Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

JGL/2018/18

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

31 / de maig / 2018

Durada

Des de les 18:30 fins a les 19:10 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

SÍ

39636281J

Lluís Inglada i Jané

SÍ
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Expedient núm.:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ACTA

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Favorable


Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Acta Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 24 de maig de
2018. JGL/2018/17

Expedient 158/2018. Sol·licitud de bonificació en les taxes per ingressos
mínims.
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ EN LES TAXES D’AIGUA
I RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES PER INGRESSOS MINIMS.-158/2018

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. amb DNI: …483-T, de data 26 de gener de 2018 i
amb registre d’entrada número E-18-0295, en la qual sol·licita gaudir de la bonificació en
les taxes d’aigua i recollida d’escombraries, degut a la seva situació familiar.

Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès, de data 21 de
maig de 2018 i amb registre d’entrada número E-18-1866, en el qual s’informa que el
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Aprovació de l'acta de la sessió anterior
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A) PART RESOLUTIVA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

sol·licitant reuneix els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa
recollida escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua), bonificant l’aigua
amb la tarifa d’ingressos mínims i la brossa amb una bonificació del 50%

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

PRIMER.- Aprovar la concessió de bonificació en la taxa de l’aigua amb la tarifa
d’ingressos mínims i el 50% en la taxa de recollida d’escombraries, segons informe dels
Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès.

SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant, fent-li avinent que al maig de 2019 es
revisarà la seva situació per comprovar que es mantenen les circumstàncies exigides per
l'atorgament dels beneficis fiscals concedits en aquest acord.

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

Expedient 303/2018. Sol·licitud de bonificació en les taxes per ingressos
mínims.
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Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL per acord plenari de data 22
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
plenari de data 4 d’abril de 2017.
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Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases
del Règim Local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist que aquesta situació pot variar per augment dels ingressos econòmics familiars
establerts a les ordenances fiscals, la seva situació s’haurà de revisar anualment.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Desfavorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès, de data 21 de
maig de 2018 i amb registre d’entrada número E-18-1866, en el qual s’informa que el
sol·licitant NO reuneix els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa
recollida escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua).

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

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

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

PRIMER.- Desestimar la sol·licitud de bonificació en la taxa d’aigua i en la taxa de
recollida d’escombraries per no reunir els requisits establerts en les Ordenances Fiscals
nº 13 (Taxa recollida escombraries) i nº 10 (taxa subministrament d’aigua).

SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant.
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Vist la sol·licitud presentada pel Sr. amb DNI: …551-H, de data 8 de març de 2018 i amb
registre d’entrada número E-18-865, en la qual sol·licita gaudir de la bonificació en les
taxes d’aigua i recollida d’escombraries degut a la seva situació familiar.
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DESESTIMAR, SI S’ESCAU, LA CONCESSIÓ DE BONIFICACIONS EN LES TAXES
D’AIGUA I RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES PER INGRESSOS MINIMS.-303/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ EN LES TAXES D’AIGUA
I RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES PER INGRESSOS MINIMS.-519/2018

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. amb DNI: …988-Q, de data 26 d’abril de 2018 i amb
registre d’entrada número E-18-1522, en la qual sol·licita gaudir de la bonificació en les
taxes d’aigua i recollida d’escombraries, degut a la seva situació familiar.

Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès, de data 21 de
maig de 2018 i amb registre d’entrada número E-18-1866, en el qual s’informa que el
sol·licitant reuneix els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa
recollida escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua), bonificant l’aigua
amb la tarifa d’ingressos mínims i la brossa amb una bonificació del 50%

Vist que aquesta situació pot variar per augment dels ingressos econòmics familiars
establerts a les ordenances fiscals, la seva situació s’haurà de revisar anualment.

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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Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 519/2018. Sol·licitud de bonificació en les taxes per ingressos
mínims.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

Expedient 399/2017. Sol·licitud de bonificació en les taxes per ingressos
mínims.
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ EN LES TAXES D’AIGUA
I RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES PER INGRESSOS MINIMS.-399/2017

Vist la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI: …433-A, de data 6 de juny de 2016 i
amb registre d’entrada número E-16-2074, en la qual sol·licita gaudir de la bonificació en
les taxes d’aigua i recollida d’escombraries, degut a la seva situació familiar.

Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès, de data 21 de
maig de 2018 i amb registre d’entrada número E-18-1866, en el qual s’informa que la
sol·licitant reuneix els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa
recollida escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua), bonificant l’aigua
amb la tarifa d’ingressos mínims i la brossa amb una bonificació del 50%
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SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant, fent-li avinent que al maig de 2019 es
revisarà la seva situació per comprovar que es mantenen les circumstàncies exigides per
l'atorgament dels beneficis fiscals concedits en aquest acord.

Codi Validació: 35RYL9XRKP2YEN9WDKT3AH2FN | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 34

PRIMER.- Aprovar la concessió de bonificació en la taxa de l’aigua amb la tarifa
d’ingressos mínims i el 50% en la taxa de recollida d’escombraries, segons informe dels
Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

PRIMER.- Aprovar la concessió de bonificació en la taxa de l’aigua amb la tarifa
d’ingressos mínims i el 50% en la taxa de recollida d’escombraries, segons informe dels
Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès.

SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant, fent-li avinent que al maig de 2019 es
revisarà la seva situació per comprovar que es mantenen les circumstàncies exigides per
l'atorgament dels beneficis fiscals concedits en aquest acord.

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

Expedient 1073/2017. Sol·licitud de bonificació en les taxes per
ingressos mínims.
Favorable

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist que aquesta situació pot variar per augment dels ingressos econòmics familiars
establerts a les ordenances fiscals, la seva situació s’haurà de revisar anualment.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

APROVAR, SI S’ESCAU, LA CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ EN LES TAXES D’AIGUA
I RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES PER INGRESSOS MINIMS.-1073/2017

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 la concessió de bonificació en la taxa de l’aigua amb la tarifa
d’ingressos mínims i el 50% en la taxa de recollida d’escombraries, segons informe dels
Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès.

SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant, fent-li avinent que al maig de 2019 es
revisarà la seva situació per comprovar que es mantenen les circumstàncies exigides per
l'atorgament dels beneficis fiscals concedits en aquest acord.
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Vist que aquesta situació pot variar per augment dels ingressos econòmics familiars
establerts a les ordenances fiscals, la seva situació s’haurà de revisar anualment.
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Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès, de data 21 de
maig de 2018 i amb registre d’entrada número E-18-1866, en el qual s’informa que la
sol·licitant reuneix els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa
recollida escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua), bonificant l’aigua
amb la tarifa d’ingressos mínims i la brossa amb una bonificació del 50%

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI: …888-A, de data 22 d’octubre de 2013
i amb registre d’entrada número E-13-3326, en la qual sol·licita gaudir de la bonificació en
les taxes d’aigua i recollida d’escombraries, degut a la seva situació familiar.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ EN LES TAXES D’AIGUA
I RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES PER INGRESSOS MINIMS.-1498/2017

Vist la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI: …546V, de data 10 d’agost de 2016 i
amb registre d’entrada número E-16-3043, en la qual sol·licita gaudir de la bonificació en
les taxes d’aigua i recollida d’escombraries, degut a la seva situació familiar.

Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès, de data 21 de
maig de 2018 i amb registre d’entrada número E-18-1866, en el qual s’informa que la
sol·licitant reuneix els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa
recollida escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua), bonificant l’aigua
amb la tarifa d’ingressos mínims i la brossa amb una bonificació del 50%

Vist que aquesta situació pot variar per augment dels ingressos econòmics familiars
establerts a les ordenances fiscals, la seva situació s’haurà de revisar anualment.

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

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL per acord plenari de data 22
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
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Favorable
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Expedient 1498/2017. Sol·licitud de bonificació en les taxes per
ingressos mínims.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

plenari de data 4 d’abril de 2017.

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

Expedient 1499/2017. Sol·licitud de bonificació en les taxes per
ingressos mínims.
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ EN LES TAXES D’AIGUA
I RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES PER INGRESSOS MINIMS.-1499/2017

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. amb DNI: …190-R, de data 30 de maig de 2016 i
amb registre d’entrada número E-16-1801, en la qual sol·licita gaudir de la bonificació en
les taxes d’aigua i recollida d’escombraries, degut a la seva situació familiar.

Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès, de data 21 de
maig de 2018 i amb registre d’entrada número E-18-1866, en el qual s’informa que la
sol·licitant reuneix els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa
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SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant, fent-li avinent que al maig de 2019 es
revisarà la seva situació per comprovar que es mantenen les circumstàncies exigides per
l'atorgament dels beneficis fiscals concedits en aquest acord.
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PRIMER.- Aprovar la concessió de bonificació en la taxa de l’aigua amb la tarifa
d’ingressos mínims i el 50% en la taxa de recollida d’escombraries, segons informe dels
Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

recollida escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua), bonificant l’aigua
amb la tarifa d’ingressos mínims i la brossa amb una bonificació del 100%

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

PRIMER.- Aprovar la concessió de bonificació en la taxa de l’aigua amb la tarifa
d’ingressos mínims i el 100% en la taxa de recollida d’escombraries, segons informe dels
Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès.

SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant, fent-li avinent que al maig de 2019 es
revisarà la seva situació per comprovar que es mantenen les circumstàncies exigides per
l'atorgament dels beneficis fiscals concedits en aquest acord.

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

Expedient 1501/2017. Sol·licitud de bonificació en les taxes per
ingressos mínims.
Favorable

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist que aquesta situació pot variar per augment dels ingressos econòmics familiars
establerts a les ordenances fiscals, la seva situació s’haurà de revisar anualment.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Vist que aquesta situació pot variar per augment dels ingressos econòmics familiars
establerts a les ordenances fiscals, la seva situació s’haurà de revisar anualment.

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 la concessió de bonificació en la taxa de l’aigua amb la tarifa
d’ingressos mínims i el 50% en la taxa de recollida d’escombraries, segons informe dels
Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès.

SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant, fent-li avinent que al maig de 2019 es
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Número : 2018-0018 Data : 02/06/2018

Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès, de data 21 de
maig de 2018 i amb registre d’entrada número E-18-1866, en el qual s’informa que la
sol·licitant reuneix els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa
recollida escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua), bonificant l’aigua
amb la tarifa d’ingressos mínims i la brossa amb una bonificació del 50%

Codi Validació: 35RYL9XRKP2YEN9WDKT3AH2FN | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 34

Vist la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI: …882-E, de data 2 de juny de 2016 i
amb registre d’entrada número E-16-2004, en la qual sol·licita gaudir de la bonificació en
les taxes d’aigua i recollida d’escombraries, degut a la seva situació familiar.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR, SI S’ESCAU, LA CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ EN LES TAXES D’AIGUA
I RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES PER INGRESSOS MINIMS.-1501/2017

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

revisarà la seva situació per comprovar que es mantenen les circumstàncies exigides per
l'atorgament dels beneficis fiscals concedits en aquest acord.

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

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS EXP.- 473/2018

EMPLAÇAMENT:

Av. Catalunya, 31

REFERÈNCIA CADASTRAL:

1006412CF8710N0001EM

En data 20 d’abril de 2018, el Sr. DNI ...018-T va presentar sol·licitud de llicència d’obres
en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

En data 20 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 10 de maig de 2018, la Secretària Interventora i Tresorera accidental va emetre
informe favorable.
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Favorable
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Expedient 473/2018. Sol·licitud llicència Urbanística de caràcter menor
per a la pavimentació de pati amb formigó estampat

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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.

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

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:

Comunicació prèvia



Descripció de les obres:

pavimentació de pati amb formigó estampat



Emplaçament de les obres:

Av. Catalunya, 31

Referència Cadastral:

1006412CF8710N0001EM



Promotor:

Sr. DNI ...018-T



Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència



Suspensió de Llicències:

No



Afectació del domini públic:

No



Classificació del sòl:

Sòl urbà consolidat
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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.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)



Qualificació del sòl:

clau 4(8) clau 10

-

Les obres no tindran afectació sobre el domini públic.

-

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

-

Caldrà dipositar una fiança de 150 euros per garantir la correcta gestió dels
residus de construcció.

TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà 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

20,70 €

- Taxa Llicència Urbanística

36,00 €
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Les obres no suposaran afectació estructural.
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-

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

56,70 €

- TOTAL

Expedient 622/2018. Sol·licitud llicència Urbanística de caràcter menor
per a la reforma cambra de bany
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICENCIA D’OBRES EXP.- 622/2018

EMPLAÇAMENT:

Bisbe Sanahuja, 16

REFERÈNCIA CADASTRAL:

1111103CF8711A0001IG

En data 21 de maig de 2018, el Sr. DNI ...854-A 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 29 de maig de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable.
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SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri.

Codi Validació: 35RYL9XRKP2YEN9WDKT3AH2FN | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 34

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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
per Decret 179/1995, de 13 de juny.

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

PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter 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 banyera per plat de dutxa



Emplaçament de les obres:

Bisbe Sanahuja, 16

Referència Cadastral:

1111103CF8711A0001IG
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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 30 de maig de 2018 la Secretària Interventora i Tresorera accidental va emetre
informe favorable.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)



Promotor:



Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència



Suspensió de Llicències:

No



Afectació del domini públic:

No

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.

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

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

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

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

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

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres

31,90 €

- Taxa Llicència Urbanística

36,00 €
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-
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SEGON.- La llicència d’obres estarà sotmesa a les següents condicions:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Sr. DNI ...854-A

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

67,90 €

- TOTAL

Expedient 658/2018. Contracte d'obres menors per obertura de cala
manual a l'Av. Catalunya per detectar fuita d'aigua
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR D’OBRES D’OBERTURA DE
CALA MANUAL PER LOCALITZAR FUITA D’AIGUA A LA AV. CATALUNYA DEL
MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDES. 658/2018

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 25 de maig de 2018 es va acreditar la
necessitat d’aquest organisme de contractar les d’obres apertura de cala manual per
localitzar fuita d'aigua a la Av. Catalunya del municipi de Banyeres del Penedès, i ateses
les gestions realitzades amb l’empresa Obres i Serveis Martínez Arlandés S.L, per un
preu total de 3.079,92 euros i 646,78 euros d’IVA.

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

Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 28 de maig de 2018, que consta a
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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

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

l’expedient.

Per tot això,

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

PRIMER.- Aprovar la contractació de les obres d’obertura de cala manual per localitzar
fuita d'aigua a l’Av. Catalunya, del municipi de Banyeres del Penedès, a l’empresa Obres
i Serveis Martínez Arlandés S.L, per un import de 3.079,92 euros i 646,78 euros d’IVA.

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable, a càrrec de
la partida número 1610 210.00 de l’actual pressupost.

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

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

Expedient 503/2018. Col·laboració econòmica en la caminada solidària i
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Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL per acord plenari de data 22
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
plenari de data 4 d’abril de 2017.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès l’informe de la Sra. Immaculada Rocío Santos Cuellas, secretaria interventora
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 30 de maig de
2028, que consta a l’expedient.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

trail d'iniciació organitzat per l'Institut de l'Arboç
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Atès que l’Institut de l’Arboç va demanar suport als ajuntaments dels municipis d’on
provenen els joves que cursen els seus estudis en aquest centre educatiu, i que aquest
municipis són: l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei i Castellets i La Gornal.

Des de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès es valoren les activitats organitzades per
l’Institut de l’Arboç i per aquest motiu, es proposa realitzar una col·laboració econòmica
per sufragar part de les despeses de l’organització de l’esdeveniment esportiu.

Atès que l’esmentada col·laboració econòmica consisteix en assumir directament la
despesa derivada del subministrament de 6 cartells i 96 bosses serigrafiades, amb un
cost de 300,93 IVA inclòs amb el proveïdor TIF97 S.L.U.

Atès que existeix crèdit pressupostari adequat i suficient per assumir aquesta despesa a
la partida 3410 226.09 del vigent pressupost.
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
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Amb data 8 d’abril de 2018, l’Institut de l’Arboç va commemorar el Dia Mundial de
l’Activitat Física organitzant la tercera edició de la Caminada Solidària i Trail d’iniciació,
de 6 km, que va transcórrer per la Ruta 4 de les “Rutes de l’Arboç”, recorregut per les
barraques de pedra seca de l’Arboç. La Ruta 4 transcorre pels paratges de la zona
agrícola existent entre l’Arboç i Banyeres del Penedès.
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APROVAR, SI S’ESCAU, LA COL·LABORACIÓ ECONÒMICA EN LA CAMINADA
SOLIDÀRIA I TRAIL D’INICIACIÓ ORGANITZATS PER L’INSTITUT DE L’ARBOÇ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

plenari de data 4 d’abril de 2017.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

Expedient 555/2018. Sol·licitud de netejar les herbes del carrer Camí de
l'Arboç.
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE LA SRA. AMB DNI NÚM.: ...141-H
PERQUÈ ES NETEGIN LES HERBES QUE HI HA AL CARRER CAMÍ DE L’ARBOÇ.EXP. 555/2018
Atès que en data 24 d’abril de 2018 (RE 1501) la Sra. amb D.N.I.: ...141-H va sol·licitar la
neteja de les herbes que hi ha al carrer Camí de l’Arboç perquè hi ha molts insectes.

Vist l’informe del coordinador de Serveis Tècnics, Sr. Rafael Rodríguez Rivas, emès en
data 30 de maig de 2018 que consta a l’expedient.

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

Codi Validació: 35RYL9XRKP2YEN9WDKT3AH2FN | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 34

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 300,93 euros a càrrec de
l’aplicació pressupostària 3410 226.09 del vigent pressupost.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER. Aprovar la col·laboració econòmica en la caminada solidària i trail d’iniciació
organitzat el passat 8 d’abril de 2018 per l’Institut de l’Arboç, per import de 300,93 euros.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

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

Expedient 556/2018. Sol·licitud d'arranjament vorera del carrer de
l'Olivera del Priorat de Banyeres.
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE LA SRA. AMB DNI NÚM.: ...360-P
PERQUÈ S’ARRANGI LA VORERA DEL CARRER OLIVERA DEL PRIORAT DE
BANYERES.- EXP. 556/2018

Atès que en data 30 d’abril de 2018 (RE 1562) la Sra. amb D.N.I.: ...360-P va sol·licitar
l’arranjament de la vorera del carrer Olivera del Priorat de Banyeres ja que fa temps es
van treure uns arbres i es van deixar les soques, sent part de la vorera intransitable, i ja
va caure una vegada.
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SEGON.- Notificar el present acord a la interessada.
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PRIMER.- Comunicar a la sol·licitant que d’acord l’informe del coordinador de Serveis
Tècnics un cop realitzades les inspeccions necessàries, s’ha verificat la necessitat
d’adequar els solars i s’ha requerit als propietaris dels solars, en qüestió, l’obligatorietat
de netejar i desbrossar les parcel·les per a deixar-les en unes condicions de seguretat i
en unes condicions de salubritat òptimes. Ja s’han iniciat els treballs d’adequació
d’aquests solars i es preveu que en les properes setmanes quedin condicionats tots els
solars afectats.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

PRIMER.- Comunicar a la sol·licitant que d’acord l’informe del coordinador de Serveis
Tècnics un cop realitzades les inspeccions tècniques necessàries, s’ha verificat que part
de la vorera del carrer de l’Olivera del Priorat de Banyeres es troba en un estat deficient
amb zones intransitables degut a l’existència de grans soques que no es varen treure en
el moment que es van tallar els arbres existents i, per tant, caldrà realitzar les actuacions
necessàries per deixar-la en unes condicions tècniques òptimes. Es preveu realitzar les
actuacions d’arranjament de l’esmentada vorera el tercer trimestre d’enguany.

SEGON.- Notificar el present acord a la interessada.

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

Expedient 665/2018. Sol·licitud material públic per a ús privat per a la
Revetlla de Sant Joan.
Favorable

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist l’informe del coordinador de Serveis Tècnics, Sr. Rafael Rodríguez Rivas, emès en
data 30 de maig de 2018, que consta a l’expedient.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DEL SR. AMB D.N.I. ...238-Q DE
MATERIAL PÚBLIC PER A ÚS PRIVAT EL 23 DE JUNY DE 2018 PER A LA
REVETLLA DE SANT JOAN.- EXP. 665/2018



40 cadires

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

Atès que en data 24 de maig de 2018 el sol·licitant ha ingressat la garantia de 40€.

Atès que en data 30 de maig de 2018 el cap de la Brigada de l’Ajuntament ha informat
favorablement que es pot deixar el material sol·licitat.

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

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

·

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

·

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

·

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

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I. número ...238-Q en data 24 de maig de
2018 (RE 1927) demanant el següent material per a la Revetlla de Sant Joan:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

les Bases del Règim Local.

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

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

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

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

Expedient 671/2018. Sol·licitud ocupació via pública activitat "Liceu a la
Fresca"
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE LA SOCIETAT NOVA
D’AUTORITZACIÓ PER TALLAR ELS CARRERS ALBERT SANTÓ I PELLISSES, EL
DIA 16 DE JUNY DE 2018, PER REALITZAR ACTIVITAT DE LICEU A LA FRESCA. -
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Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
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Per tot això,

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències 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.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

EXP. 671/2018

ANTECEDENTS

Vista la sol·licitud de data 29 de maig de 2018, amb registre d’entrada número 1963, en
la qual es demana permís per tallar el carrer Albert Santó i el carrer Pellisses el dia 16 de
juny a partir de les 16h, per a realitzar l’activitat “LICEU A LA FRESCA” amb la
representació d’una òpera.

S’autoritza la utilització de l’espai públic sol·licitat i el tall del carrer, sempre i quan es
compleixi amb els següents punts i en seguiment de la normativa municipal de Policia i
Bon Govern:

-

Al tractar-se d’un espai púbic no es podrà impedir l’accés a altres usuaris que
vulguin fer-hi ús.

-

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

-

Seran a càrrec

dels organitzadors esmenar i corregir qualsevol desperfecte
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“INFORME TÈCNIC
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Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, Sr. Rafael
Rodríguez Rivas, en data 30 de maig de 2018 on diu:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I.: ...997-G actuant com a secretari de la
Societat Nova, en data 29 de maig de 2018 (RE 1963), d’autorització per tallar els carrers
Albert Santó i Pellisses el proper 16 de juny de 2018 a partir de les 16:00 h, per realitzar
activitat de Liceu a la Fresca amb la representació d’una òpera.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

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

PRIMER.- Autoritzar la utilització de l’espai públic sol·licitat i el tall dels carrers el dia 16
de juny de 2018 a partir de les 16:00h sempre que es compleixin els punts indicats en
l’informe del coordinador de Serveis Tècnics, detallat en la part expositiva.

Número : 2018-0018 Data : 02/06/2018

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ocasionat durant la celebració en els espais públics utilitzats”.

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

Expedient 656/2018. Aprovació de Nòmines mes maig
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LES NÒMINES DEL PERSONAL LABORAL, JOVES EN
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SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

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

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

3. L’Alcaldia podrà concedir bestretes sense interessos a treballadors amb una antiguitat
mínima d’un any per un import màxim de dos mensualitats, fixant com a límit la quantitat
de 1.800 euros.

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

4. Les nòmines mensuals fan la funció de document O, s’aprovaran per decret de
l’Alcaldia que es donarà compte a la Junta de Govern Local. L’Alcaldia ordenarà el
pagament i, juntament amb la Secretaria Intervenció Tresoreria, signarà el pagament
material.

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

Número : 2018-0018 Data : 02/06/2018

Atès el contingut de la Base 40ena de les d’execució del pressupost per l’exercici vigent,
que es transcriu a continuació:
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En relació a l’expedient relatiu a l’aprovació de les nòmines del personal de l’Ajuntament
de Banyeres del Penedès corresponents al mes de maig, que inclou les retribucions
bàsiques i retribucions complementàries corresponents a les diferents situacions
administratives i serveis o treballs extraordinaris del personal laboral i quilometratge del
personal laboral i funcionari.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRÀCTIQUES, FUNCIONARIS I CÀRRECS ELECTES DEL MES MAIG Exp. 656/2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

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

PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a les nòmines del mes de maig del personal
funcionari, laboral, joves en pràctiques i càrrecs electes d’aquest Ajuntament, així com
l’ordenació de l’inici dels tràmits necessaris per la fiscalització i el pagament de la
despesa per part de la intervenció amb el següent desglossament :

Cost Total: 57.173,18 €
Total líquid a percebre: 35.899,70 €
Retenció IRPF: 6.250,64 €
Total Seguretat Social Tc1: 14.631,48 € ( suma de quotes obreres: 2.938,08 € i quotes a
càrrec de l’Ajuntament: 11.693,40 €)
Bestretes i embargaments: 391,36 €

SEGON.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.
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Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases
del Règim Local.
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Atès que, per simplificació administrativa, serà l’Alcaldia qui proposi a la Junta de Govern
Local l’aprovació de les nòmines i aquesta, si s’escau, qui ho acordi.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

5. En les relacions o nòmines de transferència bancària a través de les quals es fan
efectius els havers del personal al servei de la corporació, es podran incloure el
pagament d’honoraris de personal tècnic que tinguin una quantia fixa, la determinació de
la qual hagi estat aprovada per l’òrgan competent. L’import transferit serà el que resulti
una vegada descomptades les retencions corresponents.”

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 669/2018. Aprovació de Factures
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

diversos corresponents a l’exercici 2018, detallades seguidament :

Nº Factura

Raó Social

Import

Descripció

FACT-18-0552

Canon Penedès SA

Ampliació garantia màquina C2020i
596,77 Centre Cívic

FACT-18-0616

Materials de construcció J.P.
Santa Oliva SL

281,33 Material manteniment brigada

FACT-18-0642

Hidro Tarraco, S.A

140,74 Material de reparacions avaries aigua

FACT-18-0643

Ferreteria Jaume, S.A

FACT-18-0644

Ferreteria Jaume, S.A

FACT-18-0706

Incatur, S.L

586,73 Material de reparacions de voreres

FACT-18-0717

Ferrer Ojeda Correduria de
Seguros, S.L

450,04 Assegurança Nissan Cabstar

FACT-18-0718

Juan Jose Parejo Segura

Menús col·laboradors cursa
250,50 Banyerenca run

FACT-18-0719

Melanie Mata Goodridge

FACT-18-0720

Discrepo, S.L

3.049,20 420 samarretes Cursa Banyerenca Run

FACT-18-0721

Joan Farré Construccions, S.L

7.536,28 Enderroc coberta casa davant Església

FACT-18-0722

Josepa Jané Figueres

540,30 Aliments per cursa Banyerenca run

FACT-18-0725

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 31-03-2018 a 30-04-2018 C.
196,71 A Interior

FACT-18-0726

Endesa Energia, S.A.U

265,11 Electricitat 31-03-2018 a 30-04-2018 Pl

-2,77 Abonament material de serveis
1.021,17 Material de Serveis

19,68 Sucs per Trobada de Puntaires
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Es sotmet a la consideració dels reunits la relació de factures presentades per
proveïdors
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APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE FACTURES.- EXP. 669/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

de l'Ajuntament
FACT-18-0727

Obres i Serveis Martínez
Arlandes, S.L

1.393,92 Instal·lació font zona pista skate

FACT-18-0728

Obres i Serveis Martínez
Arlandes, S.L

Construcció muret sorra costa Pista
3.025,97 Skate

FACT-18-0729

Melanie Mata Goodridge El
Rebost Supermercat

FACT-18-0730

Tif 97 Publicitat, S.L.U

FACT-18-0732

Mª del Carmen Ruano
Fernàndez

83,00 83 barres de pa cursa banyerenca

FACT-18-0733

Mª del Carmen Ruano
Fernàndez

72,75 Coques per trobada de puntaires

FACT-18-0734

Chip Running, S.L

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

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

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

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

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66-2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015, i
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Servei cronometratge cursa
987,51 Banyerenca run
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500 imans nevera per urgències gent
217,80 gran

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

78,50 Ous per bancs d'aliments

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017.

Per tot això,

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

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Donar compte Decrets
Nom

Data

Resum

Expedient

DECRET
2018-004
7

23/05/2018
15:02

Convocatòria de la Junta de Govern Local
en sessió ordinària de data 24 de maig de
2018. JGL/2018/17

JGL/2018/17

C) PRECS I PREGUNTES
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SEGON.- Procedir al pagament efectiu, quan procedeixi.
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PRIMER.- Aprovar el reconeixement de les obligacions indicades a la part antecedent,
per un import total de 20.791,24 €, i procedir a la comptabilització en la fase comptable
corresponent a càrrec dels crèdits del vigent pressupost.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

No hi ha assumptes
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