Òrgan col·legiat:

JGL/2018/20

La junta de govern local

Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 20/06/2018
HASH: 215169ece8bf17ab847df913e256e132

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

14 / de juny / 2018

Durada

Des de les 18:30 fins a les 20:55 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 : 2018-0020 Data : 20/06/2018

ACTA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Immaculada Rocío Santos Cuellas (1 de 2)
Secretària interventora Tresorera accidental
Data Signatura: 20/06/2018
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 7 de juny de
2018. JGL/2018/19

Expedient 191/2018. Anul·lar bonificació per família nombrosa en la taxa
de l'aigua.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Número : 2018-0020 Data : 20/06/2018

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A) PART RESOLUTIVA

ANUL·LAR, SI S’ESCAU, L’APLICACIÓ DE LA TARIFA QUARTA “FAMÍLIES
NOMBROSES” DE L’ORDENANÇA FISCAL Nº 10 REGULADORA DEL
SUBMINISTRAMENT DE L’AIGUA, PER NO REUNIR LA CONDICIÓ DE FAMÍLIA
NOMBROSA.- 191/2018

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. amb DNI: ...965N, de data 22 de juliol de 2015 i
amb registre d’entrada E-15-2624, en la qual sol·licitava que es considerés la seva
situació 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.

Vist que aquesta sol·licitud es va aprovar a la Junta de Govern Local de data 30 de juliol
de 2015, canviant la tarifa de l’aigua per la de “família nombrosa”.
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PROPOSTA DE L’ALCALDIA A LA JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

PRIMER.- Anul·lar l’aplicació de la tarifa quarta “famílies nombroses”, regulada en
l’article 6 de la vigent ordenança que regula la Taxa de subministrament d’aigua potable,
als rebuts d’aigua amb número fix 0208003360, generats a nom de la Sra. amb DNI
.....732V, per no reunir els requisits exigits per a la seva aplicació. L’aplicació de la tarifa
normal s’iniciarà a partir del proper rebut que es generi, corresponent al segon trimestre
de l’exercici 2018.

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

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

Expedient 698/2018. Sol·licitud de baixa i nova liquidació de la taxa de
gual per titularitat incorrecte.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA DE L’ALCALDIA A LA JGL
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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

Vist que el sol·licitant, en data 13 de juny de 2018 i amb registre d’entrada número E-182193, va sol·licitar que s’anul·lés la bonificació en la taxa de l’aigua, ja que no en reuneix
els requisits per continuar gaudint de la bonificació.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Vist que s’ha de procedir a dictar les noves liquidacions, únicament pels exercicis no
prescrits, i a la modificació de les dades censals per a propers padrons a nom del nou
titular, el Sr. amb DNI ...662A.

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

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

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

PRIMER.- Aprovar sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos que anul·li i doni de baixa el
rebut corresponent a la taxa de gual de l’exercici 2017, amb número fix: 020733000141 i
a nom del Sra. amb DNI: ...049E, per no ser la titular de l’immoble en aquest període i
en generi un de nou a nom del nou titular de l’immoble, el Sr. amb DNI: ...662A.

SEGON.- Notificar el present acord a Base Gestió d’Ingressos.
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Vist que sol·liciten que, d’acord amb l’article 220 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, es procedeixi a acordar la baixa dels rebuts de gual emesos a nom
de la Sra. amb DNI: ...049E i amb número fix: 020733000141.
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Vista la sol·licitud presentada per Base Gestió d’Ingressos, de data 22 de maig de 2018 i
amb registre d’entrada número E-18-1891, en la qual informen que en execució de les
seves funcions de comprovació, han detectat que la taxa de gual de l’immoble amb
referència cadastral 0907217CF8700N0001YL manté una titularitat errònia.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA DE GUAL
D’UN IMMOBLE PER MANTENIR UNA TITULARITAT INCORRECTA.- 698/2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA DE L’ALCALDIA A LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA REVISIÓ DEL COMPTADOR AMB REFERÈNCIA
M033928..- 1327/2017
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI ....416K, de data 2 d’octubre de 2017 i
amb registre d’entrada número E-17-3576, en la qual comunica que el rebut de l’aigua
del segon trimestre de 2017 ha sigut per un consum de 500m3 i creu que és impossible,
ja que l’immoble va estar desocupat per aquest període de facturació.

Vist que tant el lampista com la treballadora de l'Ajuntament encarregada de realitzar les
lectures d'aigua han detectat que no hi ha cap moviment al comptador de l’aigua si estan
totes les aixetes tancades; que la piscina i el jardí són controlats setmanalment per un
tècnic i que no s’ha efectuat cap reompliment a la piscina més enllà del normal per
l’evaporació i el reg automàtic no presenta cap anomalia.

Vist que no correspon a l’historial de consum de l’immoble i que el comptador té uns 21
anys.

Vist que, per tot això, sol·licita que es revisi el funcionament del comptador pel
Departament d’indústria de la Generalitat de Catalunya.

Vist que la Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2018, va aprovar fer el
pagament de 21,40€ al Departament d’Indústria, per tal de verificar el funcionament del
comptador M033928.
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Favorable
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Expedient 1327/2017. Sol·licitud de verificació del funcionament del
comptador d’aigua per no estar d’acord amb el funcionament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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

PRIMER.- Comunicar a la sol·licitant que el comptador funciona correctament en el cabal
màxim, tal com indica l’informe del Departament d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya, amb el número d’expedient T-19/2018-A (FUE-201800688003), i que, per tant, la lectura feta al segon trimestre de 2017 era correcta.

SEGON.- Donar trasllat a la sol·licitant de l’informe del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb el número d’expedient T-19/2018-A
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Ateses les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
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Vist l’informe del coordinador dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament, que conclou que el
comptador funciona amb el cabal màxim i de transició dintre dels marges de tolerància i
per tant el funcionament es correcte en aquest paràmetre. I que el comptador amb el
cabdal mínim està aturat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist que en data 8 de maig de 2018 i amb registre d’entrada número E-2018-1674, el
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya fa tramesa del
dictamen tècnic sobre la verificació per reclamació del comptador d’aigua situat al carrer
Pau Casals, 2, amb número d’expedient T-19/2018-A (FUE-2018-00688003), els
resultats del qual són:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

(FUE-2018-00688003).

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

Expedient 59/2018. Gestió de queixes i suggeriments (rendes i tributs).
Revisió lectures d'aigua.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Número : 2018-0020 Data : 20/06/2018

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCER.- Comunicar a la sol·licitant que ha d’abonar l’import de 21,40€, en concepte
de taxa que comporta el tràmit de sol·licitud de verificació de comptador al Departament
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

DESESTIMAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD PRESENTADA PEL SR. J.M.E.R. EN
LA QUAL SOL·LICITA LA CORRECCIÓ DE LA LECTURA DEL COMPTADOR
D’AIGUA PR UN POSSIBLE ERROR EN LA LECTURA DEL COMPTADOR AMB
REFERÈNCIA: 3550. Exp.- 59/2018

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. amb DNI…087R en data 26 de març de 2018 i amb
registre d’entrada E-18-1197, en la qual, fa referència a la notificació rebuda de l’acord
adoptat per la Junta de Govern local de data 25 de gener de 2018, on s’indica que les
lectures fetes al comptador d’aigua amb referència número 3550, són correctes.

Vist que el sol·licitant no està d’acord amb l’acord adoptat i reitera que les lectures de
consum del comptador fetes durant els últims anys no han estat correctes, ja que,
sempre hi ha hagut un mínim de consum, sol·licita que la lectura del rebut d’aigua
corresponent al tercer trimestre de 2017, amb un cost excessiu, es fraccioni en les
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PROPOSTA DE L’ALCALDIA A LA JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

diverses factures anteriors per tal de que no es facturi tot el consum en un sol període.

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 la sol·licitud del Sr. Amb DNI…087R, atès que no s’aprecia cap
error en la presa de lectures del comptador d’aigua amb referència 3550, durant els 10
últims anys. No obstant, en el cas que desitgés una verificació del correcte funcionament
del comptador, per part del Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya la pot
sol·licitar, de conformitat amb l’article 38 de l’actual Reglament regulador del Servei de
subministrament d’aigua potable, fent-li avinent que les despeses de revisió, per import
de 21,40 €, hauran de ser assumides pel sol·licitant, en el cas que es detecti un correcte
funcionament del comptador.

SEGON.- Informar al sol·licitant, que hi ha la possibilitat de fraccionament dels rebuts
mitjançant sol·licitud a les oficines municipals o a qualsevol oficina de Base Gestió de
d’Ingessos.

TERCER.- Notificar el present acord al sol·licitant.
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Atès que no es pot apreciar de cap forma que hi hagi hagut un error en aquestes
lectures fetes durant els darrers 10 anys i que ara al·lega el reclamant.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès el nou informe del servei de manteniment de l’Ajuntament, emès en data 25 de
maig de 2018, en el qual es reitera que les lecturespreses han estat correctes i que no hi
ha hagut un error en la presa de lectura durant aquests 10 últims anys.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

PROPOSTA DE L’ALCALDIA A LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA ADMINISTRATIVA PER A LA
TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS A LA SRA.
AMB D.N.I. 560-M. Exp.- 697/2018

Atès que el Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos, estableix al seu article 3.1 que la llicència
administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos l’emet l’ajuntament en
el qual el gos resideix habitualment i on ha d’estar censat, d’acord amb el que disposa
l’article 7.1 del Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i
el registre d’animals de companyia.

Atès que l’article 3.2 del Decret 170/2002 estableix un llistat de requisits que es
requereixen per a l’obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença i
conducció de gossos potencialment perillosos.

Atès que l’article 43 de l’ordenança municipal de Policia i Bon Govern de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès, estableix que en les vies i espais públics els propietaris
controlaran els animals perquè no siguin perillosos per les altres persones, adoptant a
l’efecte les mesures adients. En la via pública i en presència d’altres persones els
gossos sempre circularan amb cadena o corretja.

Quan la tinença d’animals domèstics constitueixi un perill físic o sanitari o generi
molèsties als veïns derivades del seu soroll, agressivitat, males condicions higièniques, o
bé existeixi per part del propietari manca de cura en el manteniment i instal·lació de
l’animal, l’Alcaldia, sense perjudici de les sancions pecuniàries que puguin resultar
pertinents, requerirà al propietari o encarregat de l’animal perquè subsani la situació
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 697/2018. Llicència d'Animals Potencialment Perillosos

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

molesta o perillosa en un termini de vuit dies.

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

PRIMER.- Aprovar atorgar la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos
a la Sra. amb DNI 560-M, amb domicili Polígon 5 Parcel.la 6 de les Perdigueres
d’aquest municipi.

SEGON.- Procedir al registre d’animals de l’Ajuntament (ANICOM) a la gossa de raça
Pitbull .

TERCER.- Notificar aquest acord al sol·licitant.

Expedient 722/2018. Tall carrer Salze per celebrar Revetlla de Sant Joan
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA DE L’ALCALDIA A LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE TALLAR EL CARRER SALZE PER LA
REVETLLA DE SANT JOAN.- EXP. 722/2018
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Atès que la Sra. amb D.N.I. 560-M, el dia 6 de juny de 2018, i amb registre d’entrada
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Codi Validació: 3QCPCDK9NPHD3JR7MRDST2H3R | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 40

Atès que la Sra. amb DNI. 560-M amb domicili al Polígon 5 Parcel.la 6 de les
Perdigueres d’aquest municipi, és propietària d’una gossa Pitbull, raça considerada
potencialment perillosa, de nom Sordita, i número d’identificació 981098106554030.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Si el propietari o encarregat de l’animal, sense al·legar justa causa, incomplís el
requeriment anterior, l’Alcaldia ordenarà el comès.

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.- Autoritzar tancar el carrer Salze el proper 23 de juny, de les 19:00 fins a les
2:00 h, sempre que es compleixin els següents punts i en seguiment de la normativa
municipal de Policia i Bon Govern:
- Al tractar-se d’un espai púbic no es podrà impedir l’accés als usuaris que necessitin
accedir a les seves propietats per aquest carrer.
- Un cop acabada la celebració s’haurà de deixar els espais públics utilitzats en
òptimes condicions per poder ser utilitzat per altres usuaris, tenint especial cura de no
deixar cap residu generat durant la celebració i fent ús correctament de papereres i de la
resta d’elements urbans.
Seran a càrrec dels organitzadors esmenar i corregir qualsevol desperfecte
ocasionat durant la celebració en els espais públics utilitzats.

SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant, fent-li avinent que haurà d'autoritzar la
cessió de les seves dades de caràcter personal als Mossos d'Esquadra de la Generalitat
de Catalunya, com a persona responsable de l'organització d'aquesta celebració.
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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 emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 11 de
juny de 2018 que consta a l’expedient.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vista la sol·licitud realitzada pel Senyor amb D.N.I.: ...308-Y en data 8 de juny de 2018
(RE 2140) sol·licitant autorització per tallar el carrer Salze, des del número 1 al número
6, per celebrar la Revetlla de Sant Joan a partir de les 19:00h.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA DE L’ALCALDIA A LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE TALLAR EL CARRER LA PAU PER
LA REVETLLA DE SANT JOAN.- EXP. 687/2018

Vista la sol·licitud realitzada per la Senyora amb D.N.I.: ...792-E en data 4 de juny de
2018 (RE 2043) sol·licitant autorització per tallar el carrer La Pau per la Revetlla de Sant
Joan de les 18:00 a les 02:00h.

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 11 de
juny 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.

Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
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Favorable
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Expedient 687/2018. Tall del carrer La Pau per celebrar Revetlla de Sant
Joan.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

- Un cop acabada la celebració s’haurà de deixar els espais públics utilitzats en
òptimes condicions per poder ser utilitzat per altres usuaris, tenint especial cura de no
deixar cap residu generat durant la celebració i fent ús correctament de papereres i de la
resta d’elements urbans ubicats a la zona.

Seran a càrrec dels organitzadors esmenar i corregir qualsevol desperfecte
ocasionat durant la celebració en els espais públics utilitzats.

- S’autoritza la celebració i tall del carrer el dia 23 de juny en horari de 19:00h fins a
les 2:00h.

SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant, fent-li avinent que haurà d'autoritzar
la cessió de les seves dades de caràcter personal als Mossos d'Esquadra de la
Generalitat de Catalunya, com a persona responsable de l'organització d'aquesta
celebració.

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

Expedient 740/2018. Sol·licitud material per a la Revetlla de Sant Joan
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- Queda totalment prohibit qualsevol tipus de tancament que limiti o impedeixi l’accés
als espais públics.
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- Al tractar-se d’un espai púbic no es podrà impedir l’accés a altres usuaris i per tant
hauran de compartir la zona amb la resta de usuaris.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Autoritzar tancar el carrer La Pau el proper 23 de juny, de les 19:00 fins a les
2:00h, sempre que es compleixin els següents punts i en seguiment de la normativa
municipal de Policia i Bon Govern:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment



1 barbacoa

Atès que l’import de la garantia de cessió del material públic per a ús privat és de 40€
d’acord la publicació al BOP de Tarragona número 163 de data 15 de juliol de 2015.

Atès que en data 13 de juny de 2018 el sol·licitant ha ingressat la garantia de 40€.

Atès que en data 13 de juny de 2018 el cap de la Brigada de l’Ajuntament ha informat
favorablement que es pot deixar el material sol·licitat.

Atès que el sol·licitant accepta les condicions que se li van lliurar juntament amb la
sol·licitud, i que a continuació li recordem les següents:

Al tractar-se de material de l’Ajuntament, la persona que realitza la sol·licitud serà
responsable del material i per tant del seu correcte ús durant la celebració.

No es permet la utilització del material per a altres usos que no siguin els indicats a
la sol·licitud.
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Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I. número ...957-W en data 13 de juny de
2018 (RE 2195) demanant el següent material per a la Revetlla de Sant Joan:
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APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DEL SR. AMB D.N.I. ...957-W DE
MATERIAL PÚBLIC PER A ÚS PRIVAT EL 23 DE JUNY DE 2018 PER A LA
REVETLLA DE SANT JOAN.- EXP. 740/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA

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.

Per tot això,

Número : 2018-0020 Data : 20/06/2018

Un cop acabada la celebració s’haurà de tornar el material en perfectes condicions.
Serà a càrrec del/de la sol·licitant qualsevol desperfecte ocasionat al material durant la
celebració.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El/la sol·licitant serà l’encarregat/a de recollir i tornar el material a les instal·lacions
municipals. El sol·licitant haurà de concretar amb el cap de la Brigada de
l’Ajuntament (telèfon: 678 577 070) l’hora i el dia de recollida i tornada del material,
sempre en horari laboral de dilluns a divendres de 9 a 14h.

PRIMER.- Autoritzar la cessió del material sol·licitat, d’acord les condicions esmentades
en la part expositiva.

SEGON.- Procedir a la devolució de la garantia al compte que ens indiqui el sol·licitant,
una vegada comprovat l’estat de conservació del material, sense necessitat de posterior
acord.

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

QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.
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Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PROPOSTA DE L’ALCALDIA A LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL.LICITUD PER A CONNEXIO A LA XARXA
GENERAL DE GAS. Exp. 655/2018

En data 24 de maig de 2018, Nedgia Catalunya, S.A. va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor consistents en la realització d’una
rasa al carrer per tal de connectar la finca de Plaça de l’Ajuntament, número 21 a la
xarxa general de gas.

En data 25 de maig de 2018, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.

En data 12 de juny de 2018, el tècnic municipal va emetre informe favorable.

En data 13 de juny de 2018, la Secretària Interventora i Tresorera accidental va emetre
informe favorable.

Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el
procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que
estableix la legislació de règim local.

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
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Número : 2018-0020 Data : 20/06/2018

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 655/2018. Sol·licitud llicència urbanística de caràcter menor
per a la connexió a la xarxa general de gas

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

les Bases de Règim Local.

PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter menor i que
consisteixen en la realització d’una rasa a la Plaça de l’Ajuntament, 21 per tal de
connectar la finca a la xarxa general de gas.

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

-

Tota la línia de servei haurà de ser soterrada.

S’adverteix explícitament que aquesta llicència no atorga drets i es concedeix sens
perjudici a tercers.
Caldrà dipositar la fiança corresponent per garantir la reposició dels danys a la via
pública.
Cal aportar els assajos de compactació i de mescles bituminoses i realitzar les
reposicions segons l’establert per la legislació vigent.
Caldrà senyalitzar amb balises lluminoses les obres durant la seva execució.
Un cop finalitzada l’obra s’aportarà en suport digital as built de la canalització
realitzada juntament amb l’existent.
Caldrà aportar una garantia per a assegurar la correcta execució, de 150,00 € per
residus d’excavació i de 150,00 € per residus de construcció (300,00 €)
Caldrà aportar una garantia per a assegurar la correcta execució dels possibles
danys a la via pública, per import de: 144,24 €

TERCER.- El termini per començar les obres serà d’un mes, a partir de primera setmana
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Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:
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Atès l’art. 75 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

d’agost, i el termini per acabar-les serà de sis mesos.

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

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres

11,43 €

- Taxa Llicencia Urbanística

36,00 €

- TOTAL

47,43 €

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

Cal entendre que la sol·licitud urbanística de referència ja contempla de forma inherent
la sol·licitud referida a la utilització del domini públic. En el cas que ens ocupa, i vist
l’informe favorable dels serveis tècnics municipals, cal autoritzar l’ús privatiu especial per
l’ocupació directa de la porció de domini públic que consta a l’expedient, en seguiment
de l’art. 57 del Reglament de Patrimoni de les entitats locals a Catalunya.

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.

SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri.
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Un cop caducada la llicència urbanística, l'òrgan municipal competent ho ha de declarar i
ha d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres persones i
amb l'audiència prèvia de la persona titular.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 719/2018. Donar de baixa l'assegurança del vehicle Nissan
Serena 2021-CCV
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Vist el informe tècnic de data 11 de juny de 2018 del Sr. Rafael Rodríguez Rivas,
Coordinador de serveis tècnics de l’Ajuntament, informant que el vehicle Nissan Serena
amb matrícula 2021 CCV, actualment es troba fora d’ús, sense cap tipus de
manteniment ja que, no té la Inspecció Tècnica de vehicles superada, a més, no hi ha
intenció de donar-li cap nou ús degut a la seva antiguitat i estat mecànic actual.

Atès que al mes de juliol de 2018 hi ha la renovació de l’assegurança del vehicle Nissan
Serena matrícula 2021-CCV, número de pòlissa 032595979, amb la companyia Allianz
Seguros S.A., i donat que aquest vehicle municipal actualment no s’utilitza per a cap
servei municipal i resta guardat al magatzem durant tot l’any, esdevé innecessari
mantenir la cobertura d’assegurança sobre aquest vehicle.

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 baixa del vehicle Nissan Serena, amb matrícula 2021-CCV, donat
que aquest vehicle està en desús.
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Atès que l'Ajuntament de Banyeres del Penedès va renovar l'any passat un vehicle de la
brigada municipal, mitjançant un renting, atès que el vehicle Nissan Serena, matrícula
2021-CCV, no es trobava en condicions òptimes per tal de donar el servei requerit.
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APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA DEL VEHICLE NISSAN SERENA 2021-CCV.-Exp.
719/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA DE L’ALCALDIA A LA JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SEGON.- Aprovar la baixa de l’assegurança del vehicle Nissan Serena matrícula 2021CCV, número de pòlissa 032595979, amb la companyia Allianz Seguros SA

Expedient 456/2018. Conveni de col·laboració per a l’assistència tècnica
en l’àmbit urbanístic CCBP, Liquidació segon trimestre 2018.
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LIQUIDACIÓ PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN L’ÀMBIT URBANÍSTIC EMESA PEL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE 2018.Exp.- 456/2018

En data 22 de setembre de 2016, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès va acordar, en
sessió plenària ordinària, l’adhesió al conveni de col·laboració per a l’assistència tècnica
en l’àmbit urbanístic entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntament
de la comarca.

Atès l’informe de la secretària interventora tresorera accidental de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès, que consta a l’expedient.
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CINQUÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.
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QUART.- Notificar aquest acord a l’agent de la companyia asseguradora Allianz Seguros
SA, per tal de tramitar la baixa de l'assegurança del vehicle.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCER.- Notificar aquest acord a Vigrela, SL per tal que faci els tràmits corresponents
per tramitar la baixa del vehicle Nissan Serena, matrícula 2021-CCV.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

PRIMER.- Aprovar la liquidació emesa pel Consell Comarcal del Baix Penedès pels
serveis d’assistència técnica en l’àmbit urbanístic corresponent al segon trimestre 2018,
per un import de 2.302,99 €.

SEGON.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa a càrrec de la partida pressupostària
1510 465.00 del vigent pressupost i fer efectiu el pagament quan procedeixi.

TERCER.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Penedès.

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

Expedient 718/2018. Conveni de col·laboració per a l’assistència tècnica
en l’àmbit enginyeria industrial CCBP, Liquidació segon trimestre 2018.
Favorable

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

Vistes 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)

Vistes 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 liquidació emesa pel Consell Comarcal del Baix Penedès pels
serveis d’assistència técnica en l’àmbit enginyeria industrial corresponent al segon
trimestre 2018, per un import de 1.485,00 €.

SEGON.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa a càrrec de la partida pressupostària
9200 465.01 del vigent pressupost i fer efectiu el pagament quan procedeixi.

TERCER.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Penedès.
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Atès l’informe de la secretària interventora tresorera accidental de l’Ajuntament de
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En data 3 d’agost de 2017, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès va acordar, en sessió
plenària ordinària, l’adhesió al conveni de col·laboració per a l’assistència tècnica en
l’àmbit enginyeria industrial entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos
ajuntament de la comarca.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LIQUIDACIÓ PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN L’ÀMBIT ENGINYERIA INDUSTRIAL EMESA PEL
CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS CORRESPONENT AL SEGON
TRIMESTRE 2018.- Exp.- 718/2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

PROPOSTA DE L’ALCALDIA A LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LIQUIDACIÓ CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE
DE 2018 DERIVADA DEL CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE
BANYERES DEL PENEDÈS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS 2016-2019.- Exp.
249/2018

Atès que el conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del Baix
Penedès i l’Ajuntament de Banyeres del Penedès en matèria de serveis socials 20162019 es va signar per l’Alcaldia en data 16 d’octubre de 2016 i va ser aprovat pel Ple de
la corporació en data 16 de novembre de 2017.

Atès que el Consell Comarcal del Baix Penedès, en data 16 de gener de 2018, comunica
que de cara a l’exercici 2018, cal fer una modificació en el redactat del conveni, degut a
l’ampliació i actualització dels diferents serveis i programes, el qual va ser aprovat pel
Ple de la Corporació, a la sessió ordinària de data 15 de març 2018, així com l’annex per
a l’any 2018.

Disposa l’acord dotzè de l’esmentat conveni: “Aquest conveni s'estableix des de la data
de la signatura fins al 31 de desembre de 2019, amb efectes econòmics des de l'1 de
gener de 2016. Això no obstant, seran revisats anualment els objectius generals i
específics i l'Annex 1 en el qual es determina la participació econòmica dels
ajuntaments.”

És a l’Annex 1 del conveni on es determinen els costos dels diferents serveis prestats.
D’aquesta manera, els conceptes inclosos al conveni són els següents:
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 249/2018. Expedient de Seguiment de Serveis Socials

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Concepte 1. Professionals i serveis socials bàsics
Concepte 2. SAD (inclou SAD Dependència i SAD Social)
Concepte 3. Grup de voluntariat
Concepte 4. Servei d'Acolliment Residencial d'Urgència

Concepte 8. SIAD
Concepte 9. Centre obert (curs escolar 2017-2018)

D’acord Annex 1 de l’esmentat Conveni, el Consell Comarcal del Baix Penedès ha
tramès a aquest Ajuntament les següents liquidacions:

Liquidació trimestral corresponent als mesos de abril, maig i juny de 2018 (segon
trimestre):

1. Cost dels professionals dels equips bàsics

5.122,54 €

2. Cost del Servei d’Ajut a domicili (SAD)

2.781,30 €

3. Cost del grup de voluntariat

0,00 €

4. Cost del servei d’acolliment residencial d’urgència

112,06 €

5. Cost del servei de transport adaptat

634,70 €

6. Cost del servei d’intervenció socioeducativa

0,00 €

7. Cost del servei d’immigració

0,00 €

8. Cost del Servei d’Atenció a les Dones (SIAD)

0,00 €

9. Cost del servei de centre obert

300,00 €

El cost del Servei de Teleassistència a famílies del municipi, servei tramitat a través dels
professionals dels equips bàsics, corresponent al segon trimestre de 2018, es facturarà
directament per part de la Creu Roja a l’Ajuntament, amb periodicitat mensual.

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

Número : 2018-0020 Data : 20/06/2018

Concepte 7. Immigració

Codi Validació: 3QCPCDK9NPHD3JR7MRDST2H3R | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 40

Concepte 6. SIS (servei Intervenció Socioeducativa)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Concepte 5. Transport adaptat

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015, les competències del Ple a favor de Junta de Govern Local aprovades
per acord plenari de data 22 juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a
favor del Ple arran de l’acord plenari 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 liquidació trimestral dels serveis prestats pel Consell Comarcal del
Baix Penedès en el marc del conveni de cooperació interadministrativa en matèria de
serveis socials, corresponent al segon trimestre de 2018, per import de 8.950,60 €, a
càrrec de les partides referides del pressupost vigent.

SEGON.- Traslladar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria Municipals per procedir a
la seva comptabilització i al seu pagament quan s’escaigui.

TERCER.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Penedès.
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Ateses les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local.
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Atès que existeix consignació pressupostària adequada i suficient al pressupost vigent a
les aplicacions pressupostàries 2312 465.00 pel que fa a les despeses dels
professionals dels equips bàsics; 2312 465.01 pel que fa a les despeses de centre obert;
2312 465.02 pel que fa a les despeses del SAD; 2312 465.03 pel que fa a les despeses
del servei de teleassistència; 2312 465.04 pel que fa a les despeses del servei d’ARU; i
2312 465.05 pel que fa al cost del servei de transport adaptat

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que el cost total corresponent als serveis socials prestats durant el segon trimestre
de 2018, que és de 8.950,60 €, s’ha de fer efectiu mitjançant transferència bancària al
número de compte ES87 0182 6035 47 0201617621 del Consell Comarcal del Baix
Penedès.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

Expedient 734/2018. Aprovació de Nòmines Paga Extra Juny

APROVAR SI S’ESCAU NÒMINES EXTRA DE JUNY DEL PERSONAL LABORAL,
FUNCIONARI, CÀRRECS ELECTES.- Exp. 734/2018

En relació al expedient relatiu a l’aprovació de les nòmines del personal de l’Ajuntament
de Banyeres del Penedès corresponents a la paga extra de juny que inclou les
retribucions bàsiques i retribucions complementàries corresponents a les diferents
situacions administratives i serveis del personal laboral, funcionari i càrrecs electes.

Vist que en les bases d’execució del pressupost en la base 40 gestió de la despesa en
matèria de personal, que a continuació es transcriu:

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

Número : 2018-0020 Data : 20/06/2018

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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.

PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a la nòmina paga extra de juny del personal
funcionari, laboral i càrrecs electes, així com l’ordenació del inici dels tràmits necessaris
per la fiscalització i el pagament de la despesa per part de l’intervenció amb el següent
desglossament :

Cost Total: 35.200,36 €

Total líquid a percebre per el personal funcionari, laboral i càrrecs electes: 28.059,02 €

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

Expedient 735/2018. Aprovació de Factures
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL
APROVACIÓ DE FACTURES.- EXP. 735/2018
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Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
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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.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

Import

Descripció

FACT-18-0336

Ferreteria Jaume, S.A

293,32 Material de serveis per brigada

FACT-18-0674

Acerostel, S.L

149,68 Reparar nevera Escola Pública

FACT-18-0723

Productos Pinturas Tarragona 2000,
S.L

80,79 Pintura per Escola Pública

FACT-18-0724

Productos Pinturas Tarragona 2000,
S.L

72,52 Pintura per pista skate

FACT-18-0731

Irenec, S.L

193,60 Neteja clavegueram C. Pi Urb
Priorat

FACT-18-0764

Spac

302,50 Recollida gos data 31-05-2018

FACT-18-0774

Mireia Barba Lloret

984,10 Assessorament tècnic mes maig

FACT-18-0775

Ciurana Gasull, S.L

265,24 Benzina vehicles municipals mes
maig

FACT-18-0776

Espai Lleure Divertalia, S.L

935,00 Dinamitzador Espai Jove mes
maig

FACT-18-0777

Espai Lleure Divertalia, S.L

1.114,30 Taller patchwork, puntes coixí i
costura mes maig

FACT-18-0778

Ferreteria Jaume, S.A

144,99 Compressor brigada obres

FACT-18-0779

Gas Natural Servicios SDG, S.A

283,30 Electricitat 14-04-2018 a 14-052018 Escola Pública

FACT-18-0780

Sunet Plagas, S.L

453,75 Tractament legionel·la piscina

FACT-18-0781

Canon Penedès, S.A

474,34 Servei còpies impressores
Ajuntament i Centre Cívic

FACT-18-0782

Creu Roja Española

241,70 Serveis teleassistència
domiciliària mes maig

FACT-18-0783

Gas Natural Servicios SDG, S.A

748,49 Instal·lació ledplus Escola Pública
mes maig

FACT-18-0784

Gas Natural Servicios SDG, S.A

949,87 Gas natural Escola Pública 2604-2018 a 26-05-2018

FACT-18-0785

Butlleti Oficial de la Provincia de
Tarragona

95,00 BOP Projecte soterrament línia
mitja tensió
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Nº Factura

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

diversos corresponents a l’exercici 2018, detallades seguidament:

139,23 Material oficina Centre Cívic

FACT-18-0787

Lyreco España, S.A

159,36 Material oficina per Ajuntament

FACT-18-0788

Francesc Ripoll Sonet

32,43 Carbó per esmorzar Cursa
Banyerenca run

FACT-18-0789

Juan Jose Parejo Segura

23,00 2 menus treballadors per treballar
en la cursa Banyerenca run

FACT-18-0790

Incatur, S.L

250,98 Material instal·lació pèrgola
Escola Publica

FACT-18-0791

Mª Lourdes Meroño Coria

587,24 Gravació CD Plens i notes de
premsa

FACT-18-0792

Mª Lourdes Meroño Coria

291,50 Repartiment agenda mes abril

FACT-18-0793

Manantial de Salud, S.L.U

FACT-18-0794

Ferreteria Jaume, S.A

793,65 Material per reparacions brigada

FACT-18-0795

Endesa Energia, S.A.U

725,33 Electricitat 30-04-2018 a 31-052018 Camp Futbol

FACT-18-0796

Joan Solé Borrell

FACT-18-0798

Mª Carmen Ruano Fernandez

FACT-18-0799

Gestiona Internet Informàtica, S.L

435,60 Manteniment informatic mes maig

FACT-18-0801

Generalitat de Catalunya Diari
Oficial

218,40 Anunci d'aprovació inicial
modificació dues Ordenances i un
reglament

FACT-18-0802

Hidro Tarraco, S.A

301,40 Material de serveis per
reparacions avaries aigua

FACT-18-0803

Esergui Disteser, S.L.U

380,00 500 llitres gasoil Camp Futbol

FACT-18-0804

Siemens Renting, S.A

265,52 Lloguer fotocopiadora C5051
Ajuntament mes de juny

FACT-18-0805

Butlletí Oficial de la Província
Tarragona

FACT-18-0807

Neteges Penedès, S.L

FACT-18-0809

Bastoners Banyerencs

100,00 Actuació bastoners Concentració
Harley

FACT-18-0812

Espai Lleure Divertalia, S.L

553,98 Servei Menús escola bressol
maig

42,48 Aigua per Ajuntament

2.625,70 Arranjament camí rural Masies
Sant Miquel
28,90 Coca per inauguració Pista Skate

45,00 Bop Modificació Ordenança
rehabilitacio façanes
10.263,43 Servei de neteja dependències
municipals mes maig
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FACT-18-0786

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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 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 26.045,62 € i procedir a la comptabilització en la fase comptable
corresponent a càrrec dels crèdits del vigent pressupost.

SEGON.- Procedir al pagament efectiu, quan procedeixi.

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA DE L’ALCALDIA A LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE MATERIAL DE L’ESCOLA BRESSOL
PER AL DIA 22 DE JUNY DE 2018.- EXP. 744/2018
Vista la sol·licitud realitzada per la Sra. amb D.N.I.: ...777-X, en representació de l’Escola
Bressol, en data 14 de juny de 2018 (RE 2233) demanant l’equip de megafonia i un
micròfon per celebrar la festa de fi de curs, el 22 de juny de 2018 al matí.

Atès que en data 14 de juny de 2018 el coordinador de Serveis Tècnics, Sr. Rafael
Rodríguez Rivas, ha emès informe on diu:

“INFORME TÈCNIC

ANTECEDENTS

Vista la sol·licitud de data 14 de juny de 2018, amb registre d’entrada número 2233, en
la qual es demana un equip de megafonia i un micròfon per l’Escola Bressol per motius
de la festa de fi de curs que es celebra el dia 22 de juny de 2018 en les instal·lacions
municipals de l’Escola Bressol.

Per tot això, s’autoritza la cessió i ús del material sol·licitat, sempre i quan es compleixi
amb els següents punts:
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Expedient 744/2018. Sol·licitud material per a l'Escola Bressol per la
festa de fi de curs del 22/06/18.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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).

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Al tractar-se de material de l’Ajuntament la persona o entitat que realitza la
sol·licitud serà responsable del material i per tant del seu correcte ús durant la
celebració.

El sol·licitant haurà de concretar amb el Cap de Brigada de l’Ajuntament l’hora i el dia
en que s’instal·larà i retornarà el material, sempre en horari de dilluns a divendres de 9h
a 14h”.

-

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.- Autoritzar a cessió del material sol·licitat, d’acord les condicions esmentades
en l’informe del coordinador dels Serveis Tècnics de la part expositiva, per celebrar la
festa de fi de curs de l’Escola Bressol, el dia 22 de juny de 2018 al matí.
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- Un cop acabada la celebració s’haurà de retornar el material en perfectes
condicions.
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- Seran a càrrec del sol·licitant qualsevol desperfecte ocasionat al material durant la
celebració.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- No es permet la utilització del material per a altres usos que no siguin els indicats a
sol·licitud.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SEGON.- Notificar el present acord a la interessada.

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA DE L’ALCALDIA A LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE LA LLAR D’AVIS D’AUTORITZACIÓ
PER FER SOPAR A LA PLAÇA DEL CENTRE CÍVIC, O EN CAS DE PLUJA A LA
PISTA COBERTA, I SOL·LICITUD DE MATERIAL PÚBLIC PER AL DIA 22 DE JUNY
DE 2018.- EXP. 743/2018

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I.: ...245-D, en representació de la LLAR
D’AVIS, en data 16 de maig de 2018 (RE 1816) demanant autorització per celebrar
sopar el 22 de juny de 2018 a les 20:30h a la plaça del Centre Cívic o en cas de pluja a
la pista coberta i sol·licitud de material (taules, cadires, cubells de brossa, bosses de
brossa) per a 130 persones aproximadament.

Atès que en data 14 de juny de 2018 el coordinador de Serveis Tècnics, Sr. Rafael
Rodríguez Rivas, ha emès informe on diu:

“INFORME TÈCNIC
ANTECEDENTS

Vista la sol·licitud de data 16 de maig de 2018, amb registre d’entrada número 1816, en
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Favorable
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Expedient 743/2018. Sol·licditud autorització celebració sopar Llar
d'Avis i material per al 22/06/18.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

la qual es demana permís per celebrar el sopar de Sant Joan que organitza la Llar d’Avis
a la plaça del Centre Cívic el divendres 22 de juny de 2018. A més es demanen taules,
cadires i cubells de brossa per a 130 persones.

-

Queda totalment prohibit l’accés al recinte amb vehicles.

- Un cop acabada la celebració s’haurà de deixar la plaça i els espais públics utilitzats
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
durant la celebració en els espais públics utilitzats.

Pel que fa al material cedit:

Al tractar-se de material de l’Ajuntament la persona que realitza la sol·licitud
serà responsable del material i per tant del seu correcte ús durant la celebració.

- No es permet la utilització del material per a altres usos que no siguin els indicats a
sol·licitud.
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- Al tractar-se d’un espai púbic no es podrà impedir l’accés a la plaça a altres usuaris i
per tant hauran de compartir la zona amb la resta de usuaris.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’autoritza la utilització de l’espai públic i del material demanat, sempre i quan es
compleixi amb els següents punts:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

- Seran a càrrec del sol·licitant qualsevol desperfecte ocasionat al material durant la
celebració.

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.- Autoritzar l’ús de la plaça del Centre Cívic o la pista coberta en cas de pluja i
la cessió del material sol·licitat, d’acord les condicions esmentades en l’informe del
coordinador dels Serveis Tècnics de la part expositiva, per celebrar el sopar de La Llar
d’Avis el dia 22 de juny de 2018 a les 20:30h.

SEGON.- Requerir dipòsit de 40€ de garantia per la cessió d’ús de material públic per a
ús privat, atesa la publicació al BOP de Tarragona de data 15 de juliol de 2015 número
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Atès que l’import de la garantia de cessió del material públic per a ús privat és de 40€
d’acord la publicació al BOP de Tarragona, número 163 de data 15 de juliol de 2015.
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El sol·licitant haurà de concretar amb el Cap de Brigada de l’Ajuntament l’hora i el dia
en que es portarà i retornarà el material, sempre en horari de dilluns a divendres de 9h a
14h”.

-

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Un cop acabada la celebració s’haurà de retornar el material en perfectes
condicions.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

163 a qualssevol dels números de comptes:

• CaixaBank: 2100-4774-85-0200000650

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

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

Expedient 465/2018. Contractació menor d'actes Festa Major 2018
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA DE L’ALCALDIA A LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, L’ORGANITZACIÓ DELS ACTES DE LA FESTA MAJOR
2018 DE BANYERES DEL PENEDÈS I LES CORRESPONENTS CONTRACTACIONS.
EXP. 465/2018P

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 14 de juny de 2018 s’ha acreditat la
necessitat d’aquest ajuntament de contractar diferents serveis, els quals són necessaris
per a l’organització de la Festa Major 2018 de Banyeres del Penedès, i ateses les
gestions realitzades amb els següents proveïdors i preus:
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TERCER.- Procedir a la devolució de la garantia al compte que ens indiqui el sol·licitant,
una vegada comprovat l’estat de conservació del material, sense necessitat de posterior
acord.
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• Cooperativa de crèdit: 0182-2968-52-0200045666

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

• BBVA: ES30.0182.5634.14.0200092388

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Concepte

Proveïdor

Import IVA inclòs

Programa, cartells i invitació

Azor Disseny

Repartiment programa

Comunicacions META

275€ i 57,75€ d’IVA

Publicitat

Comunicacions META

180€ i 37,80€ d’IVA

Publicitat

Caguasmedia

Publicitat

Surtdecasa

Coca pregó

Fleca
L’Avinguda

degustació

Assegurança climatològica

531,82€ i 53,18€ d’IVA

500,92€ exempt d’IVA

Ferrer&Ojeda
Banyeres del Penedès
Lloguer de cabines sanitàries

632,16€ i 132,76€ d’IVA

Toi Toi
Banyeres del Penedès
Neteja cabines sanitàries

253,25€ i 53,18€ d’IVA

Neteges Lola
Banyeres del Penedès
Concert La Loca Histèria

4.200€ i 882€ d’IVA

Arts Managers S.L.

CENTAÑO
Sonorització i llums La Loca
Management
Histèria
d’Espectacles

1.650€ i 346,50€ d’IVA

Sardanes

Dansaires del Penedès

750€ exempt d’IVA

Sardanes

Cobla Ressò

850€ exempt d’IVA

Grua Volada del Drac

Associació
Folklòrica
Drac de Banyeres

Prevenció
(bombers)

emergències Brigada Central
Catalunya

de

Tronada, volada i encesa del
Pirotècnia Igual
campanar
Xocolatada empalmada

Oscar
D.
Delgado

423,50€ exempt d’IVA
600€ i 126€ d’IVA
2.727,27€ i 572,73€ d’IVA

Olivero

450€ i 45€ d’IVA
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400€ i 84€ d’IVA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1.284,95€ i 269,84€ d’IVA

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Arts Managers S.L.

1.800€ i 378€ d’IVA

Sonorització i llums Sixtus

CENTAÑO
Management
d’Espectacles S.L.

1.600€ i 336€ d’IVA

Castellers

Nens del Vendrell

2.300€ exempt d’IVA

Castellers

Minyons de l’Arboç

1.200€ i 252€ d’IVA

CENTAÑO
Ball de tarda, Concert i Ball
Management
de nit Orquestra Montgrins
d’Espectacles S.L.

7.500€ i 1.575€ d’IVA

Cobla Esbart Santa Eulàlia

Associació
musical
Introit – Cobla Sabadell

1.660€ exempt d’IVA

Festa de l’escuma

Tot Diver (Joan Vilar
Ivern)

250€ i 25€ d’IVA

Ball sardinada

CENTAÑO
Management
d’Espectacles S.L.

375€ i 78,75€ d’IVA

Atès que manca algunes contractacions, de les quals encara no s'ha pogut disposar del
corresponent pressupost, però que per ser d'import inferior a 3.000€ es podran
formalitzar els corresponents contractes menors mitjançant el Formulari 1.

Ateses les declaracions jurades de les empreses, relatives a no estar incurses 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 de la Sra. Immaculada Rocío Santos Cuellas, secretària interventora
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 14 de juny de
2018.

Per tot això,
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Ball empalmada Sixtus

Número : 2018-0020 Data : 20/06/2018

6.000€ i 1.260€ d’IVA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ball empalmada Orquestra
Cimarron S.C.C.L.
Cimarron

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

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

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Donar compte Decrets
Nom

Data

Resum

Decret de sol·licitud d’informes previs a
DECRET 06/06/2018
12:57
tramitar
una modificació puntual del POUM
20180049
DECRET
201806/06/2018
0050
15:13

Decret
20180051

Convocatòria de la Junta de Govern Local
en sessió ordinària de data 7 de juny de
2018. JGL/2018/19

Decret avocació i resolució, en part, de la
08/06/2018 sol·licitud de tallar el carrer Albert Santó i
13:48
ocupació amb taules i cadires els dies 8, 9 i
10 de juny i els caps de setmana de juny a

Expedient

180/2018

JGL/2018/19

709/2018
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TERCER.- Notificar aquest acord als interessats.
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SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable, a càrrec de
la partida número 3380 226.99 de l’actual pressupost.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Dur a terme la contractació dels serveis indicats a la part expositiva, per un
preu total de 45.104,56 euros, IVA inclòs, (38.513,87 euros i 6.590,69 euros d'IVA), els
quals són necessaris per a l’organització de la Festa Major 2018 de Banyeres del
Penedès.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

setembre

Atès que en data 8 de juny ha tingut entrada en el registre d’aquesta Corporació, amb
número de registre 2151, un escrit realitzat pel representant amb D.N.I.: ... 738-L de la
Societat Nova comunicant que el proper 23 de Juny es realitzarà, com cada any, sopar i
ball per celebrar la Revetlla de Sant Joan a la Societat Nova i informant que normalment
l’acte finalitza a les 3:00am aproximadament.
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la celebració de l’acte organitzat per la
Societat Nova.

C) PRECS I PREGUNTES

Número : 2018-0020 Data : 20/06/2018

Donar compte de la comunicació de la SOCIETAT NOVA.- Exp. 742/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 742/2018. Donar compte de la comunicació celebració
Revetlla de Sant Joan a la Societat Nova

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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No hi ha assumptes

