquests antecedents, s’ha generat una autoliquidació per import de
10.822,15 euros, mitjançant el mètode d’estimació directa corresponent al període 2017.

Atès que existeix consignació pressupostària adequada i suficient a la partida 1610
22501 del pressupost vigent, tal com indica l’informe d’intervenció emès per la secretària
interventora tresorera accidental.

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,
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L’Ajuntament de Banyeres del Penedès està obligat a presentar l’autoliquidació del cànon
de l’aigua corresponent a l’any 2017 per estimació directa i procediment simplificat.
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D’acord amb el que estableix l’apartat 3,b) de l’article 76. Bis del Text refós de la
legislació en matèria d’aigües de Catalunya aprovat pel DLg 3/2003, i modificat per
l’article 10 de la Llei 5/2012, de 20 de març, les entitats subministradores d’aigua estan
obligades a presentar una declaració dels volums periòdics utilitzats com a subjectes
passius que són del tribut cànon de l’aigua.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

-Volum no lliurat: 263.625 m3

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

Expedient 43/2018. Serveis i Treballs extraordinaris efectuats pel personal
laboral de l’Ajuntament durant els mesos de març i abril 2018.
Favorable

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

APROVAR SI S’ESCAU ELS SERVEIS I TREBALLS EXTRAORDINARIS EFECTUATS
PEL PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DURANT EL MES DE MARÇ I ABRIL
2018.- Exp. 43/2018

Vista la relació de serveis extraordinaris efectuats pel personal laboral d’aquest
Ajuntament durant el mes de març i d’abril 2018 i de conformitat amb l’article 214 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist l’informe d’intervenció de data 24 d’abril de 2018, emès per la secretària interventora
tresorera accidental.
Vist el contingut de l’article 35 del Reial Decret legislatiu 1/1995 de 24 de març, que
regula les hores extraordinàries del personal laboral que presta els seus serveis a
l’administració i de conformitat amb l’article 7 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut
Bàsic de l’empleat públic i demés disposicions concordants, així com el règim de
delegació de competències entre els òrgans administratius d’aquest Ajuntament, i atenent
a la disponibilitat de crèdit en la partida 9200 13001 del pressupost vigent d’aquest
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TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.
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SEGON.- Procedir al pagament de l’Autoliquidació del cànon de l’Aigua a l’Agència
Catalana de l’Aigua.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Aprovar l’autoliquidació en concepte de cànon d’aigua per import de 10.822,15
euros corresponent al període 2017 a càrrec de la partida 1610 22501 del pressupost
vigent d’aquesta corporació.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament, que existeix partida a suficient i adequada per afrontar aquestes despeses.

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

PRIMER.- Atorgar les gratificacions per serveis o treballs extraordinaris al personal
laboral de l’Ajuntament, que s’abonaran en la nòmina del mes d’abril 2018, a càrrec de
l’aplicació pressupostària 9200 13001 del pressupost vigent d’aquest Ajuntament, que
existeix partida suficient i adequada, per afrontar les següents despeses que es detallen
a continuació:

Treballador / a

Període

Gratificació

DNI:...058A

Març i Abril

656,10

DNI:...653D

Març

37,80

DNI:...805V

Abril

216,90

DNI:...374B

Març

92,18

DNI:...147B

Abril

216,90

SEGON.- Abonar els serveis o treballs extraordinaris esmentats en la nòmina del corrent
mes d’abril 2018.
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Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015, i
atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017.

Codi Validació: GAE5APWQ2AEKDNTR6TLXK3YYG | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 20

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que existeixen criteris objectius per a l’atorgament de les gratificacions per serveis
extraordinaris fora de la jornada laboral al personal de l’Ajuntament o treballs
extraordinaris, tal com indica el full presentat per l’alcaldia.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LES NÒMINES DEL PERSONAL LABORAL, JOVES EN
PRÀCTIQUES, FUNCIONARIS I CÀRRECS ELECTES DEL MES ABRIL Exp. 491/2018

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

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

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

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

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

3. L’Alcaldia podrà concedir bestretes sense interessos a treballadors amb una antiguitat

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

Número : 2018-0014 Data : 27/04/2018

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Codi Validació: GAE5APWQ2AEKDNTR6TLXK3YYG | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 20

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 491/2018. Aprovació de Nòmines mes abril

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

mínima d’un any per un import màxim de dos mensualitats, fixant com a límit la quantitat
de 1.800 euros.

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

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

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

PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a les nòmines del mes d’abril del personal
funcionari, laboral, joves en pràctiques i càrrecs electes d’aquest Ajuntament, així com
l’ordenació de l’inici dels tràmits necessaris per la fiscalització i el pagament de la
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5. En les relacions o nòmines de transferència bancària a través de les quals es fan
efectius els havers del personal al servei de la corporació, es podran incloure el
pagament d’honoraris de personal tècnic que tinguin una quantia fixa, la determinació de
la qual hagi estat aprovada per l’òrgan competent. L’import transferit serà el que resulti
una vegada descomptades les retencions corresponents.”
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4. Les nòmines mensuals fan la funció de document O, s’aprovaran per decret de
l’Alcaldia que es donarà compte a la Junta de Govern Local. L’Alcaldia ordenarà el
pagament i, juntament amb la Secretaria Intervenció Tresoreria, signarà el pagament
material.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Els treballadors de contracte superior a un any poden disposar d’un avançament de la
paga extraordinària corresponent al semestre natural en que es demana. L’avançament
de la paga extraordinària serà compatible amb les bestretes.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

Cost Total: 58.389,06 €
Total Cost Seguretat Social: 14.835,87 €

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Donar compte Decrets
Nom

Data

Resum

Expedient

DECRET
2018-0034

Decret de nomenament d'advocats i
procuradors
per
defensa
i
20/04/2018 representació en procediment Previas
10:04
nº 94/2018
470/2018

DECRET
2018-0033

18/04/2018 Renúncia alcalde de barri de Casa
14:57
Roja
453/2018

DECRET
2018-0032

Convocatòria Junta de Govern Local
18/04/2018 en sessió ordinària de data 19 d'abril
14:30
de 2018. JGL/2018/13
JGL/2018/13

C) PRECS I PREGUNTES
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SEGON.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.
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Total líquid a percebre pel personal funcionari, laboral, joves en pràctiques càrrecs
electes: 34.989,47 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quotes Obreres: 2.912,01 €
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Número : 2018-0014 Data : 27/04/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

No hi ha assumptes
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