Òrgan col·legiat:

JGL/2018/21

La junta de govern local

Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 25/06/2018
HASH: 215169ece8bf17ab847df913e256e132

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

21 / de juny / 2018

Durada

Des de les 18:30 fins a les 20:10 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

NO

39636281J

Lluís Inglada i Jané

SÍ
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Expedient núm.:

Número : 2018-0021 Data : 25/06/2018

ACTA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Immaculada Rocío Santos Cuellas (1 de 2)
Secretària interventora Tresorera accidental
Data Signatura: 25/06/2018
HASH: 5e1780b15b042468deeaef4df0a33d7c

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Excuses d'assistència presentades:
1. Joan Roig i Soria:

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova l'acta de la junta de govern local en sessió ordinària de data 14 de
juny de 2018.

Expedient 191/2018. Sol·licitud d'anul·lar la bonificació en l'aigua per
familia nombrosa.
Favorable

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

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

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. Amb DNI: ...997G, de data 10 d’octubre de 2010 i
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A) PART RESOLUTIVA
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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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

«Visita mèdica»

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

amb registre d’entrada E-10-4059, en la qual sol·licita que es tingui en compte la seva
situació de família nombrosa, per tal de que s’apliqui la tarifa quarta de l’ordenança fiscal
nº 10 reguladora del subministrament de l’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.

Número : 2018-0021 Data : 25/06/2018

Vist que el sol·licitant, en data 12 de juny de 2018 i amb registre d’entrada número E-182178, 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist que aquesta sol·licitud es va aprovar a la Junta de Govern Local de data 31 de març
de 2011, canviant la tarifa de l’aigua per la de “família nombrosa”.

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 020800003528, generats a nom de la Sra. amb DNI
.....355X, 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.
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Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 759/2018. Aprovació del Padró Fiscal GUAL 2018
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

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

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

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

PRIMER.- Aprovar el Padró corresponent a la Taxa d’ocupació del Domini Públic –
Guals de l’exercici 2018, amb un import de 7.464,00€.

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

TERCER.- Publicar el present acord al BOP de Tarragona.

QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.
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Número : 2018-0021 Data : 25/06/2018

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local els resultats definitius del Padró
d’Ocupació del Domini Públic – Guals, corresponent a l’exercici 2018, amb un import de
7.464,00€.
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APROVAR, SI S’ESCAU, EL TANCAMENT DEL PADRO DE LA TAXA D’OCUPACIO
DE DOMINI PUBLIC – GUAL, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2018.- 759/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 760/2018. Aprovació del Padró Fiscal CEMENTIRI 2018

APROVAR, SI S’ESCAU,
EL TANCAMENT DEL PADRO DE LA TAXA DE
CONSERVACIO DEL CEMENTIRI CORRESPONENT A L’EXERCICI 2018.- 760/2018

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local els resultats definitius del Padró
de la taxa de conservació de cementiri, corresponent a l’exercici 2018, amb un import de
4.257,40€.

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

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

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

PRIMER.- Aprovar el Padró de la taxa de conservació de cementiri, corresponent a
l’exercici 2018, amb un import de 4.257,40€.

SEGON.- Exposar al tauler d’anuncis de la Corporació el present expedient durant el
termini de 15 dies, per al seu examen i possibles reclamacions.
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PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL

Número : 2018-0021 Data : 25/06/2018

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

TERCER.- Publicar el present acord al BOP de Tarragona.

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

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA ADMINISTRATIVA PER A LA
TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS AL SR. AMB
D.N.I. 030-S. Exp.- 753/2018

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
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Favorable

Codi Validació: 5NW6DTNYXLAXJX45A4QAW324Y | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 91

Expedient 753/2018. Llicència d'Animals Potencialment Perillosos

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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
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
al Sr. amb DNI 030-S, amb domicili a l’Avgda. Catalunya, 104 d’aquest municipi.

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

TERCER.- Notificar aquest acord al sol·licitant.

Expedient 452/2018. Comunicació prèvia per col·locar paviment zona al
voltant de la piscina
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL
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Número : 2018-0021 Data : 25/06/2018

Atès que el Sr. amb D.N.I. 030-S el dia 15 de juny de 2018, i amb registre d’entrada
número 2253, va presentar en aquesta Corporació tota la documentació sol·licitada al
seu expedient per la tinença d’animals potencialment perillosos.
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Atès que el Sr. amb DNI. 030-S amb domicili a l’Avgda. Catalunya, nº 104 d’aquest
municipi, es propietari d’una gossa American StaffordShire, raça considerada
potencialment perillosa, de nom Kurukulla, i número d’identificació 981098104854141.

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)

REFERÈNCIA CADASTRAL:

9905206CF7790N0001KB

En data 18 d’abril de 2018, el Sr. DNI ...239-Y va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

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

En data 8 de maig de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable.

En data 30 de maig de 2018 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe
favorable.

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

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

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

Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals aprovat

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

Número : 2018-0021 Data : 25/06/2018

Captus, 5 Casa Roja
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EMPLAÇAMENT:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES EXP.- 452/2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

per Decret 179/1995, de 13 de juny.



Identificació de les obres:

Comunicació prèvia



Descripció de les obres:

Paviment zona al voltant de la piscina.



Emplaçament de les obres:

Captus, 5

Referència Cadastral:

9905206CF7790N0001KB



Promotor:

Sr. DNI... 239-Y



Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència



Suspensió de Llicències:

No



Afectació del domini públic:

No



Classificació urbanística:

Sòl urbà consolidat



Qualificació urbanística:

Número : 2018-0021 Data : 25/06/2018

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:

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

-

Les obres no suposaran afectació estructural.

-

Les obres no tindran afectació sobre el domini públic.

-

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

-

Caldrà dipositar una fiança de 300 euros per garantir la correcta gestió dels
residus de construcció.

TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de sis
mesos a comptar des de la data d’atorgament de la llicència.
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Clau 6a

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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.

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres
- Taxa Llicència Urbanística

124,20 €
36,00 €
160,20 €

- TOTAL

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 624/2018. Sol·licitud llicència urbanística de caràcter menor
per renovació de cambra de bany
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL
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Número : 2018-0021 Data : 25/06/2018

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

REFERÈNCIA CADASTRAL:

8304616CF7780N0001SH

En data 22 de maig de 2018, la Sra. DNI ...608-N va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

En data 23 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 14 de juny de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable.

En data 18 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
les Bases de Règim Local.

Atès les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 de juny del 2015, i atenent a
les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord plenari de data 4 d’abril de
2017.
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Marquesa de Grinyi, 49
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EMPLAÇAMENT:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICENCIA D’OBRES EXP.- 624/2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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.

Primer.- Identificació.



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.



Descripció de les obres:

Arranjament de cambra de bany



Emplaçament de les obres:

Marquesa de Grinyí, 49

Referència Cadastral:

8304616CF7780N0001SH



Promotor:

Sra. DNI ...608-N



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:

-

Les obres no suposaran afectació estructural.

-

Les obres no tindran afectació sobre el domini públic.

-

S’adverteix explícitament que aquesta llicència no atorga drets i es concedeix
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EXPEDIENT
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PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter menor sol·licitada
i que fa referència a l’ identificació següent:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

sens perjudici a tercers.

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

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

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres

51,90 €

- Taxa Llicència Urbanística

36,00 €

- TOTAL

87,90 €

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.
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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.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 639/2018. Comunicació prèvia per substitució de banyera per
plat de dutxa

Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICENCIA D’OBRES EXP.- 692/2018

EMPLAÇAMENT:

Mediterrani, 10

REFERÈNCIA CADASTRAL:

1106424CF8710E0001UA

En data 5 de juny de 2018, el Sr. DNI ...452-B va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

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

En data 14 de juny de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable.

En data 19 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
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Expedient 692/2018. Sol·licitud llicència urbanística de caràcter menor
per substitució de teules de la terrassa

Número : 2018-0021 Data : 25/06/2018

Motiu: Ampliar documentació

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

No hi ha acord

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

estableix la legislació de règim local.

Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:

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



Identificació de les obres:
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.



Descripció de les obres:

Substitució de teules de la terrassa



Emplaçament de les obres:

Mediterrani, 10

Referència Cadastral:

1106424CF8710E0001UA



Promotor:

Sr. DNI ...452-B



Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència



Suspensió de Llicències:



Afectació del domini públic:

No
No

SEGON.- La llicència d’obres estarà sotmesa a les següents condicions:
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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.
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Atès les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 de juny del 2015, i atenent a
les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord plenari de data 4 d’abril de
2017.

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 de Règim Local.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

-

Les obres no suposaran afectació estructural.

-

Les obres no tindran afectació sobre el domini públic.

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
la següent liquidació tributària:

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres

36,00 €

- Taxa Llicència Urbanística

36,00 €

- TOTAL

72,00 €

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

Número : 2018-0021 Data : 25/06/2018

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

-

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

ATORGAR, SI S’ESCAU, LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ. EXP. 1391/2017

En data 27 d’octubre de 2017, el Sr. DNI ...653-N va presentar sol·licitud de llicència de
primera ocupació de l’habitatge situat al carrer Geranis, 12 del Priorat de Banyeres.

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

En data 30 de gener de 2018 el tècnic municipal va emetre informe desfavorable al
considerar-se que mancava documentació.

En data 11 de juny de 2018, el Sr. DNI ...653-N, va aportar la documentació requerida i
de nou, en data 14 de juny de 2018, el tècnic municipal emet informe favorable al
considerar que la documentació aportada acompleix amb el requeriment fet.

En data 16 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
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Favorable
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Expedient 1391/2017. Sol·licitud de llicència urbanística de primera
ocupació al c/Geranis 12 urb.el Priorat

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

estableix la legislació de règim local.
Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de
Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015.



Identificació de la llicència:

Primera Ocupació .



Descripció de les obres:

Habitatge unifamiliar aïllat.



Emplaçament de les obres:

Geranis, 12 del Priorat de Banyeres

Referència Cadastral:

8807508CF7780N0001UH

Promotor:

Sr. DNI ...653-N



SEGON.- En aplicació de l’ article 5.b). de l'Ordenança Fiscal número 11, realitzar la
següent liquidació tributària:

- Taxa Llicencia Urbanística

200,00 €

- TOTAL

200,00 €

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

QUART.- Notificar el present acord als interessats.
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PRIMER.- Atorgar la llicència de primera ocupació per a l’habitatge unifamiliar entre
mitgeres i que fa referència a l’ identificació següent:
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Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA CONCESSIÓ DIRECTA DE SUBVENCIONS A ENTITATS
CULTURALS, SOCIALS I ESPORTIVES DEL MUNICIPI DE BANYERES DEL
PENEDÈS (1R TERMINI DE CONCESSIÓ). Exp.- 641/2018
Antecedents

En data 8 de gener de 2018 es va aprovar definitivament el pressupost general de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per l’exercici 2018, en el qual es va preveure
nominativament la concessió de subvencions directes a les entitats culturals, socials i
esportives del municipi.

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès vol donar suport i contribuir a la consolidació
d’aquestes activitats i així participar en la conservació i difusió de la cultura popular, de
l’esport i altres activitats de caire social.

A la Junta de Govern Local de data 24 de maig de 2018, es va aprovar incoar expedient
per a la concessió directa de subvencions a entitats culturals, socials i esportives del
municipi de Banyeres del Penedès, comunicant als interessats que les sol·licituds de
subvenció s'havien de complimentar i tramitar en el format normalitzat, d'acord amb
l'Annex 1, establint dos procediments de selecció:

·

Primera selecció: sol·licituds presentades fins el 8 de juny de 2018, amb termini
màxim de resolució 22 de juny de 2018.

·

Segona selecció: sol·licituds presentades des del 9 de juny fins el 13 de juliol,
amb termini màxim de resolució 27 de juliol de 2018.

En data 12 de juny de 2018 han presentat sol·licitud de subvenció les següents entitats:
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 641/2018. Concessió de Subvenció Directa o Nominativa

-

Associació Folklòrica Drac de Banyeres

-

Associació Ball de Diables de Banyeres del Penedès

-

Grup de Teatre de Banyeres

-

Societat Nova i Revista El Cérvol

-

Fundació Marta Mata Garriga

-

Penya Blaugrana de Banyeres del Penedès

-

Club Futbol Banyeres

-

Club Futbol Base Marc Bartra

-

Llar d’Avis

Fonaments jurídics

L’activitat de foment és aquella activitat administrativa encaminada a promoure aquelles
activitats realitzades per persones privades o jurídico-públiques que satisfan els
interessos generals, les necessitats públiques o que es consideren d’utilitat general.

L’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els
procediments de concessió directa de subvencions, sense necessitat de la preceptiva
convocatòria prèvia.

L’article 28 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i
els concordants del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, regulen al
conveni com a instrument habitual per a canalitzar les subvencions previstes
nominativament en els pressupostos de les corporacions locals.

Havent-se redactat els corresponents convenis reguladors de les subvencions que es
proposen atorgar.
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-

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:

48205

Subvenció Esbart Santa Eulàlia

3340

Promoció cultural

48206

Subvenció Drac de Banyeres

700,00

3340

Promoció cultural

48220

Subvenció Drac de Banyeres sortida
País Basc

700,00

3340

Promoció cultural

48207

Subvenció Diables de Banyeres

700,00

3340

Promoció cultural

48212

Subvenció
Garriga

3340

Promoció cultural

48214

Subvenció Grup Teatre

3340

Promoció cultural

48215

Subvenció Societat Nova

3340

Promoció cultural

48218

Subvenció Revista el Cérvol

Fundació

Marta

2.300,00

Mata

TOTAL ÀREA DE CULTURA

500,00
600,00
1.500,00
100,00
7.100,00

3380

Festes populars i festejos

48205

Conveni Festa Major Esbart Santa
Eulàlia

2.100,00

3380

Festes populars i festejos

48206

Conveni Festa Major Drac de
Banyeres

4.000,00

3380

Festes populars i festejos

48207

Conveni Festa Major Diables de
Banyeres

4.000,00

3380

Festes populars i festejos

48214

Conveni Grup Teatre. Pessebre
vivent

600,00

TOTAL ÀREA DE FESTES

3410

Promoció i foment de
l'esport

48221

3410

Promoció i foment de
l'esport

48901

Subvenció C.F. Banyeres. Foment de
l'esport

3410

Promoció i foment de
l'esport

48902

Subvenció C.F.B. Marc Bartra.
Foment de l'esport

Subvenció Penya Blaugrana

TOTAL ÀREA D’ESPORTS

2313

Assistència social
primària. Gent gran

48202

Subvenció Llar d'avis Banyeres del
Penedès

10.700,00
650,00

11.000,00

3.000,00
14.650,00
1.500,00
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3340

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Aprovar la concessió directa de subvencions, previstes nominativament al
pressupost de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès vigent per l’exercici 2018, a les
següents entitats culturals, socials i esportives del municipi:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

TOTAL ÀREA DE BENESTAR
SOCIAL

1.500,00

90% de l’import total de subvenció a la resolució de l’acord de concessió,
considerat com a bestreta o avançament, en seguiment del concepte indicat a
l’art. 126.3 del ROAS.

-

10% restant un cop presentada la justificació i sigui verificada per l’Àrea
d’Intervenció de l’Ajuntament.

QUART.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura dels corresponents convenis reguladors
de les subvencions.

CINQUÈ.- Notificar el present acord a les entitats culturals, socials i esportives de
Banyeres del Penedès relacionades anteriorment.

SISÈ.- Significar l’obligatorietat de publicar, d’acord amb l’article 18 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de Subvencions, la concessió de subvencions a Base de
Dades Nacional de Subvencions.

SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.
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TERCER.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa a càrrec de les partides
pressupostàries indicades al punt primer d’aquest acord i procedir al seu pagament quan
procedeixi:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON.- Aprovar els convenis reguladors de les subvencions, que s’adjunten al present
acord.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Entitats Culturals

REUNITS

D’una banda, el Sr. Amadeu Benach i Miquel, alcalde-president de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès, que actua en el seu nom i representació.

D'una altra part, la Sra. Marina Farré Figueras, amb DNI núm. 39722705A, Presidenta de
l’entitat Esbart Santa Eulàlia de Banyeres, amb NIF G43848217 i domicili al Carrer Albert
Santó, 17-19 de Banyeres del Penedès.

Assistits per la Sra. Immaculada Rocío Santos Cuellas, secretària interventora tresorera
accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

I reconeixent-se les parts el caràcter amb el què intervenen, poders i facultats suficients
per a formalitzar el present conveni,
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CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I L’ENTITAT
CULTURAL ESBART SANTA EULÀLIA DE BANYERES PER REGULAR LA
CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER DONAR SUPORT A LES ACTIVITATS
CULTURALS ORGANITZADES DURANT L’ANY 2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ESBART SANTA EULÀLIA DE BANYERES

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)



participarà en la Flama del Canigó



intervindrà en la Festa Major:

o

realitzant el pregó com a commemoració del seu 35è aniversari

o

participant en les actuacions culturals a continuació del pregó

o

realitzant dues actuacions el dilluns 9 de juliol: a la tarda amb les
seccions infantils i juvenil i al vespre amb el cos de dansa



actuarà en la festa major de Saifores



intervindrà en altres esdeveniments locals culturals que l’entitat cregui oportú

TERCER.- Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els
supòsits i la forma de l’atorgament de subvencions de l’Administració pública.
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SEGON.- Que és objectiu d’aquest Ajuntament donar suport i contribuir a la consolidació
de les diverses activitats que l’Esbart Santa Eulàlia de Banyeres realitza, per la seva
complementarietat i participació en els diferents programes culturals i socials al nostre
municipi. En aquest marc, i dins de les seves accions, es contempla:
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PRIMER.- Que l’Esbart Santa Eulàlia de Banyeres és una entitat sense ànim de lucre
que vetlla per la conservació i difusió de la cultura popular.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

MANIFESTEN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Per tot això, i per tal de regular la concessió d’una subvenció a l’entitat cultural l’Esbart
Santa Eulàlia de Banyeres, les parts signants subscriuen el present conveni, d’acord
amb les següents



participarà en la Flama del Canigó



intervindrà en la Festa Major:

o

realitzant el pregó com a commemoració del seu 35è aniversari

o

participant en les actuacions culturals a continuació del pregó

o

realitzant dues actuacions el dilluns 9 de juliol: a la tarda amb les
seccions infantils i juvenil i al vespre amb el cos de dansa



actuarà en la festa major de Saifores



intervindrà en altres esdeveniments locals culturals que l’entitat cregui oportú

SEGONA.- Beneficiari

2.1 Requisits
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L’Esbart Santa Eulàlia de Banyeres realitzarà les actuacions :
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PRIMERA.- Objecte i finalitat

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

CLÀUSULES

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

S’ha comprovat que l’entitat cultural Esbart Santa Eulàlia de Banyeres no és deutor per
cap concepte de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i que, per tant, compleix els
requisits que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions, per
a ser beneficiària d’una subvenció pública.

A més, per tal de millorar la gestió de l'agenda municipal, es posa com a data límit
mensual per a comunicar les activitats que es vulguin publicar en l'agenda, el dia 20 de
cada mes, si aquest és festiu, es passarà al següent dia feiner. L’entitat cultural Esbart
Santa Eulàlia de Banyeres es compromet a complir amb la data estipulada. En cas de no
rebre la informació en la data esmentada, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès no es
compromet a poder incloure l’activitat en l’agenda mensual.

TERCERA.- Compatibilitat amb altres subvencions

Aquesta subvenció és compatible amb altres destinades a la mateixa finalitat. En
qualsevol cas, conjuntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no podran
excedir el cost total de les actuacions objecte de la subvenció.

QUARTA.- Import i forma de pagament

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès subvenciona a l’entitat cultural Esbart Santa
Eulàlia de Banyeres per a les activitats especificades en la clàusula primera d’aquest
conveni, amb la quantitat de DOS MIL TRES-CENTS EUROS (2.300 €), a càrrec de la
partida pressupostària 3340 482.05 i DOS MIL CENT EUROS (2.100 €) càrrec de la
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L’entitat cultural Esbart Santa Eulàlia de Banyeres es compromet, pel bé dels veïns de
Banyeres del Penedès, a tenir cura de no organitzar activitats que coincideixin en el dia i
l'hora amb altres activitats, per aquest motiu, es demana consultar el calendari
d'activitats ja previstes en el municipi amb la coordinadora del Centre Cívic Ernest Lluch.
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L’entitat cultural Esbart Santa Eulàlia de Banyeres es compromet a adoptar les mesures
de difusió per a donar l’adequada publicitat al finançament públic de les activitats objecte
d’aquest conveni, mitjançant la publicació en tot el material gràfic i de difusió “amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès”, juntament amb el seu logotip,
d’acord amb les normes gràfiques que té establertes aquest Ajuntament i justificar la
subvenció en els termes especificats en la clàusula cinquena.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.2 Obligacions

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

partida pressupostària 3380 482.05 del pressupost vigent, fent constar que els imports
corresponen a :

-

subvenció anual de cultura 1.000 €

-

35è aniversari

-

mostra infantil (maig)

150 €

-

mostra infantil (setembre)

150 €

subvenció anual de festes 2.100 €

Aquesta quantitat serà abonada per transferència bancària al número de compte que
faciliti l’entitat, en un termini de 20 dies des de la signatura d’aquest conveni, regulador
de la concessió de la subvenció de la següent manera:

-

90% de l’import total de subvenció a la resolució de l’acord de concessió,
considerat com a bestreta o avançament, en seguiment del concepte indicat a
l’art. 126.3 del ROAS.

-

10% restant un cop presentada la justificació i sigui verificada per l’Àrea
d’Intervenció de l’Ajuntament.

El lliurament de l’ajut serà acreditat per l’esmentada entitat omplint el formulari de
l’Annex 2.

CINQUENA.- Forma de justificació i termini

Les activitats objecte de la subvenció que es regula en el present conveni s’hauran de
justificar com a data màxima el 31 de desembre de 2018.

L’entitat cultural esmentada haurà de presentar justificants que acrediten la realització de
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(total 2.300 €)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1.000 €

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de Subvencions, així com, si escau, les previsions que continguin les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2018 i la normativa aplicable de la Llei
General Pressupostària, la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú,
en matèria de procediment, i el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les
Administracions Públiques, en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
Subvencions.

En prova de conformitat se signen dos exemplars del present conveni, en el lloc i data
esmentats a l’encapçalament.

L’Alcalde de

La Presidenta de l’Esbart

l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Santa Eulàlia de Banyeres

Amadeu Benach i Miquel

Marina Farré Figueras

La secretària interventora tresorera accidental de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Immaculada Rocío Santos Cuellas

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

Número : 2018-0021 Data : 25/06/2018

SISENA.- Règim jurídic aplicable

Codi Validació: 5NW6DTNYXLAXJX45A4QAW324Y | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 28 de 91

Explícitament l’entitat ha de declarar que no té cap afany de lucre i que no destina cap
quantitat econòmica a ingressos dels seus membres i que, per tant, la totalitat de la
subvenció es correspon amb les despeses derivades de les seves activitats, omplint el
document de l’Annex 4.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

les activitats objecte d’aquesta subvenció, així com el compliment de la finalitat que
determina la concessió de la mateixa, omplint el quadre de l’Annex 3. No obstant, els
justificants estaran a disposició de la intervenció de l’Ajuntament en qualsevol moment.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

REUNITS

D’una banda, el Sr. Amadeu Benach i Miquel, alcalde-president de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès, que actua en el seu nom i representació.

D'una altra part, el Sr. Javier Fernandez Brea, amb DNI 7785860K, President de
l’Associació Folklòrica Drac de Banyeres amb NIF núm. G43389907 i domicili a la Plaça
de l’Ajuntament, núm. 20, 2n de Banyeres del Penedès.

Assistits per la Sra. Immaculada Rocío Santos Cuellas, secretària interventora tresorera
accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

I reconeixent-se les parts el caràcter amb el què intervenen, poders i facultats suficients
per a formalitzar el present conveni,

MANIFESTEN

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

Número : 2018-0021 Data : 25/06/2018

Banyeres del Penedès, .. de juny de 2018
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CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I L’ASSOCIACIÓ
FOLKLÒRICA DRAC DE BANYERES PER REGULAR LA CONCESSIÓ D’UNA
SUBVENCIÓ PER DONAR SUPORT A LES ACTIVITATS CULTURALS
ORGANITZADES DURANT L’ANY 2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DRAC DE BANYERES

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

suport en la sortida cultural realitzada els dies 9 i 10 de juny al municipi basc
d’Oiartzun.



intervindrà en la celebració de la Festa de la Flama del Canigó



intervindrà en la Festa Major:

o

en la cercavila del divendres a la tarda amb les actuacions del Drac
infantil, la Bruixa i la Cuca Fera, el dia 6 de juliol.

o

en les actuacions culturals a continuació del pregó

o

en el CORREFOC el dia 7 de juliol de 2018 a les 22.00 hores, pels
carrers de Banyeres. La Junta de Drac de Banyeres estableix que
actuaran les colles de dracs següents: Drac de Banyeres del Penedès i
dues colles convidades.

o

realitzaran la Volada del Drac (Patrimoni Local d’Interès Festiu, Cultural i
Folklòric català) i la traca final del correfoc.

o

en la cercavila del diumenge 8 de juliol a les 18.00h amb les actuacions
del Drac infantil de Banyeres, la Bruixa, la Cuca Fera i el Capgròs del
Drac de Banyeres i colles convidades.
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SEGON.- Que és objectiu d’aquest Ajuntament donar suport i contribuir a la consolidació
de les diverses activitats que l’Associació Folklòrica Drac de Banyeres realitza, per la
seva complementarietat i participació en els diferents programes culturals i socials al
nostre municipi. En aquest marc, i dins de les seves accions, es contempla:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Que l’Associació Folklòrica Drac de Banyeres és una entitat sense ànim de
lucre que vetlla per la conservació i difusió de la cultura popular.



Intervindrà en altres esdeveniments locals culturals que l’entitat cregui oportú

TERCER.- Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els
supòsits i la forma de l’atorgament de subvencions de l’Administració pública.

Per tot això, i per tal de regular la concessió d’una subvenció a l’Associació Folklòrica
Drac de Banyeres, les parts signants subscriuen el present conveni, d’acord amb les
següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- Objecte i finalitat

L’Associació Folklòrica Drac de Banyeres realitzarà les actuacions :



intervindrà en la celebració de la Festa de la Flama del Canigó



intervindrà en la Festa Major:

o

en la cercavila del divendres a la tarda amb les actuacions del Drac
infantil, la Bruixa i la Cuca Fera, el dia 6 de juliol.

o

en les actuacions culturals a continuació del pregó

o

en el CORREFOC el dia 7 de juliol de 2018 a les 22.00 hores, pels
carrers de Banyeres. La Junta de Drac de Banyeres estableix que
actuaran les colles de dracs següents: Drac de Banyeres del Penedès i
dues colles convidades.
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Intervindrà en les festes majors de Saifores i Masies de Sant Miquel
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

realitzaran la Volada del Drac (Patrimoni Local d’Interès Festiu, Cultural i
Folklòric català) i la traca final del correfoc.

o

en la cercavila del diumenge 8 de juliol a les 18.00h amb les actuacions
del Drac infantil de Banyeres, la Bruixa, la Cuca Fera i el Capgròs del
Drac de Banyeres i amb dues colles convidades.



Intervindrà en les festes majors de Saifores i Masies de Sant Miquel



Intervindrà en altres esdeveniments locals culturals que l’entitat cregui oportú

A més, es contempla suport econòmic per a la seva sortida cultural al municipi
d’Oiartzun (País Basc).

SEGONA.- Beneficiari

Número : 2018-0021 Data : 25/06/2018

o

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

S’ha comprovat que l’Associació Folklòrica Drac de Banyeres no és deutor per cap
concepte de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i que, per tant, compleix els requisits
que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions, per a ser
beneficiària d’una subvenció pública.

2.2 Obligacions
L’Associació Folklòrica Drac de Banyeres es compromet a adoptar les mesures de
difusió per a donar l’adequada publicitat al finançament públic de les activitats objecte
d’aquest conveni, mitjançant la publicació en tot el material gràfic i de difusió “amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès”, juntament amb el seu logotip,
d’acord amb les normes gràfiques que té establertes aquest Ajuntament i justificar la
subvenció en els termes especificats en la clàusula cinquena.

L’entitat cultural Drac de Banyeres es compromet, pel bé dels veïns de Banyeres del
Penedès, a tenir cura de no organitzar activitats que coincideixin en el dia i l'hora amb
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2.1 Requisits

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Aquesta subvenció és compatible amb altres destinades a la mateixa finalitat. En
qualsevol cas, conjuntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no podran
excedir el cost total de les actuacions objecte de la subvenció.

QUARTA.- Import i forma de pagament

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès subvenciona a l’Associació Folklòrica Drac de
Banyeres per a les activitats especificades en la clàusula primera d’aquest conveni, amb
la quantitat de SET-CENTS EUROS (700 €), a càrrec de la partida pressupostària 3340
482.06, SET-CENTS EUROS (700 €) a càrrec de la partida pressupostària 3340 482.20 i
QUATRE MIL EUROS (4.000 €) càrrec de la partida pressupostària 3380 482.06 i del
pressupost vigent, fent constar que els imports corresponen a :

-

suport sortida al País Basc
subvenció anual de cultura
subvenció anual de festes

700 €
700 €
4.000 €

Aquesta quantitat serà abonada per transferència bancària al número de compte que
faciliti l’entitat, en un termini de 20 dies des de la signatura d’aquest conveni, regulador
de la concessió de la subvenció de la següent manera:

-

90% de l’import total de subvenció a la resolució de l’acord de concessió,
considerat com a bestreta o avançament, en seguiment del concepte indicat a
l’art. 126.3 del ROAS.
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TERCERA.- Compatibilitat amb altres subvencions
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A més, per tal de millorar la gestió de l'agenda municipal, es posa com a data límit
mensual per a comunicar les activitats que es vulguin publicar en l'agenda, el dia 20 de
cada mes, si aquest és festiu, es passarà al següent dia feiner. L’entitat cultural Drac de
Banyeres es compromet a complir amb la data estipulada. En cas de no rebre la
informació en la data esmentada, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès no es
compromet a poder incloure l’activitat en l’agenda mensual.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

altres activitats, per aquest motiu, es demana consultar el calendari d'activitats ja
previstes en el municipi amb la coordinadora del Centre Cívic Ernest Lluch.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

-

10% restant un cop presentada la justificació i sigui verificada per l’Àrea
d’Intervenció de l’Ajuntament.

L’entitat cultural esmentada haurà de presentar justificants que acrediten la realització de
les activitats objecte d’aquesta subvenció, així com el compliment de la finalitat que
determina la concessió de la mateixa, omplint el quadre de l’Annex 3. No obstant, els
justificants estaran a disposició de la intervenció de l’Ajuntament en qualsevol moment.

Explícitament l’entitat ha de declarar que no té cap afany de lucre i que no destina cap
quantitat econòmica a ingressos dels seus membres i que, per tant, la totalitat de la
subvenció es correspon amb les despeses derivades de les seves activitats, omplint el
document de l’Annex 4.

SISENA.- Règim jurídic aplicable

En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de Subvencions, així com, si escau, les previsions que continguin les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2018 i la normativa aplicable de la Llei
General Pressupostària, la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú,
en matèria de procediment, i el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les
Administracions Públiques, en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
Subvencions.

En prova de conformitat se signen dos exemplars del present conveni, en el lloc i data
esmentats a l’encapçalament.
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Les activitats objecte de la subvenció que es regula en el present conveni s’hauran de
justificar com a data màxima el 31 de desembre de 2018.
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CINQUENA.- Forma de justificació i termini

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El lliurament de l’ajut serà acreditat per l’esmentada entitat omplint el formulari de
l’Annex 2.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Drac de Banyeres

Amadeu Benach i Miquel

Javier Fernández Brea

l’Associació

La secretària interventora tresorera accidental de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Immaculada Rocío Santos Cuellas

BALL DE DIABLES DE BANYERES

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I L’ENTITAT
CULTURAL BALL DE DIABLES DE BANYERES PER REGULAR LA CONCESSIÓ
D’UNA SUBVENCIÓ PER DONAR SUPORT A LES ACTIVITATS CULTURALS
ORGANITZADES DURANT L’ANY 2018

Banyeres del Penedès, .. de juny de 2018

REUNITS

D’una banda, el Sr. Amadeu Benach i Miquel, alcalde-president de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès, que actua en el seu nom i representació.
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El President
Folklòrica

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’Alcalde de

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

MANIFESTEN

PRIMER.- Que l’entitat cultural Ball de Diables de Banyeres és una entitat sense ànim de
lucre que vetlla per la conservació i difusió de la cultura popular.

SEGON.- Que és objectiu d’aquest Ajuntament donar suport i contribuir a la consolidació
de les diverses activitats que l’entitat cultural Ball de Diables de Banyeres realitza, per la
seva complementarietat i participació en els diferents programes culturals i socials al
nostre municipi. En aquest marc, i dins de les seves accions, es contempla:



intervindrà en la celebració de la Festa de la Flama del Canigó



intervindrà en la Festa Major:

o

en la cercavila del divendres a la tarda amb l’actuació del Ball de Diables
infantil de Banyeres, el dia 6 de juliol.

o

en les actuacions culturals a continuació del pregó

o

realitzaran el correbars del divendres al vespre
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I reconeixent-se les parts el caràcter amb el què intervenen, poders i facultats suficients
per a formalitzar el present conveni,
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Assistits per la Sra. Immaculada Rocío Santos Cuellas, secretària interventora tresorera
accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

D’una altra part, el Sra. Assumpta Ràfols Figueras, amb DNI 47758592N, Presidenta de
l’Associació Ball de Diables de Banyeres amb NIF G43713213 i amb domicili al carrer
Albert Santó, 17-19 de Banyeres del Penedès.

o

realitzaran els Versots, al vespre, el dia 7 de juliol

o

participaran en l’espectacle de CORREFOC el dia 7 de juliol de 2018 a
les 22:00 hores, pels carrers de Banyeres. La Junta del Ball de Diables
de Banyeres estableix que actuaran el Ball de Diables de Banyeres del
Penedès més dues colles convidades.

o

realitzaran la Carretillada de Festa Major

o

participaran en la cercavila del diumenge 8 de juliol de la Festa Major
amb l’actuació del Ball de Diables infantil de Banyeres i amb dues colles
convidades.



Intervindrà en la festa major de Les Masies de Sant Miquel



Intervindrà en altres esdeveniments locals culturals que l’entitat cregui oportú.

TERCER.- Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula
els supòsits i la forma de l’atorgament de subvencions de l’Administració pública.

Per tot això, i per tal de regular la concessió d’una subvenció l’entitat cultural Ball de
Diables de Banyeres, les parts signants subscriuen el present conveni, d’acord amb
les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- Objecte i finalitat
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o

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)



intervindrà en la Festa Major:



o

en la cercavila del divendres a la tarda amb l’actuació del Ball de Diables
infantil de Banyeres, el dia 6 de juliol.

o

en les actuacions culturals a continuació del pregó

o

realitzaran el correbars del divendres al vespre

o

realitzaran la Tronada del dissabte al migdia, el dia 7 de juliol.

o

realitzaran els Versots, al vespre, el dia 7 de juliol

o

participaran en l’espectacle de CORREFOC el dia 7 de juliol de 2018 a
les 22:00 hores, pels carrers de Banyeres. La Junta del Ball de Diables
de Banyeres estableix que actuaran el Ball de Diables de Banyeres del
Penedès més dues colles convidades.

o

realitzaran la Carretillada de Festa Major

o

participaran en la cercavila del diumenge 8 de juliol de la Festa Major
amb l’actuació del Ball de Diables infantil de Banyeres i amb dues colles
convidades.

Intervindrà en la festa major de Les Masies de Sant Miquel
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’entitat cultural Ball de Diables de Banyeres realitzarà les actuacions :

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)



Intervindrà en altres esdeveniments locals culturals que l’entitat cregui oportú.

SEGONA.- Beneficiari

L’entitat cultural Ball de Diables de Banyeres es compromet a adoptar les mesures de
difusió per a donar l’adequada publicitat al finançament públic de les activitats objecte
d’aquest conveni, mitjançant la publicació en tot el material gràfic i de difusió “amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès”, juntament amb el seu logotip,
d’acord amb les normes gràfiques que té establertes aquest Ajuntament i justificar la
subvenció en els termes especificats en la clàusula cinquena.

L’entitat cultural Ball de Diables de Banyeres es compromet, pel bé dels veïns de
Banyeres del Penedès, a tenir cura de no organitzar activitats que coincideixin en el dia i
l'hora amb altres activitats, per aquest motiu, es demana consultar el calendari
d'activitats ja previstes en el municipi amb la coordinadora del Centre Cívic Ernest Lluch.

A més, per tal de millorar la gestió de l'agenda municipal, es posa com a data límit
mensual per a comunicar les activitats que es vulguin publicar en l'agenda, el dia 20 de
cada mes, si aquest és festiu, es passarà al següent dia feiner. L’entitat cultural Ball de
Diables de Banyeres es compromet a complir amb la data estipulada. En cas de no rebre
la informació en la data esmentada, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès no es
compromet a poder incloure l’activitat en l’agenda mensual.

TERCERA.- Compatibilitat amb altres subvencions

Aquesta subvenció és compatible amb altres destinades a la mateixa finalitat. En
qualsevol cas, conjuntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no podran
excedir el cost total de les actuacions objecte de la subvenció.
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2.2 Obligacions
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S’ha comprovat que l’entitat cultural Ball de Diables de Banyeres no és deutor per cap
concepte de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i que, per tant, compleix els requisits
que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions, per a ser
beneficiària d’una subvenció pública.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.1 Requisits

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

subvenció anual de cultura

-

subvenció anual de festes

700 €
4.000 €

Aquesta quantitat serà abonada per transferència bancària al número de compte que
faciliti l’entitat, en un termini de 20 dies des de la signatura d’aquest conveni, regulador
de la concessió de la subvenció de la següent manera:

-

90% de l’import total de subvenció a la resolució de l’acord de concessió,
considerat com a bestreta o avançament, en seguiment del concepte indicat a
l’art. 126.3 del ROAS.

-

10% restant un cop presentada la justificació i sigui verificada per l’Àrea
d’Intervenció de l’Ajuntament.

El lliurament de l’ajut serà acreditat per l’esmentada entitat omplint el formulari de
l’Annex 2.

CINQUENA.- Forma de justificació i termini

Les activitats objecte de la subvenció que es regula en el present conveni s’hauran de
justificar com a data màxima el 31 de desembre de 2018.

L’entitat cultural esmentada haurà de presentar justificants que acrediten la realització de
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L’Ajuntament de Banyeres del Penedès subvenciona a l’entitat cultural Ball de Diables
de Banyeres per a les activitats especificades en la clàusula primera d’aquest conveni,
amb la quantitat de SET-CENTS EUROS (700 €), a càrrec de la partida pressupostària
3340 482.07 i QUATRE MIL EUROS (4.000 €) càrrec de la partida pressupostària 3380
482.07 del pressupost vigent, fent constar que els imports corresponen a:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

QUARTA.- Import i forma de pagament

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de Subvencions, així com, si escau, les previsions que continguin les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2018 i la normativa aplicable de la Llei
General Pressupostària, la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú,
en matèria de procediment, i el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les
Administracions Públiques, en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
Subvencions.

En prova de conformitat se signen dos exemplars del present conveni, en el lloc i data
esmentats a l’encapçalament.

L’Alcalde de

La Presidenta de l’entitat cultural

l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Ball de Diables de Banyeres

Amadeu Benach i Miquel

Assumpta Ràfols Figueras

La secretària interventora tresorera accidental de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Immaculada Rocío Santos Cuellas
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SISENA.- Règim jurídic aplicable
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Explícitament l’entitat ha de declarar que no té cap afany de lucre i que no destina cap
quantitat econòmica a ingressos dels seus membres i que, per tant, la totalitat de la
subvenció es correspon amb les despeses derivades de les seves activitats, omplint el
document de l’Annex 4.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

les activitats objecte d’aquesta subvenció, així com el compliment de la finalitat que
determina la concessió de la mateixa, omplint el quadre de l’Annex 3. No obstant, els
justificants estaran a disposició de la intervenció de l’Ajuntament en qualsevol moment.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SOCIETAT NOVA

D’una banda, el Sr. Amadeu Benach i Miquel, alcalde-president de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès, que actua en el seu nom i representació.

D'una altra part, el Sr. Lluís Fabregat Escribà, amb DNI núm. 37268773X, President de
l’entitat Societat Nova de Banyeres, amb NIF G43068170 i domicili al Carrer Albert
Santó, 17-19 de Banyeres del Penedès.

Assistits per la Sra. Immaculada Rocío Santos Cuellas, secretària interventora tresorera
accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

I reconeixent-se les parts el caràcter amb el què intervenen, poders i facultats suficients
per a formalitzar el present conveni,

MANIFESTEN

PRIMER.- Que l’entitat cultural Societat Nova és una entitat sense ànim de lucre que
vetlla per la conservació i difusió de la cultura popular.
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REUNITS

Codi Validació: 5NW6DTNYXLAXJX45A4QAW324Y | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 42 de 91

Banyeres del Penedès, .. de juny de 2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I L’ENTITAT
CULTURAL SOCIETAT NOVA PER REGULAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ
PER DONAR SUPORT A LES ACTIVITATS CULTURALS ORGANITZADES DURANT
L’ANY 2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)



cargolada i altres festes tradicionals



manteniment de l’edifici i instal·lacions



edició semestral de la Revista El Cérvol

TERCER.- Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els
supòsits i la forma de l’atorgament de subvencions de l’Administració pública.

Per tot això, i per tal de regular la concessió d’una subvenció l’entitat cultural Societat
Nova, les parts signants subscriuen el present conveni, d’acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- Objecte i finalitat

L’entitat cultural Societat Nova realitzarà les actuacions :



diverses activitats culturals i socials: conferències, tallers, exposicions i nits
temàtiques



cargolada i altres festes tradicionals
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON.- Que és objectiu d’aquest Ajuntament donar suport i contribuir a la consolidació
de les diverses activitats que l’entitat cultural Societat Nova realitza, per la seva
complementarietat i participació en els diferents programes culturals i socials al nostre
municipi. En aquest marc, i dins de les seves accions, es contempla:



edició semestral de la Revista El Cérvol

SEGONA.- Beneficiari

2.1 Requisits
S’ha comprovat que l’entitat cultural Societat Nova no és deutor per cap concepte de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i que, per tant, compleix els requisits que
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions, per a ser
beneficiària d’una subvenció pública.

2.2 Obligacions
L’entitat cultural Societat Nova es compromet a adoptar les mesures de difusió per a
donar l’adequada publicitat al finançament públic de les activitats objecte d’aquest
conveni, mitjançant la publicació en tot el material gràfic i de difusió “amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès”, juntament amb el seu logotip, d’acord amb
les normes gràfiques que té establertes aquest Ajuntament i justificar la subvenció en els
termes especificats en la clàusula cinquena.

L’entitat cultural Societat Nova es compromet, pel bé dels veïns de Banyeres del
Penedès, a tenir cura de no organitzar activitats que coincideixin en el dia i l'hora amb
altres activitats, per aquest motiu, es demana consultar el calendari d'activitats ja
previstes en el municipi amb la coordinadora del Centre Cívic Ernest Lluch.

A més, per tal de millorar la gestió de l'agenda municipal, es posa com a data límit
mensual per a comunicar les activitats que es vulguin publicar en l'agenda, el dia 20 de
cada mes, si aquest és festiu, es passarà al següent dia feiner. L’entitat cultural Societat
Nova es compromet a complir amb la data estipulada. En cas de no rebre la informació
en la data esmentada, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès no es compromet a poder
incloure l’activitat en l’agenda mensual.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

TERCERA.- Compatibilitat amb altres subvencions

-

subvenció anual de cultura Societat Nova

1.500 €

-

subvenció anual de cultura Revista El Cérvol

100 €

Aquesta quantitat serà abonada per transferència bancària al número de compte que
faciliti l’entitat, en un termini de 20 dies des de la signatura d’aquest conveni, regulador
de la concessió de la subvenció de la següent manera:

-

90% de l’import total de subvenció a la resolució de l’acord de concessió,
considerat com a bestreta o avançament, en seguiment del concepte indicat a
l’art. 126.3 del ROAS.

-

10% restant un cop presentada la justificació i sigui verificada per l’Àrea
d’Intervenció de l’Ajuntament.

El lliurament de l’ajut serà acreditat per l’esmentada entitat omplint el formulari de
l’Annex 2.

CINQUENA.- Forma de justificació i termini
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L’Ajuntament de Banyeres del Penedès subvenciona a l’entitat cultural Societat Nova per
a les activitats especificades en la clàusula primera d’aquest conveni, amb la quantitat de
MIL CINC-CENTS EUROS (1.500 €), a càrrec de la partida pressupostària 3340 482.15 i
CENT EUROS (100 €) a càrrec de la partida pressupostària 3340 482.18 del pressupost
vigent, fent constar que els imports corresponen a:
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QUARTA.- Import i forma de pagament

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aquesta subvenció és compatible amb altres destinades a la mateixa finalitat. En
qualsevol cas, conjuntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no podran
excedir el cost total de les actuacions objecte de la subvenció.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SISENA.- Règim jurídic aplicable

En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de Subvencions, així com, si escau, les previsions que continguin les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2018 i la normativa aplicable de la Llei
General Pressupostària, la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú,
en matèria de procediment, i el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les
Administracions Públiques, en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
Subvencions.

En prova de conformitat se signen dos exemplars del present conveni, en el lloc i data
esmentats a l’encapçalament.

L’Alcalde de

El President de l’entitat cultural

l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Societat Nova

Amadeu Benach i Miquel

Lluís Fabregat Escribà
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Explícitament l’entitat ha de declarar que no té cap afany de lucre i que no destina cap
quantitat econòmica a ingressos dels seus membres i que, per tant, la totalitat de la
subvenció es correspon amb les despeses derivades de les seves activitats, omplint el
document de l’Annex 4.
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L’entitat cultural esmentada haurà de presentar justificants que acrediten la realització de
les activitats objecte d’aquesta subvenció, així com el compliment de la finalitat que
determina la concessió de la mateixa, omplint el quadre de l’Annex 3. No obstant, els
justificants estaran a disposició de la intervenció de l’Ajuntament en qualsevol moment.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Les activitats objecte de la subvenció que es regula en el present conveni s’hauran de
justificar com a data màxima el 31 de desembre de 2018.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

La secretària interventora tresorera accidental de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I L’ENTITAT
CULTURAL GRUP DE TEATRE BANYERES PER REGULAR LA CONCESSIÓ D’UNA
SUBVENCIÓ PER DONAR SUPORT A LES ACTIVITATS CULTURALS
ORGANITZADES DURANT L’ANY 2018

Banyeres del Penedès, .. de juny de 2018

Número : 2018-0021 Data : 25/06/2018

GRUP DE TEATRE BANYERES

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Immaculada Rocío Santos Cuellas

D’una banda, el Sr. Amadeu Benach i Miquel, alcalde-president de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès, que actua en el seu nom i representació.

D'una altra part, la Sra. Núria Font i Farré, amb DNI núm. 39719374F, Presidenta de
l’entitat Grup de Teatre Banyeres, amb NIF G55676563 i domicili al Carrer Albert Santó,
17-19 de Banyeres del Penedès.

Assistits per la Sra. Immaculada Rocío Santos Cuellas, secretària interventora tresorera
accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

I reconeixent-se les parts el caràcter amb el què intervenen, poders i facultats suficients
per a formalitzar el present conveni,
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REUNITS

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

MANIFESTEN

preparació de diferents obres i activitats al llarg de l’any:
Pessebre vivent (secció infantils i juvenils i secció adults)
Representació obra de teatre Maria Rosa (secció adults)
Representació del Petit Príncep (secció infantils i juvenils)
Representació d’un conte per la Marató (secció infantils i juvenils)

TERCER.- Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els
supòsits i la forma de l’atorgament de subvencions de l’Administració pública.

Per tot això, i per tal de regular la concessió d’una subvenció l’entitat cultural Grup de
Teatre de Banyeres del Penedès, les parts signants subscriuen el present conveni,
d’acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- Objecte i finalitat
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SEGON.- Que és objectiu d’aquest Ajuntament donar suport i contribuir a la consolidació
de les diverses activitats que l’entitat cultural Grup de Teatre Banyeres realitza, per la
seva complementarietat i participació en els diferents programes culturals i socials al
nostre municipi. En aquest marc, i dins de les seves accions, es contempla:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Que l’entitat cultural Grup de Teatre Banyeres és una entitat sense ànim de
lucre que vetlla per la conservació i difusió de la cultura popular.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

L’entitat cultural Grup de Teatre Banyeres realitzarà les actuacions :



preparació de diferents obres i activitats al llarg de l’any:
Pessebre vivent (secció infantils i juvenils i secció adults)

Representació d’un conte per la Marató (secció infantils i juvenils)

SEGONA.- Beneficiari

2.1 Requisits
S’ha comprovat que l’entitat cultural Grup de Teatre de Banyeres del Penedès no és
deutor per cap concepte de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i que, per tant,
compleix els requisits que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
Subvencions, per a ser beneficiària d’una subvenció pública.

Número : 2018-0021 Data : 25/06/2018

Representació del Petit Príncep (secció infantils i juvenils)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Representació obra de teatre Maria Rosa (secció adults)

L’entitat cultural Grup de Teatre Banyeres es compromet a adoptar les mesures de
difusió per a donar l’adequada publicitat al finançament públic de les activitats objecte
d’aquest conveni, mitjançant la publicació en tot el material gràfic i de difusió “amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès”, juntament amb el seu logotip,
d’acord amb les normes gràfiques que té establertes aquest Ajuntament i justificar la
subvenció en els termes especificats en la clàusula cinquena.

L’entitat cultural Grup de Teatre Banyeres es compromet, pel bé dels veïns de Banyeres
del Penedès, a tenir cura de no organitzar activitats que coincideixin en el dia i l'hora
amb altres activitats, per aquest motiu, es demana consultar el calendari d'activitats ja
previstes en el municipi amb la coordinadora del Centre Cívic Ernest Lluch.

A més, per tal de millorar la gestió de l'agenda municipal, es posa com a data límit
mensual per a comunicar les activitats que es vulguin publicar en l'agenda, el dia 20 de
cada mes, si aquest és festiu, es passarà al següent dia feiner. L’entitat cultural Grup de
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2.2 Obligacions

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Teatre Banyeres es compromet a complir amb la data estipulada. En cas de no rebre la
informació en la data esmentada, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès no es
compromet a poder incloure l’activitat en l’agenda mensual.

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès subvenciona a l’entitat cultural Grup de Teatre
de Banyeres per a les activitats especificades en la clàusula primera d’aquest conveni,
amb la quantitat de SIS-CENTS EUROS (600 €), a càrrec de la partida pressupostària
3340 482.14 i SIS-CENTS EUROS (600 €), a càrrec de la partida pressupostària 3380
482.14 del pressupost vigent, fent constar que els imports corresponen a:

-

subvenció anual de cultura

600 €

-

subvenció anual de festes

600 €

Aquesta quantitat serà abonada per transferència bancària al número de compte que
faciliti l’entitat, en un termini de 20 dies des de la signatura d’aquest conveni, regulador
de la concessió de la subvenció de la següent manera:

-

90% de l’import total de subvenció a la resolució de l’acord de concessió,
considerat com a bestreta o avançament, en seguiment del concepte indicat a
l’art. 126.3 del ROAS.

-

10% restant un cop presentada la justificació i sigui verificada per l’Àrea
d’Intervenció de l’Ajuntament.

El lliurament de l’ajut serà acreditat per l’esmentada entitat omplint el formulari de
l’Annex 2.
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QUARTA.- Import i forma de pagament
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Aquesta subvenció és compatible amb altres destinades a la mateixa finalitat. En
qualsevol cas, conjuntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no podran
excedir el cost total de les actuacions objecte de la subvenció.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCERA.- Compatibilitat amb altres subvencions

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

CINQUENA.- Forma de justificació i termini

SISENA.- Règim jurídic aplicable

En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de Subvencions, així com, si escau, les previsions que continguin les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2018 i la normativa aplicable de la Llei
General Pressupostària, la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú,
en matèria de procediment, i el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les
Administracions Públiques, en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
Subvencions.

En prova de conformitat se signen dos exemplars del present conveni, en el lloc i data
esmentats a l’encapçalament.

L’Alcalde de

La Presidenta de l’entitat cultural

l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Grup de Teatre Banyeres

Amadeu Benach i Miquel

Núria Font i Farré
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Explícitament l’entitat ha de declarar que no té cap afany de lucre i que no destina cap
quantitat econòmica a ingressos dels seus membres i que, per tant, la totalitat de la
subvenció es correspon amb les despeses derivades de les seves activitats, omplint el
document de l’Annex 4.
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L’entitat cultural esmentada haurà de presentar justificants que acrediten la realització de
les activitats objecte d’aquesta subvenció, així com el compliment de la finalitat que
determina la concessió de la mateixa, omplint el quadre de l’Annex 3. No obstant, els
justificants estaran a disposició de la intervenció de l’Ajuntament en qualsevol moment.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Les activitats objecte de la subvenció que es regula en el present conveni s’hauran de
justificar com a data màxima el 31 de desembre de 2018.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

La secretària interventora tresorera accidental de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I LA FUNDACIÓ
MARTA MATA GARRIGA PER REGULAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER
DONAR SUPORT A LES ACTIVITATS CULTURALS ORGANITZADES DURANT
L’ANY 2018

Banyeres del Penedès, .. de juny de 2018

Número : 2018-0021 Data : 25/06/2018

FUNDACIÓ MARTA MATA GARRIGA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Immaculada Rocío Santos Cuellas

D’una banda, el Sr. Amadeu Benach i Miquel, alcalde-president de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès, que actua en el seu nom i representació.

D'una altra part, la Sra. Mª Assumpta Baig Torras, amb DNI 37256438A, Presidenta de
la Fundació Marta Mata Garriga, amb NIF G43071067 i domicili al carrer de Dalt, 6 de
Saifores.

Assistits per la Sra. Immaculada Rocío Santos Cuellas, secretària interventora tresorera
accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

I reconeixent-se les parts el caràcter amb el què intervenen, poders i facultats suficients
per a formalitzar el present conveni,
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REUNITS

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

MANIFESTEN

31a marxa pels camins del Penedès

TERCER.- Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els
supòsits i la forma de l’atorgament de subvencions de l’Administració pública.

Per tot això, i per tal de regular la concessió d’una subvenció a la Fundació Marta Mata,
les parts signants subscriuen el present conveni, d’acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- Objecte i finalitat

La Fundació Marta Mata Garriga realitzarà:



31a marxa pels camins del Penedès

SEGONA.- Beneficiari
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SEGON.- Que és objectiu d’aquest Ajuntament donar suport i contribuir a la consolidació
de les diverses activitats que la Fundació Marta Mata Garriga realitza, per la seva
complementarietat i participació en els diferents programes culturals i socials al nostre
municipi. En aquest marc, i dins de les seves accions, es contempla:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Que la Fundació Marta Mata Garriga és una entitat sense ànim de lucre que
vetlla per la conservació i difusió de la cultura popular.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

2.1 Requisits

L’entitat cultural Fundació Marta Mata i Garriga es compromet, pel bé dels veïns de
Banyeres del Penedès, a tenir cura de no organitzar activitats que coincideixin en el dia i
l'hora amb altres activitats, per aquest motiu, es demana consultar el calendari
d'activitats ja previstes en el municipi amb la coordinadora del Centre Cívic Ernest Lluch.

A més, per tal de millorar la gestió de l'agenda municipal, es posa com a data límit
mensual per a comunicar les activitats que es vulguin publicar en l'agenda, el dia 20 de
cada mes, si aquest és festiu, es passarà al següent dia feiner. L’entitat cultural
Fundació Marta Mata i Garriga es compromet a complir amb la data estipulada. En cas
de no rebre la informació en la data esmentada, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
no es compromet a poder incloure l’activitat en l’agenda mensual.

TERCERA.- Compatibilitat amb altres subvencions

Aquesta subvenció és compatible amb altres destinades a la mateixa finalitat. En
qualsevol cas, conjuntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no podran
excedir el cost total de les actuacions objecte de la subvenció.

QUARTA.- Import i forma de pagament
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La Fundació Marta Mata Garriga es compromet a adoptar les mesures de difusió per a
donar l’adequada publicitat al finançament públic de les activitats objecte d’aquest
conveni, mitjançant la publicació en tot el material gràfic i de difusió “amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès”, juntament amb el seu logotip, d’acord amb
les normes gràfiques que té establertes aquest Ajuntament i justificar la subvenció en els
termes especificats en la clàusula cinquena.
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2.2 Obligacions

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’ha comprovat que la Fundació Marta Mata Garriga no és deutor per cap concepte de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i que, per tant, compleix els requisits que
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions, per a ser
beneficiària d’una subvenció pública.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

-

90% de l’import total de subvenció a la resolució de l’acord de concessió,
considerat com a bestreta o avançament, en seguiment del concepte indicat a
l’art. 126.3 del ROAS.

-

10% restant un cop presentada la justificació i sigui verificada per l’Àrea
d’Intervenció de l’Ajuntament.

El lliurament de l’ajut serà acreditat per l’esmentada entitat omplint el formulari de
l’Annex 2.

Número : 2018-0021 Data : 25/06/2018

Aquesta quantitat serà abonada per transferència bancària al número de compte que
faciliti l’entitat, en un termini de 20 dies des de la signatura d’aquest conveni, regulador
de la concessió de la subvenció de la següent manera:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès subvenciona a la Fundació Marta Mata Garriga
per a les activitats especificades en la clàusula primera d’aquest conveni, amb la
quantitat de CINC-CENTS EUROS (500 €), a càrrec de la partida pressupostària 3340
482.12 del pressupost vigent, fent constar que l’import correspon a la subvenció anual de
cultura.

Les activitats objecte de la subvenció que es regula en el present conveni s’hauran de
justificar com a data màxima el 31 de desembre de 2018.

L’entitat cultural esmentada haurà de presentar justificants que acrediten la realització de
les activitats objecte d’aquesta subvenció, així com el compliment de la finalitat que
determina la concessió de la mateixa, omplint el quadre de l’Annex 3. No obstant, els
justificants estaran a disposició de la intervenció de l’Ajuntament en qualsevol moment.

Explícitament l’entitat ha de declarar que no té cap afany de lucre i que no destina cap
quantitat econòmica a ingressos dels seus membres i que, per tant, la totalitat de la
subvenció es correspon amb les despeses derivades de les seves activitats, omplint el
document de l’Annex 4.
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CINQUENA.- Forma de justificació i termini

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

L’Alcalde de

La Presidenta de la Fundació
Marta

l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Mata Garriga

Amadeu Benach i Miquel

Mª Assumpta Baig Torras

La secretària interventora tresorera accidental de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Immaculada Rocío Santos Cuellas
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En prova de conformitat se signen dos exemplars del present conveni, en el lloc i data
esmentats a l’encapçalament.
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En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de Subvencions, així com, si escau, les previsions que continguin les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2018 i la normativa aplicable de la Llei
General Pressupostària, la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú,
en matèria de procediment, i el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les
Administracions Públiques, en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
Subvencions.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SISENA.- Règim jurídic aplicable

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Banyeres del Penedès, .. de juny de 2018

REUNITS

D’una banda, el Sr. Amadeu Benach i Miquel, alcalde-president de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès, que actua en el seu nom i representació.

D'una altra part, el Sr. Lluís Saez Cano, amb DNI núm. 39684156W, President de
l’entitat Penya Blaugrana de Banyeres, amb NIF G43698729 i domicili al Carrer Mestre
Güell, 13 de Banyeres del Penedès.

Assistits per la Sra. Immaculada Rocío Santos Cuellas, secretària interventora tresorera
accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

I reconeixent-se les parts el caràcter amb el què intervenen, poders i facultats suficients
per a formalitzar el present conveni,

MANIFESTEN
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CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I L’ENTITAT
PENYA BLAUGRANA DE BANYERES PER REGULAR LA CONCESSIÓ D’UNA
SUBVENCIÓ PER DONAR SUPORT A LES ACTIVITATS CULTURALS
ORGANITZADES DURANT L’ANY 2018
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PENYA BLAUGRANA DE BANYERES

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Esports

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

realitzarà activitats pels socis, simpatitzants i, en general, per a tothom:
arrossada popular, projecció dels partits de futbol i altres esports



intervindrà en altres esdeveniments locals socials que l’entitat cregui oportú, com
en La Marató



l’any 2017 va celebrar el seu 15è aniversari

TERCER.- Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els
supòsits i la forma de l’atorgament de subvencions de l’Administració pública.

Per tot això, i per tal de regular la concessió d’una subvenció a l’entitat Penya Blaugrana
de Banyeres, les parts signants subscriuen el present conveni, d’acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- Objecte i finalitat

L’entitat Penya Blaugrana de Banyeres realitzarà les actuacions :



realitzarà activitats pels socis, simpatitzants i, en general, per a tothom:
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SEGON.- Que és objectiu d’aquest Ajuntament donar suport i contribuir a la consolidació
de les diverses activitats que l’entitat Penya Blaugrana de Banyeres realitza, per la seva
complementarietat i participació en els diferents programes esportius i socials al nostre
municipi. En aquest marc, i dins de les seves accions, es contempla:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Que l’entitat Penya Blaugrana de Banyeres és una entitat sense ànim de lucre
que vetlla per la conservació i difusió de l’esport.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

arrossada popular, projecció dels partits del Barça

SEGONA.- Beneficiari

2.1 Requisits
S’ha comprovat que l’entitat Penya Blaugrana de Banyeres no és deutor per cap
concepte de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i que, per tant, compleix els requisits
que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions, per a ser
beneficiària d’una subvenció pública.
2.2 Obligacions
L’entitat Penya Blaugrana de Banyeres es compromet a adoptar les mesures de difusió
per a donar l’adequada publicitat al finançament públic de les activitats objecte d’aquest
conveni, mitjançant la publicació en tot el material gràfic i de difusió “amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès”, juntament amb el seu logotip, d’acord amb
les normes gràfiques que té establertes aquest Ajuntament i justificar la subvenció en els
termes especificats en la clàusula cinquena.

L’entitat Penya Blaugrana de Banyeres es compromet, pel bé dels veïns de Banyeres del
Penedès, a tenir cura de no organitzar activitats que coincideixin en el dia i l'hora amb
altres activitats, per aquest motiu, es demana consultar el calendari d'activitats ja
previstes en el municipi amb la coordinadora del Centre Cívic Ernest Lluch.

A més, per tal de millorar la gestió de l'agenda municipal, es posa com a data límit
mensual per a comunicar les activitats que es vulguin publicar en l'agenda, el dia 20 de
cada mes, si aquest és festiu, es passarà al següent dia feiner. L’entitat Penya
Blaugrana de Banyeres es compromet a complir amb la data estipulada. En cas de no
rebre la informació en la data esmentada, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès no es
compromet a poder incloure l’activitat en l’agenda mensual.

TERCERA.- Compatibilitat amb altres subvencions
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A més, es contempla que l’any passat va celebrar el seu 15è aniversari.

Número : 2018-0021 Data : 25/06/2018

intervindrà en altres esdeveniments locals socials que l’entitat cregui oportú, com
en La Marató

ACTA DE JUNTA DE GOVERN



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

-

subvenció anual d’esports

150 €

-

subvenció 15è aniversari (celebrat el 2017)

500 €

Aquesta quantitat serà abonada per transferència bancària al número de compte que
faciliti l’entitat, en un termini de 20 dies des de la signatura d’aquest conveni, regulador
de la concessió de la subvenció de la següent manera:

-

90% de l’import total de subvenció a la resolució de l’acord de concessió,
considerat com a bestreta o avançament, en seguiment del concepte indicat a
l’art. 126.3 del ROAS.

-

10% restant un cop presentada la justificació i sigui verificada per l’Àrea
d’Intervenció de l’Ajuntament.

El lliurament de l’ajut serà acreditat per l’esmentada entitat omplint el formulari de
l’Annex 2.

CINQUENA.- Forma de justificació i termini
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L’Ajuntament de Banyeres del Penedès subvenciona a l’entitat Penya Blaugrana de
Banyeres per a les activitats especificades en la clàusula primera d’aquest conveni, amb
la quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA EUROS (650 €), a càrrec de la partida
pressupostària 3410 482.21 del pressupost vigent, fent constar que els imports
corresponen a:
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QUARTA.- Import i forma de pagament

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Aquesta subvenció és compatible amb altres destinades a la mateixa finalitat. En
qualsevol cas, conjuntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no podran
excedir el cost total de les actuacions objecte de la subvenció.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SISENA.- Règim jurídic aplicable

En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de Subvencions, així com, si escau, les previsions que continguin les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2018 i la normativa aplicable de la Llei
General Pressupostària, la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú,
en matèria de procediment, i el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les
Administracions Públiques, en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
Subvencions.

En prova de conformitat se signen dos exemplars del present conveni, en el lloc i data
esmentats a l’encapçalament.

L’Alcalde de

El President de l’entitat

l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Penya Blaugrana de Banyeres

Amadeu Benach i Miquel

Lluís Saez Cano
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Explícitament l’entitat ha de declarar que no té cap afany de lucre i que no destina cap
quantitat econòmica a ingressos dels seus membres i que, per tant, la totalitat de la
subvenció es correspon amb les despeses derivades de les seves activitats, omplint el
document de l’Annex 4.
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L’entitat esmentada haurà de presentar justificants que acrediten la realització de les
activitats objecte d’aquesta subvenció, així com el compliment de la finalitat que
determina la concessió de la mateixa, omplint el quadre de l’Annex 3. No obstant, els
justificants estaran a disposició de la intervenció de l’Ajuntament en qualsevol moment.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Les activitats objecte de la subvenció que es regula en el present conveni s’hauran de
justificar com a data màxima el 31 de desembre de 2018.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

La secretària interventora tresorera accidental de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Banyeres del Penedès, .. de juny de 2018

REUNITS
D’una banda, el Sr. Amadeu Benach i Miquel, Alcalde-President de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès, que actua en el seu nom i representació.

D'una altra part, el Sr. Josep Mª Acosta Fajardo, amb DNI núm. 39680800G, President
del CF Banyeres, amb NIF G43288190, i domicili a l’Hotel d’Entitats de Banyeres, Carrer
Josep Cañas, núm. 14 de Banyeres del Penedès.
Assistits per la Sra. Immaculada Rocío Santos Cuellas, secretària interventora tresorera
accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.
I reconeixent-se les parts el caràcter amb el què intervenen, poders i facultats suficients
per a formalitzar el present conveni,

MANIFESTEN
PRIMER.- Que el CF Banyeres és una entitat sense ànim de lucre que vetlla per la
pràctica de l’esport i sobre tot, per la promoció del futbol.
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL
PENEDÈS I EL CLUB DE FUTBOL BANYERES PER A L’ANY 2018
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CF BANYERES

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Immaculada Rocío Santos Cuellas

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

3.Assumir les despeses de la neteja dels vestuaris del club i dels productes necessaris.
4.Fer-se càrrec dels desplaçaments.
5.Tenir entrenadors qualificats assumint el club el cost d’aquests.
6.Fer-se càrrec de les despeses de tots els arbitratges de l’equip.
7.Fer-se càrrec de material existent.

TERCER.- Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els
supòsits i la forma de l’atorgament de subvencions de l’Administració pública.

Per tot això, i per tal de regular la concessió d’una subvenció a l’entitat esportiva CF
Banyeres, les parts signants subscriuen el present conveni, d’acord amb les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte i finalitat
El CF Banyeres es compromet a :
1. Realitzar els entrenaments i partits de lliga de l’equip de 3ª Catalana.
2. Organitzar la pràctica del futbol, fent-se càrrec de la seva equipació, de la compra de
material farmacèutic necessari i de les assegurances corresponents.
3. Assumir les despeses de la neteja dels vestuaris del club i dels productes necessaris.
4. Fer-se càrrec dels desplaçaments.
5. Tenir entrenadors qualificats assumint el club el cost d’aquests.
6. Fer-se càrrec de les despeses de tots els arbitratges de l’equip.
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2.Organitzar la pràctica del futbol, fent-se càrrec de la seva equipació, de la compra de
material farmacèutic necessari i de les assegurances corresponents.
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1.Realitzar els entrenaments i partits de lliga de l’equip de 3ª Catalana.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON.- Que és objectiu d’aquest Ajuntament donar suport i contribuir a la consolidació
de les diverses activitats que el CF Banyeres realitza, per la seva complementarietat i
participació en els diferents programes esportius al nostre municipi. En aquest marc, i
dins de les seves accions, es contempla:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

7. Fer-se càrrec de material existent.
SEGONA.- Beneficiari

L’entitat esportiva CF Banyeres es compromet a adoptar les mesures de difusió per a
donar l’adequada publicitat al finançament públic de les activitats objecte d’aquest
conveni, mitjançant la publicació en tot el material gràfic i de difusió “amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès”, juntament amb el seu logotip, d’acord amb
les normes gràfiques que té establertes aquest Ajuntament i justificar la subvenció en els
termes especificats en la clàusula cinquena.
L’entitat CF Banyeres es compromet, pel bé dels veïns de Banyeres del Penedès, a tenir
cura de no organitzar activitats que coincideixin en el dia i l'hora amb altres activitats, per
aquest motiu, es demana consultar el calendari d'activitats ja previstes en el
municipi amb la coordinadora del Centre Cívic Ernest Lluch.

A més, per tal de millorar la gestió de l'agenda municipal, es posa com a data límit
mensual per a comunicar les activitats que es vulguin publicar en l'agenda, el dia 20 de
cada mes, si aquest és festiu, es passarà al següent dia feiner. L’entitat CF Banyeres es
compromet a complir amb la data estipulada. En cas de no rebre la informació en la data
esmentada, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès no es compromet a poder incloure
l’activitat en l’agenda mensual.

TERCERA.- Compatibilitat amb altres subvencions
Aquesta subvenció és compatible amb altres destinades a la mateixa finalitat. En
qualsevol cas, conjuntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no podran
excedir el cost total de les actuacions objecte de la subvenció.
QUARTA.- Import i forma de pagament
L’Ajuntament de Banyeres del Penedès subvenciona a l’entitat esportiva CF Banyeres
per a les activitats especificades en la clàusula primera d’aquest conveni, amb la
quantitat de ONZE MIL EUROS (11.000 €), a càrrec de la partida pressupostària 3410
489.01 del pressupost vigent, fent constar que l’import correspon a:
-

subvenció anual d’esports

10.000 €
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2.2 Obligacions
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S’ha comprovat que l’entitat esportiva CF Banyeres no és deutor per cap concepte de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i que, per tant, compleix els requisits que
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions, per a ser
beneficiària d’una subvenció pública.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.1 Requisits

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

-

suport per la col·laboració del CF Banyeres
durant el temps que el CF Llorenç va fer

-

90% de l’import total de subvenció a la resolució de l’acord de concessió,
considerat com a bestreta o avançament, en seguiment del concepte indicat a
l’art. 126.3 del ROAS.

-

10% restant un cop presentada la justificació i sigui verificada per l’Àrea
d’Intervenció de l’Ajuntament.

El lliurament de l’ajut serà acreditat per l’esmentada entitat omplint el formulari de
l’Annex 2.
CINQUENA.- Forma de justificació i termini
Les activitats objecte de la subvenció que es regula en el present conveni s’hauran de
justificar com a data màxima el 31 de desembre de 2018.
L’entitat esportiva esmentada haurà de presentar justificants que acrediten la realització
de les activitats objecte d’aquesta subvenció, així com el compliment de la finalitat que
determina la concessió de la mateixa, omplint el quadre de l’Annex 3. No obstant, els
justificants estaran a disposició de la intervenció de l’Ajuntament en qualsevol moment.
Explícitament l’entitat ha de declarar que no té cap afany de lucre i que no destina cap
quantitat econòmica a ingressos dels seus membres i que, per tant, la totalitat de la
subvenció es correspon amb les despeses derivades de les seves activitats, omplint el
document de l’Annex 4.
SISENA.- Règim jurídic aplicable
En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de Subvencions, així com, si escau, les previsions que continguin les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2018 i la normativa aplicable de la Llei
General Pressupostària, la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú,
en matèria de procediment, i el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les
Administracions Públiques, en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
Subvencions.
En prova de conformitat se signen dos exemplars del present conveni, en el lloc i data
esmentats a l’encapçalament.
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Aquesta quantitat serà abonada per transferència bancària al número de compte que
faciliti l’entitat, en un termini de 20 dies des de la signatura d’aquest conveni, regulador
de la concessió de la subvenció de la següent manera:

Número : 2018-0021 Data : 25/06/2018

1.000 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ús del camp municipal de Banyeres l’any 2017

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

L’Alcalde de

El
Banyeres

President

del

CF

La secretària interventora tresorera accidental de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Immaculada Rocío Santos Cuellas

CFB MARC BARTRA

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL
PENEDÈS I EL CLUB DE FUTBOL BASE MARC BARTRA PER A L’ANY 2018

Banyeres del Penedès, .. de juny de 2018

REUNITS

D’una banda, el Sr. Amadeu Benach i Miquel, Alcalde-President de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès, que actua en el seu nom i representació.

D'una altra part, el Sr. Josep Bartra Hernanperez, amb DNI 39.666.648C, president del
Club Futbol Base Marc Bartra, amb CIF:G55.660.310, i domicili al Carrer Tramuntana, 8
de Sant Jaume dels Domenys.
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Josep Mª Acosta Fajardo
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Amadeu Benach i Miquel

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Assistits per la Sra. Immaculada Rocío Santos Cuellas, secretària interventora tresorera
accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

PRIMER.- Que el CFB Marc Bartra és una entitat sense ànim de lucre que vetlla per la
pràctica de l’esport i sobre tot, per la promoció del futbol base.

SEGON.- Que és objectiu d’aquest Ajuntament donar suport i contribuir a la consolidació
de les diverses activitats que el CFB Marc Bartra realitza, per la seva complementarietat
i participació en els diferents programes esportius i socials al nostre municipi. En aquest
marc, i dins de les seves accions, es contempla:

Número : 2018-0021 Data : 25/06/2018

MANIFESTEN

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I reconeixent-se les parts el caràcter amb el què intervenen, poders i facultats suficients
per a formalitzar el present conveni,

prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, femení de futbol 7, femení de futbol 11 i
cadet.

2. Organitzar la pràctica del futbol, fent-se càrrec de la seva equipació, de la
compra de material farmacèutic necessari i de les assegurances corresponents.

3. Fer-se càrrec dels desplaçaments.

4. Tenir entrenadors qualificats assumint el club el cost d’aquests.

5. Fer-se càrrec de les despeses de tots els arbitratges de tots els equips.
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1. Realitzar els entrenaments i partits de lliga dels diferents equips: mainada,

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

6. Fer-se càrrec del material esportiu necessari per a realitzar la activitat (pilotes,
conus, botiquins, botellins)

PRIMERA.- Objecte i finalitat

El CFB Marc Bartra es compromet a :

1. Realitzar els entrenaments i partits de lliga dels diferents equips: mainada,
prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, femení de futbol 7, femení de futbol 11 i
cadet.

2. Organitzar la pràctica del futbol, fent-se càrrec de la seva equipació, de la
compra de material farmacèutic necessari i de les assegurances corresponents.

3. Fer-se càrrec dels desplaçaments.

4. Tenir entrenadors qualificats assumint el club el cost d’aquests.

5. Fer-se càrrec de les despeses de tots els arbitratges de tots els equips.

6. Fer-se càrrec del material esportiu necessari per a realitzar la activitat (pilotes,
conus, botiquins, botellins)
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CLÀUSULES
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Per tot això, i per tal de regular la concessió d’una subvenció a l’entitat esportiva CFB
Marc Bartra, les parts signants subscriuen el present conveni, d’acord amb les següents

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCER.- Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els
supòsits i la forma de l’atorgament de subvencions de l’Administració pública.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SEGONA.- Beneficiari

L’entitat CFB Marc Bartra es compromet a adoptar les mesures de difusió per a donar
l’adequada publicitat al finançament públic de les activitats objecte d’aquest conveni,
mitjançant la publicació en tot el material gràfic i de difusió “amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès”, juntament amb el seu logotip, d’acord amb les
normes gràfiques que té establertes aquest Ajuntament i justificar la subvenció en els
termes especificats en la clàusula cinquena.

L’entitat CFB Marc Bartra es compromet, pel bé dels veïns de Banyeres del Penedès, a
tenir cura de no organitzar activitats que coincideixin en el dia i l'hora amb altres
activitats, per aquest motiu, es demana consultar el calendari d'activitats ja previstes en
el municipi amb la coordinadora del Centre Cívic Ernest Lluch.

A més, per tal de millorar la gestió de l'agenda municipal, es posa com a data límit
mensual per a comunicar les activitats que es vulguin publicar en l'agenda, el dia 20 de
cada mes, si aquest és festiu, es passarà al següent dia feiner. L’entitat CFB Marc Bartra
es compromet a complir amb la data estipulada. En cas de no rebre la informació en la
data esmentada, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès no es compromet a poder
incloure l’activitat en l’agenda mensual.

TERCERA.- Compatibilitat amb altres subvencions

Aquesta subvenció és compatible amb altres destinades a la mateixa finalitat. En
qualsevol cas, conjuntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no podran
excedir el cost total de les actuacions objecte de la subvenció.

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

Número : 2018-0021 Data : 25/06/2018

2.2 Obligacions
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S’ha comprovat que l’entitat esportiva CFB Marc Bartra no és deutor per cap concepte
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i que, per tant, compleix els requisits que
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions, per a ser
beneficiària d’una subvenció pública.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.1 Requisits

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

-

90% de l’import total de subvenció a la resolució de l’acord de concessió,
considerat com a bestreta o avançament, en seguiment del concepte indicat a
l’art. 126.3 del ROAS.

-

10% restant un cop presentada la justificació i sigui verificada per l’Àrea
d’Intervenció de l’Ajuntament.

El lliurament de l’ajut serà acreditat per l’esmentada entitat omplint el formulari de
l’Annex 2.

CINQUENA.- Forma de justificació i termini

Les activitats objecte de la subvenció que es regula en el present conveni s’hauran de
justificar com a data màxima el 31 de desembre de 2018.

L’entitat esportiva esmentada haurà de presentar justificants que acrediten la realització
de les activitats objecte d’aquesta subvenció, així com el compliment de la finalitat que
determina la concessió de la mateixa, omplint el quadre de l’Annex 3. No obstant, els
justificants estaran a disposició de la intervenció de l’Ajuntament en qualsevol moment.

Explícitament l’entitat ha de declarar que no té cap afany de lucre i que no destina cap
quantitat econòmica a ingressos dels seus membres i que, per tant, la totalitat de la
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Aquesta quantitat serà abonada per transferència bancària al número de compte que
faciliti l’entitat, en un termini de 20 dies des de la signatura d’aquest conveni, regulador
de la concessió de la subvenció de la següent manera:
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L’Ajuntament de Banyeres del Penedès subvenciona a l’entitat esportiva CFB Marc
Bartra per a les activitats especificades en la clàusula primera d’aquest conveni, amb la
quantitat de TRES MIL EUROS (3.000 €), a càrrec de la partida pressupostària 3410
489.02 del pressupost vigent, fent constar que l’import correspon a la subvenció anual
d’esports.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

QUARTA.- Import i forma de pagament

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

subvenció es correspon amb les despeses derivades de les seves activitats, omplint el
document de l’Annex 4.

En prova de conformitat se signen dos exemplars del present conveni, en el lloc i data
esmentats a l’encapçalament.

L’Alcalde de

El President del CFB Marc Bartra

Número : 2018-0021 Data : 25/06/2018

En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de Subvencions, així com, si escau, les previsions que continguin les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2018 i la normativa aplicable de la Llei
General Pressupostària, la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú,
en matèria de procediment, i el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les
Administracions Públiques, en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
Subvencions.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SISENA.- Règim jurídic aplicable

Amadeu Benach i Miquel

Josep Bartra Hernanperez

La secretària interventora tresorera accidental de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Immaculada Rocío Santos Cuellas
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l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Assistència social primària

REUNITS

D’una banda, el Sr. Amadeu Benach i Miquel, alcalde-president de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès, que actua en el seu nom i representació.

D'una altra part, el Sr. Ismael Rodríguez López, amb DNI núm. 11354980H, President
de la Llar d’Avis de Banyeres, amb NIF núm. G43302827 i domicili al Carrer Saragossa,
s/n – Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès.

Assistits per la Sra. Immaculada Rocío Santos Cuellas, secretària interventora tresorera
accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

I reconeixent-se les parts el caràcter amb el què intervenen, poders i facultats suficients
per a formalitzar el present conveni,

MANIFESTEN
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Banyeres del Penedès, .. de juny de 2018
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CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I LA LLAR
D’AVIS DE BANYERES DEL PENEDÈS PER REGULAR LA CONCESSIÓ D’UNA
SUBVENCIÓ PER DONAR SUPORT A LES ACTIVITATS CULTURALS I SOCIALS
ORGANITZADES DURANT L’ANY 2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

LLAR D’AVIS

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

realitzarà activitats socials i lúdiques: xerrades, sortides, excursions...



dinamitzarà l’espai situat al Centre Cívic Ernest Lluch

TERCER.- Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els
supòsits i la forma de l’atorgament de subvencions de l’Administració pública.

Per tot això, i per tal de regular la concessió d’una subvenció a la Llar d’Avis de
Banyeres, les parts signants subscriuen el present conveni, d’acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- Objecte i finalitat

La Llar d’Avis de Banyeres realitzarà les actuacions :



realitzarà activitats socials i lúdiques: xerrades, sortides, excursions...



dinamitzarà l’espai situat al Centre Cívic Ernest Lluch
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SEGON.- Que és objectiu d’aquest Ajuntament donar suport i contribuir a la consolidació
de les diverses activitats que la Llar d’Avis de Banyeres realitza, per la seva
complementarietat i participació en els diferents programes culturals i socials al nostre
municipi. En aquest marc, i dins de les seves accions, es contempla:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Que la Llar d’Avis de Banyeres és una entitat sense ànim de lucre que vetlla
per la promoció i participació de la gent gran al municipi.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SEGONA.- Beneficiari

La Llar d’Avis de Banyeres es compromet a adoptar les mesures de difusió per a donar
l’adequada publicitat al finançament públic de les activitats objecte d’aquest conveni,
mitjançant la publicació en tot el material gràfic i de difusió “amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès”, juntament amb el seu logotip, d’acord amb les
normes gràfiques que té establertes aquest Ajuntament i justificar la subvenció en els
termes especificats en la clàusula cinquena.

L’entitat Llar d’Avis de Banyeres es compromet, pel bé dels veïns de Banyeres del
Penedès, a tenir cura de no organitzar activitats que coincideixin en el dia i l'hora amb
altres activitats, per aquest motiu, es demana consultar el calendari d'activitats ja
previstes en el municipi amb la coordinadora del Centre Cívic Ernest Lluch.

A més, per tal de millorar la gestió de l'agenda municipal, es posa com a data límit
mensual per a comunicar les activitats que es vulguin publicar en l'agenda, el dia 20 de
cada mes, si aquest és festiu, es passarà al següent dia feiner. L’entitat Llar d’Avis de
Banyeres es compromet a complir amb la data estipulada. En cas de no rebre la
informació en la data esmentada, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès no es
compromet a poder incloure l’activitat en l’agenda mensual.

TERCERA.- Compatibilitat amb altres subvencions

Aquesta subvenció és compatible amb altres destinades a la mateixa finalitat. En
qualsevol cas, conjuntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no podran
excedir el cost total de les actuacions objecte de la subvenció.
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2.2 Obligacions
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S’ha comprovat que la Llar d’Avis de Banyeres no és deutor per cap concepte de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i que, per tant, compleix els requisits que
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions, per a ser
beneficiària d’una subvenció pública.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.1 Requisits

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

QUARTA.- Import i forma de pagament

90% de l’import total de subvenció a la resolució de l’acord de concessió,
considerat com a bestreta o avançament, en seguiment del concepte indicat a
l’art. 126.3 del ROAS.

-

10% restant un cop presentada la justificació i sigui verificada per l’Àrea
d’Intervenció de l’Ajuntament.

El lliurament de l’ajut serà acreditat per l’esmentada entitat omplint el formulari de
l’Annex 2.

CINQUENA.- Forma de justificació i termini

Les activitats objecte de la subvenció que es regula en el present conveni s’hauran de
justificar com a data màxima el 31 de desembre de 2018.

L’entitat esmentada haurà de presentar justificants que acrediten la realització de les
activitats objecte d’aquesta subvenció, així com el compliment de la finalitat que
determina la concessió de la mateixa, omplint el quadre de l’Annex 3. No obstant, els
justificants estaran a disposició de la intervenció de l’Ajuntament en qualsevol moment.

Explícitament l’entitat ha de declarar que no té cap afany de lucre i que no destina cap
quantitat econòmica a ingressos dels seus membres i que, per tant, la totalitat de la
subvenció es correspon amb les despeses derivades de les seves activitats, omplint el
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Aquesta quantitat serà abonada per transferència bancària al número de compte que
faciliti l’entitat, en un termini de 20 dies des de la signatura d’aquest conveni, regulador
de la concessió de la subvenció de la següent manera:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès subvenciona a la Llar d’Avis de Banyeres per a
les activitats especificades en la clàusula primera d’aquest conveni, amb la quantitat de
MIL CINC-CENTS EUROS (1.500 €), a càrrec de la partida pressupostària 2313 482.02
del pressupost vigent, fent constar que l’import correspon a la subvenció anual.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

document de l’Annex 4.

L’Alcalde de

El President de la

l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Llar d’Avis de Banyeres

Amadeu Benach i Miquel

Ismael Rodríguez López

La secretària interventora tresorera accidental de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Immaculada Rocío Santos Cuellas

Expedient 761/2018. Aprovació Factures JGL 21-06-2018
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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En prova de conformitat se signen dos exemplars del present conveni, en el lloc i data
esmentats a l’encapçalament.
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En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de Subvencions, així com, si escau, les previsions que continguin les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2018 i la normativa aplicable de la Llei
General Pressupostària, la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú,
en matèria de procediment, i el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les
Administracions Públiques, en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
Subvencions.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SISENA.- Règim jurídic aplicable

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL

Nº Factura

Raó Social

Import

Descripció

FACT-18-0714

SyG, S.A

667,39 Material per Biblioteca

FACT-18-0808

Francesc Garrido Zapata La
Manyeria

FACT-18-0810

Vigirmar

FACT-18-0811

Vigilancia Mediambiental
l'Escurço, S.L.U

758,67 Servei vigilància concentració Harley

FACT-18-0813

Esbart Santa Eulalia

Actuació Esbart Santa Eulalia
100,00 concentració Harley

FACT-18-0814

Colla Falcons de Vilafranca

Actuació Falcons Vilafranca
600,00 concentració Harley

FACT-18-0815

Vigirmar

FACT-18-0816

Vigilància Mediambiental
l'Escurço, S.L.U

FACT-18-0817

Vigilància Mediambiental
l'Escurço, S.L.U

FACT-18-0818

Consorci Administració
Obertura de Catalunya

FACT-18-0819

ECO BP, S.L

FACT-18-0820

Eco BP, S.L

FACT-18-0821

Eco BP, S.L

857,57 Servei recollida selectiva mes maig

FACT-18-0822

Cànon Penedès, S.A

Ampliació garantia MF5650 Jutjat de
153,26 Pau

FACT-18-0823

Hermes Comunicacions, S.A

Anunci projecte Esteve Química,
319,44 ordenances i reglament

FACT-18-0824

Mª Dolores Lopez Pizarro

Classes gimnàstica gent gran mes
220,00 maig

Reparar porta i pany sala polivalent
62,04 Escola Bressol
3.136,32 Servei vigilància concentració Harley

Anul·lació Servei vigilància
-3.136,32 concentració Harley
Anul·lació Servei vigilància
-758,67 concentració Harley

3.894,99 Servei vigilància concentració Harley

311,26 Plataforma EPIC
1.403,35 Servei deixalleria comarcal mes maig
17.347,97 Servei recollida residus mes maig
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Es sotmet a la consideració dels reunits la relació de factures presentades per
proveïdors

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVACIÓ DE FACTURES.- EXP. 761/2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

FACT-18-0825

Obres i Serveis Martinez
Arlandès, S.L

FACT-18-0826

Wolters Kluwer España, S.A

Guia gestió expedient contractació
98,80 publica

FACT-18-0827

Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona

BOP Modificació ordenança policia i
45,00 bon govern

FACT-18-0828

Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona

BOP Reglament servei municipal
45,00 aigua potable aprovació inicial

FACT-18-0832

Correos, S.A

372,53 Servei correus mes maig

FACT-18-0833

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 30-04-2018 a 31-05-2018
170,84 C. A Interior

FACT-18-0834

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 31-03-2018 a 31-05-2018
236,28 Av Marta Mata

FACT-18-0835

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 30-04-2018 a 31-05-2018
249,59 Pl Ajuntament

FACT-18-0836

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 30-04-2018 a 31-05-2018
62,19 Zona Carretera

FACT-18-0837

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 31-03-2018 a 31-05-2018
50,60 Farigola

FACT-18-0838

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 30-04-2018 a 31-05-2018
169,92 TP2124 UA B-2

FACT-18-0840

Fornell Consultors, S.L.P

520,30 Servei gestoria mes juny

FACT-18-0841

Happyludic Playground and
Urban Equipment

718,74 Sorral per parc infantil

FACT-18-0842

Eco BP, S.L

FACT-18-0843

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 17-04-2018 a 11-06-2018
76,13 Aigua Dipòsit Nou

FACT-18-0844

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 02-05-2018 a 11-06-2018
29,08 Local de Dones

FACT-18-0845

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 25-04-2018 a 11-06-2018
93,68 Pista Poliesportiva

FACT-18-0846

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 25-04-2018 a 11-06-2018
93,68 Piscina

FACT-18-0847

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 08-05-2018 a 11-06-2018
157,59 Consultori Mèdic

FACT-18-0848

Pedro Perea Expósito

Realitzar llosa formigó pàrquing
393,25 escola

FACT-18-0849

Ball Diables Banyeres del
Penedès

Actuació Ball de Diables
300,00 Concentració Harley
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Servei recollida fracció vegetal mes
3.082,71 maig

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3.726,70 Obertura fuita aigua Av Catalunya

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Jose Fernando Cámara
Gallego

103,89 Pollastre per banc aliments

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.

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

Atès la normativa en matèria de reconeixement d’obligacions per part de l’ens local,
continguda en el Reial Decret legislatiu 2-2004 i normativa concordant, així com a les
bases d’execució del pressupost vigents per l’exercici 2018.

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

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

Per tot això,

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

PRIMER.- Aprovar el reconeixement de les obligacions indicades a la part antecedent,
per un import total de 37.925,62 € i procedir a la comptabilització en la fase comptable
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FACT-18-0869

Reparar bomba i magneto tèrmic
1.191,85 piscina
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Jose Palomar Marató

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

FACT-18-0851

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

corresponent a càrrec dels crèdits del vigent pressupost.

SEGON.- Procedir al pagament efectiu, quan procedeixi.

Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE LA SOCIETAT NOVA
D’AUTORITZACIÓ PER TALLAR EL CARRER ALBERT SANTÓ PER TERRASSA
D’ESTIU.- EXP. 709/2018
Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I.: ...062-V en data 6 de juny de 2018 (RE
2090), d’autorització per tallar el carrer Albert Santó els caps de setmana de juny fins
setembre per posar taules i cadires de la terrassa de la Societat Nova.

Atès que en data 8 de juny de 2018 per provisió d’Alcaldia es disposa que Secretaria i el
departament de Serveis Tècnics, emetin els corresponents informes.

Atès que en data 8 de juny de 2018 es va passar una nota informativa als veïns i a les
veïnes del carrer Albert Santó dels números 1 al 19, afectats pel tall del carrer, demanant
que comuniquessin a l’Ajuntament si tenien alguna objecció al respecte de l’autorització
que s’estava valorant, abans del 15 de juny i passat el termini no hi va haver cap queixa
de cap veí o veïna respecte a aquest assumpte.
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Expedient 709/2018. Taxa 2018 terrassa d'estiu Societat Nova
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Els expedients que consten a continuació, s'inclouen a l'ordre del dia de la sessió,
prèvia declaració d'urgència, d'acord els articles 83 i 91 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, Sr. Rafael
Rodríguez Rivas, en data 20 de juny de 2018 que consta en l’expedient.

1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les següents tarifes:

Tarifa 1. Ocupació amb taules i cadires durant els mesos de gener a desembre,
amb un màxim d’ocupació de 30 metres quadrats: 60,10 euros/any.

En cas que es sol·liciti l’ocupació per un període de temps inferior a l’any,
aquest import de 60,10 € es prorratejarà per trimestres naturals, iniciant-se
el còmput en el trimestre en el qual s’iniciï l’ocupació i finalitzant en el
trimestre en el qual finalitzi l’ocupació, ambdós inclosos...”.

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

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL per acord plenari de data 22
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
plenari de data 4 d’abril de 2017.
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“Article 8. Tarifes
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“...Que la quantia de la taxa a liquidar, d’acord amb la superfície d’ocupació i al període
sol·licitat (mesos de juny a setembre) és de 30,05 euros, segons article 8 de l’Ordenança
Fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini
públic local amb taules i cadires amb la finalitat lucrativa, que a continuació es transcriu:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès l’informe de Secretaria-Intervenció emès en data 20 de juny de 2018, que consta en
l’expedient, on es diu:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Pel que fa a la senyalització i tancament del carrer, serà el sol·licitant l’encarregat
de realitzar-lo correctament, amb cartells de senyalització excepcional i tanques.



Al tractar-se d’un espai públic no es podrà impedir l’accés als vehicles
d’emergència que així ho necessitin, ni el pas d’altres vehicles que per motius
d’emergència necessitin accedir per aquest carrer.



Un cop acabada l’ocupació de la via pública cada diumenge, s’haurà de deixar
l’espai públic utilitzat en òptimes condicions per poder ser utilitzat per altres
usuaris, tenint especial cura de no deixar cap residu generat durant la jornada i
fent ús correctament de papereres i resta d’elements urbans.



Seran a càrrec de l’organitzador, esmenar i corregir qualsevol desperfecte
ocasionat durant la jornada en l’espai públic utilitzat.

SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa d’enguany, corresponent a l’ocupació de
l’espai públic amb col·locació de taules i cadires amb finalitat lucrativa de la Societat
Nova, per import de 30,05 euros.

TERCER.- Comunicar que l’import de la taxa cal fer-lo efectiu a qualsevol dels següents
comptes:



La Caixa ES96.2100.4774.85.0200000650



BBVA ES30.0182.5634.14.0200092388
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PRIMER.- Autoritzar la utilització de l’espai públic sol·licitat amb l’ocupació de taules i
cadires i el tall del carrer, els diumenges de juny a setembre de 2018, de les 9:00h a
les 15:00h sempre que es compleixin els punts seguidament indicats i en seguiment de
la normativa municipal de Policia i Bon Govern i de l’Ordenança Fiscal número 7 que
regula la utilització privativa del domini públic local amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)



COOPERATIVA ES23.0182.2968.52.0200045666

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

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

SOL·LICITAR, SI S’ESCAU, A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA UN CANVI
D’ACTUACIÓ DEL PEXI 2017.- EXP. 591/2017

Per acord de Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 22 de setembre de
2017, es va acordar la concessió de les subvencions del programa específic d’obres per
a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització
d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI).

La concessió referent al municipi de Banyeres del Penedès és la següent:

Beneficiari: Ajuntament de Banyeres del Penedès
Municipi: Banyeres del Penedès
Concepte: Substitució de les llumeneres de la urbanització Priorat de Banyeres
Pressupost Elegible: 49.505,29 euros
% concedit: 47,99%
Import concedit: 23.760,00 euros
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Favorable
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Expedient 591/2017. Sol·licitud de canvi d'actuació PEXI 2017

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Atès que hi ha hagut un canvi del Projecte presentat al PEXI 2017, de substitució de
llumeneres de la urbanització Priorat de Banyeres, en què s’ha triat un tipus de
llumenera més eficient i més quantitat de punts de llums i noves ubicacions. Atès que
també es considera més adequat canviar el sistema d’execució de l’actuació passant a
la modalitat de contractació i no l’execució per serveis de la pròpia Administració.

Atès que, per tant, es modifica l’actuació però dins del mateix programa, aquest és,
“Programa específic d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals (abastament,
sanejament i enllumenat públic”).

Atès que aquest Projecte que ara es presenta com a nova actuació del PEXI 2017 és el
mateix que s’ha presentat per sol·licitar la subvenció del PAM 2018, programa
d'inversions, d'acord amb el següent detall:

Número : 2018-0021 Data : 25/06/2018

D’acord amb la base onzena de les bases reguladores del programa específic d’obres
per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització
d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI), publicades en
el BOPT núm. 21, de data 31/01/2017, els beneficiaris de la subvenció poden sol·licitar
un únic canvi per a actuació concedida, permetent modificar l’objecte subvencionable,
però no el programa ni l’import de la subvenció, fixant com a data límit de presentació de
la sol·licitud de canvi el 31 de juliol de 2018.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Nom de l’actuació

1.

Substitució de les llumeneres de la
urbanització Priorat de Banyeres

Pressupost
d’execució per
contracte
120.128,49

Import
subvenció
sol·licitada
69.903,00

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.
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Programa d’inversions

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

En compliment de la base onzena de les reguladores del PEXI, que requereix un acord
de l’òrgan competent per sol·licitar un canvi d’actuació.

SEGON.- Tramitar electrònicament la sol·licitud de canvi d’actuació del PEXI 2017 amb
els models normalitzats a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.

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

Expedient 762/2018. Sol·licitud llicència urbanística de caràcter menor
per a la connexió a la xarxa general de gas
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL.LICITUD PER A CONNEXIÓ A LA XARXA
GENERAL DE GAS. Exp. 762/2018

En data 19 de juny 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 Bisbe Sanahuja, 16 a la xarxa general de
gas.

En data 20 de juny de 2018, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.
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Favorable

Número : 2018-0021 Data : 25/06/2018

PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Tarragona un canvi d’actuació del PEXI 2017, en
els termes detallats a la part antecedent.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

En data 20 de juny de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable.

Atès les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 de juny del 2015, i atenent a
les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017.
Atès l’art. 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de j,uny.

Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:

PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter menor i que
consisteixen en la realització d’una rasa al carrer per tal de connectar la finca situada a
Bisbe Sanahuja, 16 a la xarxa general de gas.

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

-

Les xarxes de serveis s’autoritzen a fer soterrades en zones de vialitat.

-

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 per un import de 91,35 euros.
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Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases de Règim Local.
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Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el
procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que
estableix la legislació de règim local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 20 de juny de 2018 la Secretària Interventora i Tresorera accidental va emetre
informe favorable.

-

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.

-

Les obres no es podran iniciar fins la primera setmana del mes d'agost.

TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes (a comptar des de la segona
setmana d’agost) 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
la següent liquidació tributària:

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres

6,90 €

- Taxa Llicència Urbanística

36,00 €

- TOTAL

42,90 €

CINQUÈ.- Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici de tercers.
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Caldrà dipositar una fiança corresponent a la gestió dels residus generats a
l’obra per un import de 300 euros.
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-

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 296/2018. Adopció de mesures pel condicionament de finques
privades en mal estat
Favorable

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

APROVAR, LA INCOACIÓ D’UN EXPEDIENT PER L’ADOPCIÓ DE MESURES PEL
CONDICIONAMENT DE FINQUES PRIVADES EN MAL ESTAT. EXP.- 296/2018
Per providència de l’Alcaldia de data 23 de març de 2018, que consta a l’expedient,
s’ordena als serveis tècnics i a la secretaria intervenció municipals l’emissió d’informe
sobre la situació de finques privades aparentment descuidades i sobre el procediment a
seguir, respectivament.
En data 23 de març de 2018, el coordinador dels serveis tècnics municipals emet
informe sobre inspecció realitzada sobre les finques que es descriuen a continuació,
entre d’altres, en les quals s’ha detectat que no es troben en condicions adequades de
seguretat, salubritat i ornament públic:

Referencia cadastral
8004103CF7770S0001KB

Ubicació de la finca
ACÀCIES-PRIORAT, 19

Nom o raó social
D. P. I. P. SL
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SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri.
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SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

8603302CF7780S0001PQ

MIMOSES-PRIORAT, 4

L. M. C.

9905339CF7790N0001IB

CAPTUS-CASA ROJA, 18

A. M. T. M.

Referència cadastral

Ubicació de la finca

Nom o raó social

8004103CF7770S0001KB

ACACIES-PRIORAT, 19

B. SAU

8603302CF7780S0001PQ

MIMOSES-PRIORAT, 4

O.R.R.

9905339CF7790N0001IB

CAPTUS-CASA ROJA, 18

J.M.V.B.

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 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.- Iniciar l’expedient per exigir als propietaris dels terrenys indicats a la part
expositiva d’aquest acord el compliment de l’obligació de mantenir els terrenys, les
construccions i les instal·lacions en condicions de seguretat, salubritat i ornament, així
com de complir altres deures d’ús, conservació i rehabilitació que puguin estar establerts
en la legislació sectorial o en les ordenances locals.
SEGON.- Concedir als propietaris abans indicats, com a interessats i responsables del
compliment de l’obligació esmentada, un termini de 10 dies, a comptar de l’endemà de la
notificació d’aquest acord, perquè puguin examinar l’expedient i al·leguin el que creguin
convenient a la defensa dels seus drets i interessos.
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Atès que s’ha detectat que aquestes finques corresponen a uns altres propietaris, essent
les dades correctes les següents:
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En data 12 d’abril de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar la incoació d’un
expedient per adopció de mesures per condicionament de les finques privades en mal
estat i es va notificar als propietaris detallats en el quadre antecedent respecte les
finques esmentades.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SISÈ.- Significar que l’obligació de mantenir les parcel·les en perfectes condicions de
seguretat, salubritat i ornament es manté durant tot l’any.
SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple que es celebri.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Número : 2018-0021 Data : 25/06/2018

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCER.- Transcorregut el termini esmentat en el punt anterior sense que s’hagin
presentat al·legacions, o es desestimin les al·legacions presentades, els propietaris dels
terrenys disposen d’un termini de 10 dies, a comptar de l’endemà de la finalització del
tràmit d’audiència o de l’endemà de la notificació de la desestimació de les al·legacions
presentades, per procedir a executar les actuacions següents: condicionar les finques
per deixar-les lliure de males herbes i altres residus (si és el cas). Aquest termini
s’estima suficient per al seu compliment.

Nom

DECRET
20180052
DECRET
20180053

DECRET
20180054

Data

Resum

Expedient

13/06/2018
15:11

Resolució de l’expedient de baixes per
inscripció indeguda al padró d’habitants
per incompliment dels requisits de l’art. 54
del Reglament de població i demarcació
territorial.

3/2018

13/06/2018
15:13

Convocatòria de la Junta de Govern Local
en sessió ordinària de data 14 de juny de JGL/2018/20
2018. JGL/2018/20

16/06/2018
17:25

Resolució de l’expedient de baixes per
inscripció indeguda al padró d’habitants
per incompliment dels requisits de l’art. 54
del Reglament de població i demarcació
territorial.

979/2017
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Donar compte Decrets

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

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

Número : 2018-0021 Data : 25/06/2018

690/2017
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18/06/2018
13:22

Resolució de l’expedient de baixes per
inscripció indeguda al padró d’habitants
per incompliment dels requisits de l’art. 54
del Reglament de població i demarcació
territorial.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DECRET
20180055

