Òrgan col·legiat:

JGL/2018/16

La junta de govern local

Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 18/05/2018
HASH: 215169ece8bf17ab847df913e256e132

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

10 / de maig / 2018

Durada

Des de les 18:30 fins a les 21:25 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 (sense dret a vot)

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 : 2018-0016 Data : 16/05/2018

ACTA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Immaculada Rocío Santos Cuellas (1 de 2)
Secretària interventora Tresorera accidental
Data Signatura: 16/05/2018
HASH: 5e1780b15b042468deeaef4df0a33d7c

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

Favorable


Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Acta Junta de Govern local en sessió ordinària de data 3 de maig de
2018. JGL/2018/15

Expedient 165/2018. Inscripció en el Padró Municipal d'Habitants
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Número : 2018-0016 Data : 16/05/2018

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A) PART RESOLUTIVA

DESESTIMAR, SI S’ESCAU, INSCRIURE EN EL PADRO MUNICIPAL D’HABITANTS
AL SR. AMB DNI: ...053C PER CANVI DE RESIDÈNCIA AL MUNICIPI.- 165/2018

Vist que amb data 31 de gener de 2018, el Sr. amb DNI: ...035C va presentar escrit
sol·licitant la seva inscripció, en el padró d'habitants d'aquest Municipi.

Vist que amb data 16 de febrer de 2018, es va emetre informe per Secretaria en relació
a la legislació aplicable i al procediment a seguir en relació amb aquest assumpte.

Vist que amb data 20 d’abril de 2018, es va emetre informe pels Serveis Municipals en
relació amb la comprovació de residència en el qual s’informa que “Girades les següents
visites d'inspecció en data 19/03/2018 a les 12:45h, 20/03/2018 a les 13:52, 22/03/2018
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PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

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.

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

PRIMER. Desestimar inscriure en el Padró Municipal d’habitants al Sr. amb DNI: ... 035C
per canvi de residència al municipi.

SEGON. Notificar la present resolució al sol·licitant.

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

Expedient 517/2018. Sol·licitud de tractament de fuita en el rebut del
primer trimestre de 2018
No hi ha acord

Motiu: Ampliar documentació
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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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Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb l'establert en els articles 15 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, així com en els articles 53 i següents del Reial
decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i
Demarcació Territorial de les Entitats Locals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

a les 18:14, 29/03/2018 a les 08:15 i 29/03/2018 a les 12:40 s'ha comprovat que
l'immoble situat en el carrer President Companys, 30, d'aquest Municipi NO constitueix la
residència habitual del Sr. Jared Juan Fernández, ja que no ha obert la porta cap de les
vegades que ens hem personat allí.”

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 518/2018. Sol·licitud de revisió de la lectura del comptador
d'aigua per disconformitat amb la lectura del quart trimestre de 2017.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA 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 CONDICIO DE FAMILIA NOMBROSA.- 538/2018

Vist la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI: ....274V, de data 7 de maig de 2018 i
amb registre d’entrada número E-18-1670, en la qual exposa que és titular del carnet de
família nombrosa número: 43004123/2018, 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.

Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
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Expedient 538/2018. Sol·licitud de bonificació en l'aigua per tenir la
condició de família nombrosa.

Número : 2018-0016 Data : 16/05/2018

Motiu: Ampliar documentació

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

No hi ha acord

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

Expedient 103/2018. Autorització tallar carrer Abat Escarré, la Revetlla
de Sant Joan
Motiu: Ampliar documentació

Expedient 384/2018. Sol·licitud referent contenidors
d'Astúries i falta neteja i poda arbres del Passatge Gaudí.
Favorable

C.

Príncep

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE LA SRA. AMB DNI NÚM.: ...247-A EN
REFERÈNCIA ALS CONTENIDORS DEL CARRER PRÍNCEP D’ASTÚRIES I LA
FALTA DE NETEJA I PODA DELS ARBRES DEL PASSATGE GAUDÍ- EXP. 384/2018

Vista la sol·licitud realitzada per la Sra. amb D.N.I.: ...247-A en data 4 d’abril de 2018
(RE 1184) en referència als contenidors del carrer Príncep d’Astúries ja que hi ha fustes i
vidres i de la falta de neteja del Passatge Gaudí ja que fa temps que no passa la
màquina i tampoc es poden els arbres.

Vist l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 8 de maig de 2018 que
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No hi ha acord

Número : 2018-0016 Data : 16/05/2018

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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: 020800003232 i a nom del Sr.
Amb DNI: ....561H.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

consta en l’expedient.

PRIMER.- Comunicar que, d’acord l’informe del coordinador de Serveis Tècnics, una
vegada fetes les inspeccions necessàries per tal de verificar la situació:



En referència als contenidors, s’ha optat pel trasllat de l’illa de contenidors
situada al carrer Príncep d’Astúries per tal d’evitar l’acumulació de restes vàries
prop dels habitatges. La nova ubicació es troba, a 75 m, al carrer Josep M.
Biarnès.



En referència a la falta de neteja i poda dels arbres del Passatge Gaudí, s’ha
comunicat a l’empresa encarregada perquè realitzi les tasques necessàries per
solucionar les deficiències detectades en aquest punt.

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

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

Expedient 427/2018. Sol·licitud revisió semàfors carretera TP-2124
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Número : 2018-0016 Data : 16/05/2018

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Favorable

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

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.- Comunicar que, d’acord l’informe del coordinador de Serveis Tècnics, una
vegada fetes les inspeccions necessàries per tal de verificar la situació, s’ha pogut
constatar que els detectors dels semàfors en qüestió en ocasions no funcionen
correctament, per la qual cosa s’ha comunicat la incidència a l’empresa encarregada del
seu manteniment i han realitzat una revisió exhaustiva dels semàfors, lents i tulipes.
També han verificat l’estat de les espires, detectors i polsadors de vianants. Amb les
tasques realitzades, s’ha restituït el correcte funcionament de les instal·lacions dels
semàfors. Tot i això, es realitzaran, periòdicament, les revisions de manteniment
previstes amb l’empresa encarregada.
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Vist l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 8 de maig de 2018 que
consta en l’expedient.
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Vista la sol·licitud realitzada per la Sra. amb D.N.I.: ...928-D en data 10 d’abril de 2018
(RE 28) en referència als semàfors de la carretera TP-2124 ja que no funcionen bé i això
comporta un perill i risc d’accidents.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE LA SRA. AMB DNI NÚM.: ...928-D EN
REFERÈNCIA ALS SEMÀFORS DE LA TP-2124.- EXP. 427/2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

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

DESESTIMAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DEL SR. AMB DNI NÚM.: ...675-W DE
CANVI D’UBICACIÓ DELS CONTENIDORS QUE HI HA AL CARRER PELLISSES.EXP. 532/2018

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I.: ...675-W en data 2 de febrer de 2018 (RE
398) de canvi d’ubicació dels contenidors que hi ha al carrer Pellisses ja que generen
molèsties de sorolls, pudors, i altres com les maniobres realitzades pels camions
encarregats de recollir la brossa.

Vist l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 8 de maig de 2018 que
consta en l’expedient.

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

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

Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
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Favorable
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Expedient 532/2018. Sol·licitud canvi ubicació contenidors carrer
Pellisses

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 533/2018. Sol·licitud revisió clau de pas comptador Rambla
Pujolet, 1
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DEL SR. AMB DNI NÚM.: ...080-H DE
REVISIÓ DE LA CLAU DE PAS DEL COMPTADOR SITUAT A LA RAMBLA
PUJOLET, 1, 2n 2a.- EXP. 533/2018

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I.: ...080-H en data 13 de febrer de 2018
(RE 520) de revisió de la clau de pas del comptador situat a la Rambla Pujolet, 1, 2n 2a,
ja que no tanca bé i perd aigua.

Vist l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 8 de maig de 2018 que
consta en l’expedient.

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de
les Bases del Règim Local.
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TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.
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SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Desestimar el canvi d’ubicació dels contenidors del carrer Pellisses ja que,
d’acord l’informe del coordinador de Serveis Tècnics, no es preveu una reubicació a curt
termini perquè és una de les illes de contenidors amb més freqüència d’ús per la seva
situació, al donar servei a bona part del centre del nucli de Banyeres. Tot i això,
s’estudiarà quines alternatives hi ha en els carrers més propers a la ubicació actual, per
tal de reduir les molèsties ocasionades als veïns i veïnes.

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.

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

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

Expedient 540/2018. Autorització provaq esportiva "7a CLÀSSICA ISAAC
GALVEZ" del tram que passa per Banyeres del Penedès.
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, DONAR TRASLLAT DE L'INFORME TÈCNIC SOBRE LA
CELEBRACIÓ EL DIA 19 DE MAIG DE 2018 LA “7a CLÀSSICA ISAAC GALVEZ”
PROVA ESPORTIVA ORGANITZADA PER LA UNIÓ CICLISTA VILANOVA.- EXP.
540/2018

Vista la sol·licitud del Servei Català de trànsit d’autorització perquè es pugui celebrar el
19 de maig de 2018 la “7a CLÀSSICA ISAAC GALVEZ” prova esportiva organitzada per
la UNIÓ CICLISTA VILANOVA, ja que hi ha un tram de la prova que passa pel municipi
de Banyeres del Penedès.

Vist l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 8 de maig de 2018 on
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Favorable

Número : 2018-0016 Data : 16/05/2018

PRIMER.- Comunicar que, d’acord l’informe del coordinador de Serveis Tècnics, una
vegada fetes les inspeccions necessàries per tal de verificar la situació, s’ha restablert la
clau de pas a un estat tècnic òptim, per la qual cosa s’ha solucionat el problema.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

diu:
“INFORME TÈCNIC

Les mesures de senyalització, avisos i control seran assumides per la pròpia organització amb els
mitjans propis d’aquesta.

Per tot això, per tal de que el servei català de Transit pugui tramitar l’esmentada petició, s’autoritza per
part de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès la celebració d’aquesta prova esportiva dintre del terme
municipal de Banyeres, sempre i quan es compleixi amb la normativa d’espectacles públics i activitats
recreatives pel que fa als 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.

Els ajuntaments, en l’àmbit de llurs respectives competències, han de facilitar que els espectacles
públics i les activitats recreatives es duguin a terme adequadament. Amb aquesta finalitat, han d’exercir
les potestats que els atribueix aquesta llei.

Els principis generals i les finalitats últimes que inspiren aquesta llei, i que n’han de regir el
desenvolupament i l’aplicació, són la convivència entre els ciutadans, la seguretat i la qualitat dels
esdeveniments.

Rafael Rodríguez Rivas
Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament
A Banyeres en la data de la signatura”
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Número : 2018-0016 Data : 16/05/2018

Vist que l’esmenada prova esportiva transcorre en una part per la carretera TP-2124 dintre del nostre
terme municipal de Banyeres del Penedès, concretament els passos dels participants per aquest tram
de la carretera TP-2124 estan previstos entre les 16:30h i les 16:45h, entre les 17:25h i les 17:40h i
entre les 17:45h-18:00h.
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Vista la sol·licitud de data 7 de maig de 2018, amb registre d’entrada número 1665, en la qual es
demana autorització per a celebrar durant el dia 19 de maig de 2018 entre les 15h i les 19h la prova
esportiva anomenada “7A CLASSICA ISAAC GALVEZ".” per part de la UNIÓ CICILISTA VILANOVA.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ANTECEDENTS

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PRIMER.- Acordar donar trasllat de l'informe tècnic que consta a la part expositiva en
relació a la celebració de la prova esportiva “7a CLÀSSICA ISAAC GALVEZ”,
organitzada per UNIÓ CICLISTA VILANOVA, del tram que passa pel municipi de
Banyeres del Penedès, el 19 de maig de 2018.

SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

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

Expedient 551/2018. Sol·licitud d'ús de la pista de Sant Miquel per
celebrar aniversari el 20/05/18.
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’ÚS DE LA PISTA DE
SANT MIQUEL, EL DIA 20 DE MAIG DE 2018.- EXP. 551/2018

Vista la sol·licitud realitzada per la Sra. amb D.N.I.: ...329-F, en data 3 de maig de 2018
(RE 1606), d’autorització per celebrar aniversari a la pista de Sant Miquel el proper 20
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Número : 2018-0016 Data : 16/05/2018

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

de maig de 2018 a partir de les 17:00h.

Vista la sol·licitud de data 3 de maig de 2018, amb registre d’entrada número 1606, en la
qual es demana permís per fer ús del parc infantil i de la pista de Sant Miquel per a fer la
celebració d’un aniversari el dia 20 de maig de 2018 a partir de les 17:00h.

Per tot això, s’autoritza la cessió i ús de la instal·lació sol·licitada, sempre i quan es
compleixi amb els següents punts:

-

Queda totalment prohibit qualsevol tipus de tancament que limiti o impedeixi
l’accés al recinte.

-

Queda totalment prohibit l’accés al recinte amb vehicles.

-

Al tractar-se d’un espai púbic no es podrà impedir l’ús per altres usuaris.

-

Un cop acabada la celebració s’haurà de deixar el recinte en optimes condicions
per a poder ser utilitzat per altres usuaris, tenint especial cura de no deixar cap
residu generat durant la celebració i fent ús correctament de papares i de la resta
d’elements ubicats dintre del recinte.

-

Seran a càrrec dels organitzadors esmenar i corregir qualsevol desperfecte
ocasionat dintre del recinte durant la celebració.

Rafa Rodríguez Rivas
Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament
A Banyeres en la data de la signatura”
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ANTECEDENTS
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“INFORME TÈCNIC

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 9 de
maig de 2018 on diu:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

PRIMER.- Autoritzar l’ús de la pista de Sant Miquel el dia 20 de maig de 2018 a partir de
les 17:00h sempre que es compleixin els punts indicats en l’informe del coordinador de
Serveis Tècnics, detallat en la part expositiva.

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

Número : 2018-0016 Data : 16/05/2018

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Expedient 442/2018. Contracte menor d'obres d'enderroc parcial i nova
construcció de coberta d'edifici de titularitat municipal
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR D’OBRES ENDERROC PARCIAL
DE COBERTA I TORNAR A REALITZAR-LA DE LA CASA DEL DAVANT DE
L’ESGLÉSIA DEL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDES. 442/2018
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TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Atès l’informe de la Sra. Immaculada Rocío Santos Cuellas, secretària interventora
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 9 de maig de
2018, que consta a l’expedient.

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

PRIMER.- Aprovar la contractació de les obres enderroc parcial de coberta i tornar a
realitzar-la de la casa del davant de l’església del municipi de Banyeres del Penedès, a
l’empresa Joan Farré Construccions S.L, per un import de 6.228,33 euros i 1.307,95
euros d’IVA.

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable, a càrrec de
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Número : 2018-0016 Data : 16/05/2018

Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 9 de maig de 2018, que consta a
l’expedient.
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Atesa la declaració jurada de l’empresa Joan Farré Construccions S.L, relativa a no estar
incurs en les prohibicions per contractar establertes a l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic i demés requisits per poder contractar
amb l’Administració Pública.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 9 de maig de 2018 es va acreditar la
necessitat d’aquest organisme de contractar les d’obres enderroc parcial de coberta i
tornar a realitzar-la de la casa del davant de l’església del municipi de Banyeres del
Penedès, i ateses les gestions realitzades amb l’empresa Joan Farré Construccions S.L,
per un preu total de 6.228,33 euros i 1.307,95 euros d’IVA.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

la partida número 9330 622.01 de l’actual pressupost.

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

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

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT I
INSTAL.LACIÓ PÈRGOLES AL PATI DEL COL.LEGI PÚBLIC MARE DE DEU DEL
PRIORAT DE BANYERES DEL PENEDÈS. EXP.- 525/2018

Atesa la sol·licitud de la Directora de l'Escola Mare de Déu del Priorat, sobre la
necessitat bàsica de disposar d'un indret al pati on hi hagi ombra per tal que els infants
puguin resguardar-se del sol.

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 9 de maig de 2018 es va acreditar la
necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament i instal·lació de pèrgoles
al pati del Col·legi Públic Mare de Deu del Priorat de Banyeres del Penedès, i ateses les
gestions realitzades amb l’empresa Ebenisteria i Disseny Enric Fontanillas Just, per un
preu total de 6.377,42 euros i 1.339,25 euros d’IVA.

Atesa la declaració jurada de l’empresa Ebenisteria i Disseny Fontanillas Sr. Enric
Fontanillas Just, 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.

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

Número : 2018-0016 Data : 16/05/2018

Favorable
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Expedient 525/2018. Contracte menor de subministrament i instal·lació
pèrgoles al pati del Col·legi Públic Mare de Deu del Priorat de Banyeres
del Penedès.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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 del subministrament i instal·lació pèrgoles al
pati del Col·legi Públic Mare de Deu del Priorat de Banyeres del Penedès, a l’empresa
Ebenisteria i Disseny Fontanillas, per un import de 6.377,42 euros i 1.339,25 euros
d’IVA.

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable, a càrrec de
la partida número 3231 622.00 de l’actual pressupost.

TERCER.- Notificar aquest acord als interessats.

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 de la Sra. Immaculada Rocío Santos Cuellas, secretaria interventora
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 9 de maig de
2018, que consta a l’expedient.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 8 de maig de 2018, que consta a
l’expedient.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 531/2018. Contracte menor d’obres arranjament carrer
Marques de Urquijo fins a la Rambla Pujolet de Banyeres del Penedès.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

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

Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 8 de maig de 2018, que consta a
l’expedient.

Atès l’informe de la Sra. Inmaculada Rocío Santos Cuellas, secretària interventora
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 8 de maig de
2028, que consta a l’expedient.

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL per acord plenari de data 22
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
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Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 7 de maig de 2018 es va acreditar la
necessitat d’aquest organisme de contractar les d’obres d’arranjament del camí del
tancat (mal anomenat carrer Marqués de Urquijo) fins a la Rambla Pujolet de Banyeres
del Penedès, i ateses les gestions realitzades amb l’empresa Cespa S.A, per un preu
total de 4.560 euros i 456 euros d’IVA (10%).
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APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR D’OBRES ARRANJAMENT CAMÍ
DEL TANCAT (MAL ANOMENAT CARRER MARQUES DE URQUIJO) FINS A LA
RAMBLA PUJOLET DEL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS. EXP.-531/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

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 1542/2017. Sol·licitud de llicència urbanística en sòl urbà de
caràcter menor.
Favorable

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

APROVAR ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS EXP.- 1542/2017

EMPLAÇAMENT:

Major, 3 (Camí de les Masies)

REFERÈNCIA CADASTRAL:

1010507CF8711A0001JG

En data 13 de desembre de 2017, la Sra. DNI ...574-Z

va presentar sol·licitud de
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SEGON.- Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de
la partida número 4540 619.01 de l’actual pressupost.
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PRIMER.- Aprovar la contractació de les obres d'arranjament del camí del tancat (mal
anomenat carrer Marqués de Urquijo) fins a la Rambla Pujolet de Banyeres del Penedès,
a l’empresa Cespa S.A, per un import de 4.560 euros i 456 euros d’IVA (10%).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

Aquestes obres es poden considerar obres de manteniment i reforma ja que es
tracta de la reparació de la tanca exterior i per tant, segons art 181, s’ha
d’aportar informe previ del Departament de Cultura.

Per tant, s’informa desfavorable i s’ha de requerir l’informe previ del
Departament de Cultura.

En data 31 de gener de 2018, es requereix a la interessada que aporti l’informe del
Departament de Cultura. La interessada acusa rebut del requeriment en data 3 d’abril de
2018.

En data 4 d’abril de 2018, l’Ajuntament envia al Departament de Cultura de la Generalitat
la sol.licitud de llicència de la interessada així com l’informe emès pel tècnic municipal.

En data 20 d’abril de 2018, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
emet informe favorable respecte de les obres preteses amb els següents condicionants:
-

En cas d’una intervenció en tot el mur, els morters, textures i color d’acabat han
de ser respectuosos i s’han d’ajustar als propis del nucli antic de Banyeres del
Penedès.

-

En cas d’intervencions puntuals, cal vetllar per la integració de la reparació
ateses les característiques de la resta de mur en el que no s’actua: material,
textura i color d’acabat.
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Aquesta construcció es troba dins el catàleg de béns a protegir. Segons art. 181
del POUM, només es podran autoritzar obres de consolidació i conservació de
caràcter urgent, amb informe previ del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya.
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En data 30 de gener de 2018 el tècnic municipal va emetre informe on s’indicava que:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 14 de desembre de 2017, 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)

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

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

Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny.

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

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



Identificació de les obres:
Obra menor d’acord amb l’art. 12.4 i l’art. 34 del
D.179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
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Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el
procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que
estableix la legislació de règim local.
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En data 9 de maig de 2018, la Secretària Interventora i Tresorera accidental de
l’Ajuntament emet informe favorable reiterant-se en les condicions dictades pel
Departament de Cultura i realitza la liquidació tributaria en aplicació de les Ordenances
Fiscals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 8 de maig de 2018, el tècnic municipal emet de informe favorable a la realització
de les obres amb els mateixos condicionants indicats a l’informe del Departament de
Cultura.

Arranjament de tanca



Emplaçament de les obres:

Major, 3 (camí de les Masies)

Referència Cadastral:

1010507CF8711A0001JG



Promotor:

Sra. DNI ...574-Z



Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència



Suspensió de Llicències:

No



Afectació del domini públic:

No

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

En cas d’una intervenció en tot el mur, els morters, textures i color d’acabat han
de ser respectuosos i s’han d’ajustar als propis del nucli antic de Banyeres del
Penedès.

-

En cas d’intervencions puntuals, cal vetllar per la integració de la reparació
ateses les característiques de la resta de mur en el que no s’actua: material,
textura i color d’acabat.

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

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

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

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

QUART.- En aplicació de l’ article 4rt. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 realitzar

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

Número : 2018-0016 Data : 16/05/2018

Descripció de les obres:
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

- Taxa Llicència Urbanística

36,00 €

- TOTAL

45,00 €

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

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.

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

Expedient 409/2018. Conveni de Col·laboració interadministratiu per
l’execució del Programa Enfeina’t convocatòria 2017
Favorable

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

APROVACIÓ,
SI
S’ESCAU,
DEL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ
INTERADMINISTRATIU ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS PER L’EXECUCIÓ DEL
PROGRAMA ENFEINA’T CONVOCATÒRIA 2017. EXP.- 409/2018

El Departament de Treball, Afers socials i Famílies va publicar al DOGC número 7510,
de 4 de desembre de 2017, la resolució TSF/2805/2017, de 24 de novembre, per la qual
s’obre la convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions per al
programa ENFEINA’T, regulada per l’Ordre TSF/247/2017, de 27 d’octubre, per la qual
s’aproven les bases reguladores de la convocatòria i publicada al DOGC del 6 de
novembre de 2017.

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

Número : 2018-0016 Data : 16/05/2018

9,00 €

Codi Validació: 65SH94SXNJTZNAYDCHJHS4AEJ | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 50

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

la següent liquidació tributària:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Actuació d’experiència laboral:

a)
-

15 peons, durada contracte 6 mesos

-

2 administratius, durada contracte 9 mesos

Actuació d’acompanyament a la contractació:

b)
-

1 tècnic d’orientació, durada contracte 6 mesos a ½ jornada

Aquest programa es realitzarà al municipis d’Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès,
Bellvei, la Bisbal del Penedès, Bonastre, Calafell, Cunit, Llorenç del Penedès,
Masllorenç, El Montmell, Sant Jaume dels Domenys i Santa Oliva, amb un total de
contractacions de 18 persones, de les quals 1 peó realitzarà les seves tasques al
municipi de Banyeres del Penedès.

Vist l’informe de la secretaria intervenció municipal de data 8 de maig de 2018, que
consta a l’expedient.

Vist el conveni interadministratiu per a l’execució del Programa Enfeina’t convocatòria
2017 redactat per el Consell Comarcal Baix Penedès, que a continuació ens transcriu:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIU PER A L’EXECUCIÓ DEL
PROGRAMA ENFEINA’T CONVOCATÒRIA 2017
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En data 20 de desembre de 2017 el Servei d’Ocupació de Catalunya comunica al
Consell Comarcal del Baix Penedès la resolució favorable de la sol·licitud per un import
global de 196.486,43 € pel següent projecte:
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Atesa la condició d’entitat beneficiària, el Consell Comarcal del Baix Penedès ha
presentat sol·licitud al SOC de subvenció dintre el termini establert, en data 14 de
desembre de 2017 per un import global de 317.952’02 €.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El Consell Comarcal del Baix Penedès és una entitat beneficiària definida així a l’apartat
3 de l’article 3 de la Resolució TSF/2805/2017, de 24 de novembre; i a l’apartat 3 de la
base 3 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/247/2017, de 27 d’octubre de 2017.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

El Vendrell (Baix Penedès),

REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN

Ambdós representen legalment les respectives corporacions i signen el present conveni
d’acord amb els respectius acords plenaris

EXPOSEN

Primer.

El Departament de Treball, Afers socials i Famílies ha publicat al DOGC
número 7510, el 4 de desembre de 2017, la resolució TSF/2805/2017, de
24 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 per a
la concessió de subvencions per al programa ENFEINA’T, regulada per
l’Ordre TSF/247/2017, de 27 d’octubre, per la qual s’aproven les bases
reguladores de la convocatòria i publicada al DOGC del 6 de novembre
de 2017.

Segon. El Consell Comarcal del Baix Penedès és una entitat beneficiària definida així a
l’apartat 3 de l’article 3 de la Resolució TSF/2805/2017, de 24 de
novembre; i a l’apartat 3 de la base 3 de l’annex 1 de l’Ordre
TSF/247/2017, de 27 d’octubre de 2017.
Tercer. Atesa la condició d’entitat beneficiària, el Consell Comarcal del Baix Penedès ha
presentat sol·licitud al SOC de subvenció dintre el termini establert, en
data 14 de desembre de 2017 per un import global de 317.952’02 €.

Quart. En data 20 de desembre de 2017 el Servei d’Ocupació de Catalunya comunica al
Consell Comarcal del Baix Penedès la resolució favorable de la sol·licitud
per un import global de 196.486’43 €.
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De l’alta l’Il·ltre Sr. Amadeu Benach i Miquel, alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès, amb seu a la Plaça de l’Ajuntament de Banyeres nº 6 , 43711 de Banyeres del
Penedès-
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D’una part la Il·ltre. Sra. Eva Maria Serramià Rofes, presidenta del Consell Comarcal del
Baix Penedès, amb seu a la plaça del Centre, 5, 43700 El Vendrell.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

REUNITS

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Actuació d’experiència laboral:

-

15 peons, durada contracte 6 mesos (de 14/5/18 a 13/11/18)

-

2 administratius, contracte 9 mesos (de 14/5/18 a 13/2/19)

b)

-

Actuació d’acompanyament a la contractació:

1 tècnic d’orientació, contracte 6 mesos a ½ jornada (1/6/18 a
30/11/18)

Import subvenció:

Nova proposta (tramès al SOC 26/2/18):

a)

188.143’77 €

183.945’03 €

b)

8.342’66 €

8.342’66 €

Sisè.

A la Junta de Govern 5/2018 de data 25 d’abril de 2018 es varen prendre els
següents acords: acceptar la subvenció; aprovació del conveni
interadministratiu, adhesió al codi ètic que figura a l’Annex Acord
GOV/110/2014 de 22 de juliol, comunicar els acords als ajuntaments
d’Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, la Bisbal del
Penedès, Bonastre, Calafell, Cunit, Llorenç del Penedès, Masllorenç, el
Montmell, Sant Jaume dels Domenys i Santa Oliva; comunicar via EACAT
al Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Transparència de la
Generalitat de Catalunya el conveni.

Setè.

Aquest programa es realitzarà als següents municipis de la comarca del Baix
Penedès: Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, la Bisbal del
Penedès, Bonastre, Calafell, Cunit, Llorenç del Penedès, Masllorenç, el
Montmell, Sant Jaume dels Domenys i Santa Oliva.
El total de contractacions del programa és de 18 persones (17
treballadors i 1 tècnic/a d’orientació).
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a)

Número : 2018-0016 Data : 16/05/2018

Vista la resolució del SOC, el Consell d’Alcaldes reunits el 21 de febrer
de 2018 informa favorablement que el CCBP notifiqui al SOC les
contractacions i durada del projecte ajustat a la resolució rebuda, i que és
el següent:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Cinquè.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Vuitè. Els 17 treballadors contractats es repartiran en 3 projectes que són els següents:

b)

Suport a l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Baix Penedès.

1 administratiu/va

c)

Suport a l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del Baix
Penedès.

1 administratiu/va
També, es contractarà 1 tècnic/a d’orientació, de suport a l’acció
professionalitzadora que s’integrarà a l’Àrea d’Ocupació del Consell
Comarcal per a dedicar-se a aquest projecte i realitzar les tasques
encomanades a la Base 5.b de l’Ordre TSF/247/2017, de 27 d’octubre, de
bases reguladores del Programa Enfeina’t.

Novè. Segons l’article 15 del Reglament del Programa d’Actuació Comarcal, aprovat en
sessió de Ple 1/1994, de 22 de març (DOGC 1882 i BOPT 84/1994)
exerceix competències delegades per la Generalitat en matèria de
promoció econòmica i dinamització ocupacional.

Desè. La Llei de Bases de Règim Local (LRBL,Llei 7/1985, de 2 d’abril) que ordena les
competències dels Ajuntaments, al seu article 25 inclou les competències
d’actuació que formen part de les tasques del projecte d’aquest conveni:
gestió parcs i jardins, conservació de camins i vies, protecció del medi
ambient, sosteniment equipaments culturals, esportius i de centres
docents. Activitats totes elles vinculades a les brigades municipals, que
es reforçarien temporalment amb el peó/peons d’aquest conveni per un
període de 6 mesos.
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15 peons i actuacions als 13 municipis d’acció del programa.

Número : 2018-0016 Data : 16/05/2018

Pla d’actuació millora comarcal d’espais públics, via pública, i edificis
públics.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

a)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Aquest conveni té naturalesa administrativa, respon al principi de
col·laboració entre administracions i al compliment d’obligacions legals
específiques i queda fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes del
sector públic.

PACTES

PRIMER.

Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és :

1)

Establir el marc d’actuació del programa Enfeina’t entre el Consell
Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament de Banyeres del Penedès durant
l’execució del mateix.

2)

Acordar les relacions econòmiques interadministratives d’aquest programa
amb la voluntat de fer-ne viable la seva execució.
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Tretzè.
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Dotzè. L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
enumera entre les formes de cooperació interadministratives el conveni.
En el mateix sentit, l’article 150 del text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, que es desenvolupa reglamentàriament en els
articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 juny. A més, els
convenis i el seu procediment està regulat als articles 108 a 112 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya. Finalment, també es regulen els
convenis als art. 47 a 53 de la llei 40/2015, d’1 octubre, de règim jurídic
del sector públic.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Onzè. Les diverses administracions participants en el projecte, d’una banda el Consell
Comarcal i de l’altra cadascun dels 13 ajuntaments (tots excepte el
Vendrell) fan necessària la redacció d’aquest conveni, per a delimitar les
funcions, competències i responsabilitats de cadascuna d’aquestes
entitats.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

El Consell Comarcal del Baix Penedès com a ens sol·licitant, serà l’encarregat de
coordinar el projecte. El responsable tècnic del projecte es reunirà amb
els responsables tècnics que designin els Ajuntaments i vetllaran pel bon
funcionament del projecte.

TERCER.

Àmbit laboral dels contractes d’experiència laboral.

Els treballadors del “Pla d’actuació millora comarcal d’espais públics, via pública,
i edificis públics., dins la convocatòria 2017”. seran contractats pel
Consell Comarcal del Baix Penedès atenent al següent calendari i durada
dels contractes.
15 peons, 6 mesos , 14/5/2018 fins 13/11/2018.
El repartiment per municipis es troba indicat a la columna (a) de l’Annex 2 del
present conveni.
A les persones contractades en aquest programa els serà d’aplicació les
següent condicions laborals, d’acord amb el conveni col·lectiu i acords de
condicions de treball del personal laboral i funcionaris del Consell
Comarcal del Baix Penedès vigent:
1)

Vacances: d’acord amb el conveni vigent, els treballadors tenen dret
a gaudir d’unes vacances retribuïdes d’11 dies per ser contracte
laboral de 6 mesos

Els treballadors hauran de sol·licitar les vacances al Consell
Comarcal del Baix Penedès d’acord amb el model existent.

2)

3)

Assumptes propis 3 dies en el cas de contractes de 6 mesos.

Festius: per motius funcionals, els treballadors gaudiran dels dies
festius locals que disposi l’Ajuntament on presta el servei.
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Coordinació del projecte
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SEGON.

Establir les relacions entre l’entitat sol·licitant – Consell Comarcal- i els 13
ajuntaments de la comarca del Baix Penedès -tots excepte el Vendrell- que
participen al programa Enfeina’t dins la convocatòria 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3)

5)

Per la modalitat contractual i la finalitat del projecte objecte del
contracte, està del tot prohibida la realització d’hores extraordinàries.

6)

Per a la resta de situacions laborals no contemplades en aquest
conveni s’estarà al que es preveu al Conveni col·lectiu i d’acord de
condicions de treball del personal laboral i funcionari que presta
serveis al Consell Comarcal del Baix Penedès i, en el seu defecte,
per la normativa vigent en matèria laboral.

7)

El Consell Comarcal del Baix Penedès es compromet a aplicar les
mesures de salut laboral i prevenció de riscos laborals.

Obligacions del Consell Comarcal davant el SOC
El Consell Comarcal del Baix Penedès es compromet a complir l’objectiu,
actuar d’acord amb el que estableixen les bases de la convocatòria i la
guia de prestacions tècniques del programa, a realitzar les contractacions
atorgades, realitzar les activitats previstes, fer-ne la coordinació i suport
necessari i, un cop finalitzat, acreditar-ho i justificar-ho davant el SOC
d’acord amb la normativa que ho regula.

CINQUÈ.

Obligacions de l’Ajuntament

1.

L’Ajuntament es farà càrrec íntegre de les següents despeses
relatives al personal contractat no cobertes per la subvenció del SOC:
indemnització o quitança a la fi de contracte del treballador, costos
gestoria confecció nòmines, part proporcional pòlissa d’assegurances,
dietes (veure detall Annex 1: apartats A.2 i A.3).

2.

L’Ajuntament es compromet a fer-se càrrec íntegrament de
qualsevol altra despesa del programa no contemplada en els punts
anteriors quan aquesta no sigui subvencionat pel SOC (veure Annex
1 A.4). Per exemple: EPI, eines, materials de treball, o altres que
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La jornada laboral és de 37’5 hores setmanals de dilluns a
divendres.
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QUART.

4)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

4.

L’Ajuntament es compromet a realitzar la bestreta econòmica al
Consell Comarcal tal com s’indica al punt Sisè.

SISÈ. Gestió econòmica
L’Ajuntament de Banyeres del Penedès es compromet a ingressar al
compte bancari del Consell Comarcal del Baix Penedès el dia 20 de maig,
la quantitat de 2.388,20 € (veure Annex 2 columna J).
Si per part de l’Ajuntament no es realitzés l’ingrés pactat en el termini
indicat, s’autoritza al Consell Comarcal del Baix Penedès a la liquidació
d’interessos i a la compensació del deute no ingressat. En aquest cas, la
compensació es comunicarà a l’ajuntament.

SETÈ. Comissió Tècnica del programa i seguiment conveni
Una vegada iniciat el programa es constituirà la Comissió Tècnica del
programa Enfeina’t convocatòria 2017, que es reunirà com a mínim a
l’inici i al final del programa.
Aquesta Comissió estarà integrada pel Consell Comarcal del Baix
Penedès, com a ens sol·licitant i coordinador del programa, i els
Ajuntaments d’Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, la
Bisbal del Penedès, Bonastre, Calafell, Cunit, Llorenç del Penedès,
Masllorenç, el Montmell, Sant Jaume dels Domenys i Santa Oliva. Cada
entitat designarà un representant tècnic a la mateixa abans de la seva
constitució.
El seu funcionament s’ajustarà al que disposa la Llei de règim jurídic i del
procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya
(art. 13 a 20). Dels acords que adopti se’n deixarà constància en acta.
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En el cas concret de baixa i/o possible substitució del treballador, es
consensuarà amb l’Ajuntament la decisió a prendre. En el cas que
aquesta decisió comporti despeses que no estiguin cobertes per la
subvenció, se’n farà càrrec íntegrament l’Ajuntament i s’atendrà al
calendari de pagament que li indiqui el Consell Comarcal del Baix
Penedès.
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3.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

puguin ser necessaris per a realitzar l’activitat durant el període
d’execució del programa.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

VUITÈ. Responsabilitat

DESÈ. Extinció.
Les causes d’extinció del conveni són les següents:
· L’acord entre les parts
· La demora en el pagament de part de l’Ajuntament. El Consell Comarcal
tindrà el dret a resoldre el conveni en relació a l’Ajuntament demorat i al
rescabalament dels perjudicis que se li hagin originat com a
conseqüència d’això.
· L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per
qualsevol de les parts.

ONZÈ. Arbitratge i jurisdicció
Les discrepàncies sorgides sobre la interpretació, el desenvolupament, la
modificació, la resolució i els efectes que puguin derivar-se de l’aplicació
d'aquest conveni s’han de solucionar per acord de les parts, observant els
principis reguladors de l’actuació administrativa previstos a l’article 31 de
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya que siguin d’aplicació, essent la
Comissió de Seguiment l'àmbit ordinari on plantejar les discrepàncies i
salvar-les. Amb aquesta finalitat es convocaran les sessions específiques
que siguin necessàries.
En cas que persisteixin dificultats en l’execució del conveni motivades per
diferents criteris d’interpretació, les parts exposaran les seves raons, en
una sessió formal de la Permanent del Consell d'Alcaldes, constituïda
com a Comissió d'Arbitratge, presidida pel president/a o per un/a
Vicepresidència/a del Consell Comarcal, que en cas d'empat tindrà vot
diriment. Si una de les parts en conflicte fos el Consell Comarcal, el seu
al·legat serà presentat pel conseller/a comarcal delegat d'Empresa i
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El conveni serà vigent des del dia de la signatura fins a l’acabament del
projecte, com a màxim el 20 de febrer de 2019.
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NOVÈ. Vigència

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Si de la realització de les activitats programades en aquest projecte se’n
derivés responsabilitat patrimonial per a les administracions participants
s’entén que aquesta serà solidària, tal i com preveu l’art. 33 de la llei
40/2015, 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Les parts procuraran d'una forma responsable que llurs divergències no
afectin la regularitat de prestació del servei ni perjudiquin els usuaris. En
cap cas, basant-se en una divergència d’interpretació, la part pot
considerar-se habilitat per incomplir o ajornar les seves obligacions de
cofinançament.
Cas que la divergència fos insalvable pel procediment d'arbitratge adés
exposat, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats contenciosos
administratius de Tarragona.

Antecedents, naturalesa i impacte econòmic.
Atesos els antecedents que figuren a l’expedient s’entén abastament
exposada la naturalesa, objecte i finalitat d’aquest conveni, necessitat,
oportunitat i impacte econòmic i el seu caràcter no contractual sinó de
cooperació mútua entre dues administracions.

TRETZÈ.

Annexos.
A la part final del conveni hi consten 2 annexos:
1)

Annex 1: Costos unitaris

2)

Annex 2: Distribució costos programa per municipis

A l’Annex 2, la columna J indica l’import que l’Ajuntament ha d’ingressar
al Consell Comarcal el dia 20 de Maig de 2018 com a pagament únic del
conveni (veure Pacte Sisè).

En prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en la data i lloc
anteriorment esmentats.

Consell Comarcal del Baix Penedès

Ajuntament de Banyeres del Penedès
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DOTZÈ.

Número : 2018-0016 Data : 16/05/2018

Aquesta Comissió elaborarà un informe que les parts confrontades es
comprometen a considerar abans de fixar la posició de la corporació
respectiva en la controvèrsia.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ocupació. Si la controvèrsia fos entre ajuntaments, aquests estarien
representats pels alcaldes/esses respectius, podent delegar en un
regidor/a, i el conseller/a comarcal delegat d'Empresa i Ocupació
informaria a la Comissió sense dret a vot. Si l’Ajuntament afectat tingués
un/a representant en la Permanent del Consell d'Alcaldes, aquest serà
substituït per un altre alcalde/essa nomenat per la Presidència.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Sra. Eva M. Serramià Rofes

A.1) Costos laborals treballadors SUBVENCIONATS PEL SOC:
6 mesos
Sou treballador

1.000,00

PP Extra

166,67

B. Cotització

1.166,67

QPSS

441,00

COST MENSUAL PEÓ

1.607,67

COST TOTAL PEÓ (subvencionat)

9.646,02

A.2) Costos laborals treballadors NO SUBVENCIONATS :

6 mesos
Indemnització fi contracte

234,00

Servei confecció nòmines

90,00

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

Número : 2018-0016 Data : 16/05/2018

Costos LABORALS:
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A)

Costos Unitaris

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ANNEX 1:

Sr. Amadeu Benach i Miquel

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Dietes (reunions treballador-tècnic)

100,00

COST AJUNT. X CONTRACTE

424,00

A.4) Altres Costos Laborals programa :

Si durant l'execució del programa es produeixen altres costos
no reflectits en els punts anteriors A.1, A.2, A.3 aquests s'assumiran
integrament per l'Ajuntament i seran aplicats a la liquidació final.

B)

Costos MATERIALS:

Les despeses materials i EPI's aniran a càrrec de l'Ajuntament directament, i
no formaran part del conveni.
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Repercussió unitària per treballador

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A.3) Cost Assegurança obligatòria programa:
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Número : 2018-0016 Data : 16/05/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

PRIMER.- Aprovar el conveni interadministratiu per a l’execució del programa Enfeina’t
convocatòria 2017, en els termes que figuren a la part antecedent.

SEGON.- Facultar a l’alcalde a signar el conveni digitalment i trametre’l via EACAT al
Consell Comarcal Baix Penedès.

TERCER.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa per import de 459,00 € a favor del
Consell Comarcal Baix Penedès a càrrec de l’aplicació pressupostària 2410 46500 del
vigent pressupost i ordenar el seu pagament, quan procedeixi.

QUART.- Realitzar una bestreta econòmica al Consell Comarcal per import de 1.929,20
euros, equivalent al 20% de la subvenció del SOC pendent de rebre per part del Consell
Comarcal, significant que aquest retornarà aquesta quantia quan rebi la subvenció.

CINQUÈ.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió que celebri.

Expedient 529/2018. Bestreta del treballador amb DNI:..277Q
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Per tot això,
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL

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

25.1 Bestretes reintegrables

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.

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.

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.

25.2 Avançament de la paga extraordinària.- Els treballadors de contracte superior a un
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En data 4 de maig de 2018, amb registre d’entrada núm. E/2018/1645, el treballador
amb DNI:...277Q, ha sol·licitat una bestreta de 1.800,00 €, a retornar a raó de 100,00€
mensuals, incloent les pagues extraordinàries.
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ANTECEDENTS

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BESTRETA SOL·LICITADA PEL TREBALLADOR AMB
NIF:...277Q- Exp.529/2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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.”

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

PRIMER.- Aprovar concedir la bestreta d’import de 1.800,00€ al treballador amb
DNI:..277Q, €, a retornar a raó de 100,00€ incloent les pagues extraordinàries.

SEGON.- Notificar aquest acord al treballador amb DNI:...277Q i a la Gestoria Fornell
Consultors.

TERCER.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació en la propera sessió.

Expedient 550/2018. Aprovació de factures
Favorable

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

APROVACIÓ DE FACTURES.- EXP. 550/2018
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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.
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Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que el treballador compleix tots els requisits necessaris per sol·licitar l’avançament
de la paga extraordinària del mes desembre.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Es sotmet a la consideració dels reunits la relació de factures presentades per
proveïdors

Import

Descripció

FACT-18-0518

Canon Penedès SA

76,08 Connectivitat biblioteca

FACT-18-0526

Endesa Energia SAU

Electricitat 12-02-18-11-04-18 Hotel
79,30 Entitats

FACT-18-0527

Endesa energia SAU

Electricitat 13-02-18-11-04-18 c52,80 Burgos

FACT-18-0528

Endesa Energia SAU

Electricitat 12-02-18-11-04-18 Pou
140,52 Regants

FACT-18-0529

Endesa Energia SAU

Electricitat 16-03-18-13-04-18 Centre
243,28 Cívic

FACT-18-0530

Endesa energia SAU

Electricitat 16-03-18-13-04-18 pou
285,57 pujolet

FACT-18-0531

Endesa energia SAU

Electricitat 13-02-18-12-04-18 dalt
287,34 Saifores

FACT-18-0532

Endesa energia SAU

Electricitat 14-12-07-12-02-18 Casa
125,15 Mestre

FACT-18-0533

Endesa energia SAU

Electricitat 16-03-18-13-04-18
558,56 Marquesa de Griny

FACT-18-0534

Endesa Energia SAU

Electricitat 14-12-17-12-02-18 Local
214,45 jove Serveis Socials

FACT-18-0535

Endesa Energia SAU

FACT-18-0536

Endesa Energia SAU

FACT-18-0537

Endesa energia SAU

Electricitat 31-01-18-31-03-18 St.
482,06 Miquel

FACT-18-0538

Endesa Energia SAU

Electricitat 13-02-18-12-04-18 passatge
636,30 pavello

FACT-18-0539

Endesa Energia SAU

Electricitat 16-03-18-13-04-18 escola
239,24 bressol

FACT-18-0540

Endesa Energia SAU

Electricitat 16-03-18-13-04-18 Urb.
397,44 Pinatellada

FACT-18-0541

Endesa Energia SAU

Electricitat 16-03-18-13-04-18 c361,10 Tarragona

Electricitat 13-02-18-11-04-18 semàfors
46,89 ctra. TP2124
1545,63 Electricitat 16-03-18-13-04-18 c girasol
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Raó Social
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Nº Factura

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

diversos corresponents a l’exercici 2018, detallades seguidament:

Telèfon abril ascensor escola pública
33,40 977167549

FACT-18-0543

Telefònica España SAU

Telèfon abril ascensor Ajuntament
34,12 977670533

FACT-18-0544

Seguros Catalana
Occidente SA

159,22 Servei assegurança Trasllat cérvols

FACT-18-0545

Cespa Sa

Servei arranjament recinte poda c367,40 Ametllers

FACT-18-0549

Happyludic Playground

FACT-18-0551

Endesa Energia SAU

FACT-18-0553

SyG SA

FACT-18-0557

Ferrer Ojeda Correduria
d'assegurances

FACT-18-0559

Endesa Energia SAU

Electricitat 05-02-18-17-04-18 Dipòsit
57,32 d'aigua

FACT-18-0560

Endesa Energia SAU

Electricitat 16-03-18-13-04-18 Sector B61,00 2

FACT-18-0561

Endesa Energia SAU

Electricitat 30-01-18-31-03-18 c58,64 Farigola

FACT-18-0563

Endesa Energia SAU

453,47 Electricitat 30-01-18-31-03-18 c-Interior

FACT-18-0564

Endesa Energia SAU

Electricitat 31-01-18-31-03-18 Av.
288,72 Marta Mata

FACT-18-0565

Endesa Energia SAU

Electricitat 31-01-18-31-03-18 PL
737,10 Ajuntament

FACT-18-0566

Kone Elevadores SAU

557,35 Ascensor col·legi Verge del Priorat

FACT-18-0567

Correos y telégrafos SA

206,07 Facturació correos març

FACT-18-0568

Correos y telégrafos SA

119,83 Facturació correos mes de març

FACT-18-0571

Manantial de St Hilari

148,06 Aigua Ajuntament i Escola Bressol

FACT-18-0572

Ferrer y Ojeda Correduria
de Seguros SL

FACT-18-0573

Jose Maria Estivill
Campanera

FACT-18-0574

Argentina Jara Rodenes

FACT-18-0575

Arval Service Lease SA

375,00 Renting lloguer vehicle abril

FACT-18-0576

Diputació de Tarragona
BOPT

Rectificació fra. 2018-2987 Edicte
750,00 Esteve Química SA sector PPU-7

FACT-18-0579

Serralleria de la Parte SL

1547,59 Cistelles basket barbacoes
Electricitat 16-03-18-13-04-18 zona
70,74 carretera
1676,43 Material manteniment brigada
Assegurança pel servei de carnet per
297,56 punt

Assegurança danys 31-05-18-30-115566,68 2018

10024,85 Reproducció en bronze relleu cérvols
65,27 Honoraris Notaria poder per a pleits

6098,40

Construcció Barana metàl·lica davant
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Telefònica España SAU
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FACT-18-0542

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

l'escola
FACT-18-0580

Lefebvre-El Derecho SA

FACT-18-0581

Endesa Energia SAU

FACT-18-0582

Ferrer y Ojeda correduria
de seguros SL

FACT-18-0583

Hermes comunicacions SA

FACT-18-0584

Espúblico servicios para la
administración SA

642,28 Serveis Gestiona Abril

FACT-18-0585

Endesa Energia SAU

Electricitat 15-02-18-24-04-18 pou
129,37 Boscos

FACT-18-0586

Endesa Energia SAU

Electricitat 05-02-18-24-04-18 local
-72,77 dones

FACT-18-0587

Endesa Energia SAU

Electricitat 15-02-18-24-04-18 consulta
691,30 mèdica

FACT-18-0588

Endesa Energia SAU

Electricitat 15-02-18-24-04-18 Passatge
304,29 Pavelló

FACT-18-0591

Amazon E.U.S.A.R.L

FACT-18-0592

Mercedes Menéndez Noel

FACT-18-0593

Endesa Energia SAU

Electricitat 24-04-18-25-04-18 Passatge
0,71 Pavelló

FACT-18-0594

Endesa Energia SAU

Electricitat 24-04-18-25-04-18 Pou
1,90 Boscos

FACT-18-0595

Endesa Energia SAU

FACT-18-0596

Endesa Energia SAU

Electricitat 15-02-18-24-04-18 Centre
100,30 cívic Saifores

FACT-18-0597

An Connect, 05 SL

230,25

FACT-18-0598

Endesa Energia SAU

FACT-18-0600

BQ Llum Tràffic SL

FACT-18-0601

Cespa, SA

Servei manteniment jardins i arbrat mes
3900,62 d'abril

FACT-18-0602

Cespa, SA

6675,00 Servei Neteja Viària mes d'abril

FACT-18-0603

Telefònica Móviles
España SAU
Telefònica Móviles España

Electricitat 26-03-18-23-04-18 Aigua
540,27 dipòsit nou

62,99 Expositor infantil biblioteca
Vals Barres de pa pel banc d'aliments
158,50 mes de març

26,63 Electricitat 19-02-18-24-04-18 cementiri

tarifa plana i canal SIP mes d'abril

Electricitat 05-02-18-25-04-18 Pista
-227,71 Poliesportiva
Manteniment semàfors Priorat mes
191,81 d'abril

Trucades període 18-03-18-17-04-18
126,76 609684186-616003686
25,41

Telèfon ascensor escola Pública 18-03-
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Anunci aprovació definitiva PPU-7 Ctra.
79,86 El Vendrell

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Assegurança Responsabilitat civil
3938,33 Ajuntament 31-05-18-31-05-19
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FACT-18-0604

1878,31 Plataforma jurídica dret local any 2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

18-17-04-18 717994197

FACT-18-0605

Telefònica de España SAU

Telèfon Ajuntament 18-03-18-17-04-18
584,42 877909713

FACT-18-0606

Telefònica de España SAU

Telèfon escola pública i mòbils regidors
371,47 18-03-18-14-04-18 877909537

FACT-18-0607

Diputació de Tarragona
BOPT

FACT-18-0608

Telefònica de España SAU

FACT-18-0609

Telefònica de España SAU

Connectivitat Ajuntament mes de maig
42,35 877909714

FACT-18-0610

Telefònica de España SAU

Connectivitat Escola Pública mes de
42,35 maig 877909538

FACT-18-0611

Telefònica de España SAU

Connectivitat Centre cívic mes de maig
42,35 877909712

FACT-18-0612

Securias Direct España
SAU

53,24 Alarma piscina municipals mes de maig

FACT-18-0613

Ciurana Gasull S.L.

245,50 Benzina vehicles municipals mes d'abril

FACT-18-0615

Carlos Paz Garrido

144,50 Servei podòleg mes d'abril 2018

FACT-18-0618

Rosó Borrell Montserrat

37,20 Diaris Marca i Revistes Semana

FACT-18-0619

Rosó Borrell Montserrat

12,00 Llengües de colors

FACT-18-0620

Rosó Borrell Montserrat

7,00 20 Fulles de celofan

FACT-18-0621

Rosó Borrell Montserrat

7,10 Piles Duracel i 10 Pinces Pala

FACT-18-0622

Rosó Borrell Montserrat

1,50 Diari el punt Avui dissabte 21-04-18

FACT-18-0623

Rosó Borrell Montserrat

1,40 2 Retoladors Staedler

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.
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Telèfon Centre Cívic 18-03-18-17-04125,84 18 877909711

Número : 2018-0016 Data : 16/05/2018

Edicte recollida d'escombraries 1er
45,00 semestre exercici 2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SAU

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 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 56.693,56 € i procedir a la comptabilització en la fase comptable
corresponent a càrrec dels crèdits del vigent pressupost.

Número : 2018-0016 Data : 16/05/2018

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

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

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

Expedient 512/2018. Convocatòria de subvencions per procediment de
concurrència competitiva en matèria d'ajuts d'urgència social, any 2018
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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SEGON.- Procedir al pagament efectiu, quan procedeixi.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PROPOSTA D’ALCALDIA A LA JGL

Vist l’informe de la Secretaria municipal en el que s'indica la legislació aplicable i el
procediment a seguir per a convocar i concedir les subvencions.
Vist que la Intervenció ha emès un informe sobre l'existència de crèdit per a l'atenció de
la despesa derivat de la concessió de les citades subvencions.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de la Secretaria, i de
conformitat amb el que estableix l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i la base dotzena de l'Ordenança reguladora de les bases per a
la concessió de subvencions en matèria de Ajuts d'urgència social,
Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL per acord plenari de data 22
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
plenari de data 4 d’abril de 2017.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per procediment de
concurrència competitiva en matèria de Ajuts d'urgència social, any 2018, amb el text
que figura en l'annex I d'aquest acord.
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Vist que amb data 9 de maig de 2018, per la Provisió de l'Alcaldia, es considerà
convenient efectuar la convocatòria per l’anualitat corrent i concessió de les citades
subvencions.
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Vist que amb data 19 de maig de 2016, per l'Acord del Ple de la Corporació es va
aprovar l'Ordenança reguladora de les bases que han de regir la concessió de
subvencions en matèria d’Ajuts d'urgència social.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR, SI S’ESCAU, LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS PER PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA EN
MATÈRIA D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL, ANY 2018.- Exp. 512/2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SEGON. Aprovar la despesa i realitzar la corresponent retenció de crèdit amb càrrec a la
partida pressupostària 2312 480.01.

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA
D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL, ANY 2018
1.

Règim específic de la convocatòria: les bases reguladores de la concessió
d'aquestes subvencions estan contingudes en l'Ordenança específica per a la
concessió de subvencions en matèria de Ajuts d'urgència social, aprovada en
data 19 de maig de 2016, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm.
163, de data 26 d’agost de 2016.

2.

Crèdits pressupostaris als quals s’imputen les subvencions: aplicació
pressupostària 2312 480.02 del pressupost de l’any 2018.

3. Quantia total màxima de les subvencions convocades: 4.000 euros.
4.

Quantia individual de les subvencions convocades: l’import màxim del total
d’ajuts dels quals es podrà beneficiar cada persona, família o unitat de
convivència no podrà superar conjuntament els 300€/any. Només en situacions
d’extrema vulnerabilitat i greu risc social, degudament justificades pels tècnics de
l’Àrea de Serveis Socials, es podran concedir ajuts en una quantia superior.

5.

L’objecte, les condicions i la finalitat de la concessió de les subvencions
convocades, els requisits per sol·licitar-les i la documentació que s’han d’adjuntar
a la sol·licitud, les obligacions dels beneficiaris, així com els criteris de valoració
consten a les bases reguladores d’aquestes subvencions.

6. Règim de concessió: el procediment per a la concessió d'aquestes subvencions
serà en règim de concurrència competitiva, mitjançant la comparació de les
sol·licituds presentades.
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ANNEX I
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TERCER. Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió que celebri.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCER. Que la Intervenció subministri a la BDNS la documentació necessària per a
procedir a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, el text del qual figura com a annex II d'aquest acord.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

7. Òrgan competent per a la instrucció del procediment: Àrea de Serveis Socials.
8. Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern Local.

11. Termini de resolució i notificació: una vegada valorada la documentació, i previ
informe dels serveis socials bàsics, es realitzarà proposta de resolució per part
de l’Àrea de Serveis Socials, que serà elevada a la Junta de Govern Local, òrgan
competent per a la seva resolució. La resolució serà notificada al sol·licitant en el
termini de 10 dies des de l’acord de concessió, d’acord amb l’article 40 de la Llei
39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administració comú de les
Administracions Públiques.
12. Justificació de les subvencions concedides: acreditació de què efectivament
concorre la situació establerta per ser beneficiari de la subvenció en el moment
de la sol·licitud. Quan el pagament es faci directament al sol·licitant aquest haurà
de retre factura o tiquet de la despesa realitzada que ha estat subvencionada.
13. Règim general aplicable: Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; Reial Decret 887/2016, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals; Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de Règim Jurídic del Sector Públic i Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
14. Les resolucions dictades en execució de la convocatòria exhaureixen la via
administrativa.
15. Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos mesos des de
l’endemà de la notificació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona.
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10. Forma de presentació de sol·licituds: presencialment en el Registre General de
l’Ajuntament en horari d’atenció al públic o electrònicament a l’adreça
https://www.seu-e.cat/web/banyeresdelpenedes.

Número : 2018-0016 Data : 16/05/2018

Termini de presentació de sol·licituds: per la naturalesa dels ajuts, no estan
sotmesos a un termini concret de sol·licitud, es pot presentar en qualsevol
moment de l’any.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

9.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

-

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la notificació, davant la Junta de Govern Local.

Extracte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 de maig de 2018 pel qual es
convoquen subvencions en matèria de Ajuts d'urgència social per a l'any 2018, pel
procediment de concurrència competitiva.
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text
complet del qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).
Primer. Beneficiaris.
Poden sol·licitar aquesta subvenció:
1.- Estar empadronat/ada en el municipi de Banyeres del Penedès.
2.- Ser major de 18 anys, o bé menor, amb càrregues familiars.
3.- No disposar d’ingressos per atendre la situació de necessitat o d’emergència,
acreditant que es troben amb dificultats per a la cobertura de les seves necessitats
bàsiques.

Número : 2018-0016 Data : 16/05/2018

EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ANNEX II

La subvenció té per finalitat atendre de determinades situacions de necessitat per un fet
puntual, urgents i bàsiques de substistència, en que es troben les persones que no
disposen de recursos econòmics suficients per afrontar-les i no estan en condicions
d'aconseguir-los o rebre'ls d'altres fonts, i per l'atenció de situacions d'exclusió social,
preferentment aquelles que pateixen menors en situació de risc.
Tercer. Bases reguladores.
Les bases reguladores de la concessió d'aquestes subvencions estan contingudes en
l'Ordenança reguladora de la concessió de subvencions en matèria d’Ajuts d’urgència
social, aprovada en data 19 de maig de 2016 i publicada en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona núm. 163, de data 26 d’agost de 2016.
Quart. Quantia de l'ajuda.
Els crèdits pressupostaris als que s'imputa la subvenció són a càrrec de l’aplicació
pressupostària 2312 480.02 del vigent pressupost de 2018 i la quantia total màxima de
les subvencions convocades és de 4.000 euros, amb un màxim per persona, família o
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Segon. Objecte.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

unitat de convivència de 300€/any, excepte situacions d’extrema vulnerabilitat i greu risc
social, degudament justificades pels tècnics de l’Àrea de Serveis Socials.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

La sol·licitud ha d'anar acompanyada dels documents següents:
— Documents que acreditin la personalitat del sol·licitant i, si escau, la representació de
qui signa la sol·licitud (còpia de l'escriptura de constitució o modificació, còpia de l'acta
fundacional i estatuts, còpia del DNI, etc.).
— Declaració responsable de que en el sol·licitant no hi concorre cap de les
circumstàncies que impedeixin obtenir la condició de beneficiari de subvencions
públiques, establertes en l'article 13 de la Llei general de subvencions.
— Programa detallat de les activitats a realitzar i per a les quals es sol·licita la subvenció.
— Pressupost total degudament desglossat en el que hi consti el cost de les activitats
proposades i les fonts de finançament. Per a l'adquisició de material s'ha d'aportar el
pressupost detallat de les cases subministradores.
En el supòsit que els documents exigits ja estiguin en poder de l'Ajuntament, el
sol·licitant, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la finalització del
procediment al que corresponguin, pot exercir el seu dret a no presentar-lo, fent constar
la data i l'òrgan o dependència en el que van ser presentats o emesos.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Donar compte Decrets
Nom

Data

Resum

Expedient

DECRET

02/05/2018

DECRET DE CONVOCATÒRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL EN

JGL/2018/15
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Sisè. Altres dades.
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Es poden presentar les sol·licituds de manera telemàtica en els termes previstos en la
Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Les sol·licituds s'han de formular amb el model que consta com a annex d'aquesta
convocatòria. S'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament, i s'han de
presentar en el Registre General de l’Ajuntament en horari d’atenció al públic o
electrònicament a l’adreça https://www.seu-e.cat/web/banyeresdelpenedes.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 3 DE
MAIG DE 2018. JGL/2018/15

DECRET 08/05/2018
2018-0039
17:07

496/2018

DECRET DE CONVOCATÒRIA DE PLE
EXTRAORDINARI I URGENT PEL 9
PLN/2018/5
DE MAIG DE 2018. PLN/2018/5

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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AVOCACIÓ I RESOLUCIÓ
DECRET 07/05/2018 AUTORITZACIÓ CELEBRACIÓ FESTA
2018-0038
14:33
ANIVERSARI L’11 DE MAIG DE 2018
AL PARC DEL PRIORAT
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2018-0037

