Òrgan col·legiat:

JGL/2018/19

La junta de govern local

Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 13/06/2018
HASH: 215169ece8bf17ab847df913e256e132

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

7 / de juny / 2018

Durada

Des de les 18:30 fins a les 20:40 hores

Lloc

Sala de Juntes

Presidida per

Amadeu Benach i Miquel

Secretària

Immaculada Rocío Santos Cuellas

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

39689555L

Amadeu Benach i Miquel

SÍ

39718771W

Anna Jané Caralt (sense dret a vot)

SÍ

35013086W

Ida Pilar Josefa Berdusan Farré

SÍ

46333082L

Joan Roig i Soria

SÍ

39636281J

Lluís Inglada i Jané

SÍ
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Expedient núm.:

Número : 2018-0019 Data : 13/06/2018

ACTA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Immaculada Rocío Santos Cuellas (1 de 2)
Secretària interventora Tresorera accidental
Data Signatura: 13/06/2018
HASH: 5e1780b15b042468deeaef4df0a33d7c

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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



Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Acta Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 31 de maig de
2018. JGL/2018/18

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

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

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

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI: ...100H, de data 2 de novembre de
2012, amb registre d’entrada E-18-3583, 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 de la taxa pel subministrament d’aigua.

Vist que aquesta sol·licitud es va aprovar a la Junta de Govern Local de data 15 de
novembre de 2012, canviant la tarifa de l’aigua per la de “família nombrosa”.
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Favorable
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Aprovació de l'acta de la sessió anterior

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A) PART RESOLUTIVA

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

PRIMER.- Anul·lar l’aplicació de la tarifa quarta “famílies nombroses”, regulada en
l’article 6 de la vigent ordenança reguladora de la Taxa de subministrament d’aigua
potable, als rebuts d’aigua amb número fix 0208002266, generats a nom de la Sra. amb
DNI .....100H, 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 a la sol·licitant.

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

Expedient 517/2018. Sol·licitud de tractament de fuita en el rebut d'aigua
del primer trimestre de 2018.
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 la sol·licitant, en data 28 de maig de 2018, amb registre d’entrada número E-181956, va sol·licitar que s’anul·lés la bonificació en la taxa de l’aigua, ja que no en reuneix
els requisits per continuar gaudint de la bonificació.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JGL

Vist que el personal de manteniment s’ha desplaçat fins l’immoble de la sol·licitant, i ha
pogut comprovar que l’osmosi no funciona, que la fuita va fer malbé els mobles del
voltant i que el consum del primer trimestre de 2018 triplica la mitjana de consum
habitual.

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 sol·licitar a Base que anul·li i doni de baixa el rebut d’aigua
corresponents al primer trimestre de 2018, amb número fix: 0208002266 i a nom de la
Sra. amb DNI: ....100H, per fuita i en generi un de nou amb tractament de fuita.
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Vist que la sol·licitud va acompanyada per un informe de la companyia Mapfre, en el
qual verifiquen que l’aparell d’osmosis estava espatllat i tenia una fuita d’aigua.
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Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Amb DNI. ...100H, de data 16 d’abril de 2018 i
amb registre d’entrada número RE-18-1354, en la qual comunica que al passat mes de
març es va adonar que l’aparell de l’osmosi que tenia instal·lat a casa seva, es va
espatllar i això va fer que es perdés molta aigua i va fer malbé també els mobles de fusta
per la part de sota.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIÓ DEL REBUT D’AIGUA
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 I GENERAR-NE UN DE NOU
AMB TRACTAMENT DE FUITA.- 517/2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE LA SRA. AMB DNI NÚM.: ...883-S
PERQUÈ ES NETEGIN PER L’EXISTÈNCIA DE RATES LES FINQUES UBICADES AL
CARRER ALCALÀ DE HENARES 15 I 17. - EXP. 574/2018

Atès que en data 3 de maig de 2018 (RE 1610) la Sra. amb D.N.I.: ...883-S va sol·licitar
la neteja de dues finques ubicades al carrer Alcalà de Henares per l’existència de rates.

Vist l’informe del coordinador de Serveis Tècnics, Sr. Rafael Rodríguez Rivas, emès en
data 14 de maig de 2018 que consta a l’expedient.

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

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

Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
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Favorable
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Expedient 574/2018. Sol·licitud de condicionament de finques per
salubritat pública

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PRIMER.- Comunicar al sol·licitant que d’acord l’informe del coordinador de Serveis
Tècnics un cop realitzades les inspeccions necessàries, s’ha iniciat expedient per exigir
a la propietària el condicionament de les finques situades al c/Alcalà de Henares 15 i 17,
per a deixar-les lliures de males herbes i garantir-ne les condicions de seguretat i
salubritat.

Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DEL SR. AMB DNI NÚM.: ...418-Y
PERQUÈ ES NETEGI LA ZONA I EL MUR DE LA PARCEL·LA QUE LIMITA PER LA
PART DE DARRERE AMB EL PASSATGE DEL CARRER ORQUÍDIES.- EXP.
497/2018

Atès que en data 25 d’abril de 2018 (RE 1503) el Sr. amb D.N.I.: ...418-Y va sol·licitar la
neteja de la zona i el mur de la parcel·la que limita per part de darrere amb el Passatge
del carrer Orquídies.

Vist l’informe del coordinador de Serveis Tècnics, Sr. Rafael Rodríguez Rivas, emès en
data 31 de maig de 2018 que consta a l’expedient.

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

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
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Expedient 497/2018. Sol·licitud neteja zona i mur passatge C. Orquídies.
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TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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 103/2018. Declarar desistit procediment sol·licitud
autorització tallar C. Abat Escarré, per aniversari la Revetlla de Sant
Joan.
Favorable

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

DECLARAR, SI S’ESCAU, DESISTIT EL PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD DE
TALLAR EL CARRER ABAT ESCARRÉ PER CELEBRACIÓ ANIVERSARI LA
REVETLLA DE SANT JOAN.- EXP. 103/2018

Vista la sol·licitud realitzada pel Senyor amb D.N.I.: ...238-Q en data 1 de febrer de 2018
(RE 377) sol·licitant autorització per celebrar aniversari la Revetlla de Sant Joan al carrer
Abat Escarré de les 21:30h a les 3:30h.

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 21 de
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SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat.
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PRIMER.- Comunicar al sol·licitant que d’acord l’informe del coordinador de Serveis
Tècnics un cop realitzades les inspeccions necessàries, s’ha verificat que la parcel·la
situada a l’Avinguda Marquesa de Griny, 27, que limita per la part de darrere amb el
Passatge del carrer Orquídies, ja es troba en unes condicions i estat de seguretat i
salubritat òptims.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

maig de 2018 que consta a l’expedient.

D’acord els articles 21.1 i 94.1, 94.3 i 94.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, on diu:
“Article 21. Obligació de resoldre.
1. L’Administració està obligada a dictar una resolució expressa i notificar-la en tots els
procediments sigui quina sigui la seva forma d’iniciació.
En els casos de prescripció, renúncia del dret, caducitat del procediment o
desistiment de la
sol·licitud, així com de desaparició sobrevinguda de l’objecte del
procediment, la resolució
consisteix en la declaració de la circumstància que
concorri en cada cas, amb indicació dels
fets produïts i les normes aplicables...”
Article 94. Desistiment i renúncia per part dels interessats.

1. Tot interessat pot desistir de la seva sol·licitud o, quan això no estigui prohibit per

Número : 2018-0019 Data : 13/06/2018

Vista la sol·licitud realitzada pel Senyor amb D.N.I.: ...238-Q en data 23 de maig de 2018
(RE 1903) en la qual desisteix del procediment perquè ja no vol fer la celebració a la
zona sol·licitada.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que en data 22 de maig de 2018 l’Alcaldia va emetre proposta de resolució per
passar l’acord a l’Òrgan competent per resoldre.

...
3. Tant el desistiment com la renúncia es poden fer per qualsevol mitjà que permeti la
seva constància, sempre que incorpori les signatures que corresponguin d’acord amb
el que preveu la normativa aplicable.
4. L’Administració ha d’acceptar per complet el desistiment o la renúncia, i ha de
declarar conclús el procediment llevat que, havent-s’hi personat tercers interessats,
aquests n’instin la continuació en el termini de deu dies des que van ser notificats del
desistiment o renúncia...”

Vist que no hi ha cap causa que impliqui un interès general que aconselli la continuació
del procediment fins a la seva finalització normal.

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

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

Codi Validació: 3ACD75P2DMD93W79DHGNXZ56K | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 64

l’ordenament jurídic, renunciar als seus drets.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

les Bases del Règim Local.

SEGON.- Declarar conclús el procediment i arxivar l’expedient.

TERCER.- Notificar el present acord al sol·licitant juntament amb els recursos pertinents.

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

Expedient 460/2018. Sol·licitud aparcament alternatiu quinzenal C. La
Pau
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA

APROVAR, SI S’ESCAU, DONAR TRASLLAT ALS SERVEIS TÈCNICS LA
SOL·LICITUD DE LA SRA. AMB DNI NÚM.: ...635-Y PERQUÈ ES VALORI LA
POSSIBILITAT D’APARCAMENT QUINZENAL AL CARRER LA PAU.- EXP. 460/2018
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PRIMER.- Declarar desistit el procediment relatiu a la sol·licitud d’autorització per tallar el
carrer Abat Escarré per celebració aniversari la Revetlla de Sant Joan, ja que el
sol·licitant comunica que ja no necessita el lloc per realitzar la celebració; sense que això
comporti la renúncia dels drets que li puguin correspondre en un procediment nou
posterior.
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Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

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)

2. Mantenir la doble circulació de vehicles i que només s’aparqui a un dels costats
del carrer.

3. Mantenir la doble circulació, permetent que s’aparqui a ambdós costats del
carrer però alternant de costat en període quinzenal.

4. Que el carrer tingui una sola direcció de circulació dels vehicles i permetre que
s’aparqui a ambdós costats del carrer, alternant de costat en període quinzenal.

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

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

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
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1. Que el carrer tingui una sola direcció de circulació dels vehicles i mantenir
l’estacionament dels vehicles a ambdós costats del carrer.
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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, i que diu que una vegada fetes les
inspeccions necessàries i tenint en compte que es tracta d’un carrer residencial, amb ús
majoritàriament dels veïns d’aquest carrer, s’estan estudiant quatre possibles solucions
que són:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que en data 12 d’abril de 2018 (RE 1325) la Sra. amb D.N.I.: ...635-Y va sol·licitar
que es valorés la possibilitat d’aparcament quinzenal al carrer de La Pau ja que al haver
cotxes aparcats a ambdós costats dificulta el trànsit i entrar els vehicles als garatges.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PRIMER.- Comunicar a la sol·licitant que s’ha donat trasllat a Serveis Tècnics perquè
valorin quina de les opcions, de les detallades en la part expositiva, seria la més idònia i
la més viable per implantar a curt termini en el carrer de La Pau.

Expedient 495/2018. Sol·licitud autorització ús Camp Futbol per celebrar
cloenda temporada 17/18 CFB Marc Bartra.
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, AUTORITZAR A CLUB FUTBOL BASE MARC BARTRA LA
CELEBRACIÓ DE CLOENDA DE LA TEMPORADA 17/18, A LES INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS DEL CAMP DE FUTBOL ELS DIES 16 I 17 DE JUNY, I SOL·LICITUD
DE MATERIAL.- EXP. 495/2018

Vista la sol·licitud realitzada per CLUB FUTBOL BASE MARC BARTRA en data 1 de
juny de 2018 (RE 2028) sol·licitant autorització per celebrar la cloenda de la temporada
17/18, a les instal·lacions municipals del Camp de Futbol els dies 16 i 17 de juny, i
sol·licitud del material següent: 300 cadires, 50 taules, 10 tanques, 5 cubells de brossa i
2 barbacoes.

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, Sr. Rafael
Rodríguez Rivas, en data 4 de juny de 2018 on es diu:
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QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.
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TERCER.- Notificar el present acord a la interessada.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON.- Passar nota informativa als veïns i veïnes del carrer de La Pau perquè indiquin
a l’Ajuntament l’opció que prefereixin de les quatre proposades, si ho creuen oportú.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

“INFORME TÈCNIC

- Al tractar-se de material de titularitat municipal, 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.

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

-

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

-

El sol·licitant haurà de concretar amb el Cap de Brigada de l’Ajuntament l’hora
exacte de trasllat i de recollida del material, sempre en horari de dilluns a
divendres de 9h a 14h”.

Atès que l’import de la garantia de cessió del material públic per a ús privat és de 40€
d’acord la publicació al BOP de Tarragona, número 163 de data 15 de juliol de 2015.
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S’autoritza l’ús del material demanat, sempre i quan es compleixi amb els següents
punts:
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Vista la sol·licitud de data 1 de juny de 2018, amb registre d’entrada número 2028, en la
qual es demanen 50 taules, 300 cadires, 10 tanques, 2 barbacoes i 5 cubells de brossa
per motiu de la cloenda de la temporada 17/18 del Fútbol Base Marc Bartra que tindrà
lloc els dies 16 i 17 de juny de 2018 a l’equipament municipal del Camp de Fútbol.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ANTECEDENTS

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PRIMER.- Autoritzar la celebració de la cloenda de la temporada 17/18, a les
instal·lacions municipals del Camp de Futbol els dies 16 i 17 de juny, i la cessió del
material següent: 300 cadires, 50 taules, 10 tanques, 5 cubells de brossa i 2 barbacoes,
d’acord les condicions esmentades en l’informe del coordinador de Serveis Tècnics,
detallades en la part expositiva.

SEGON.- Requerir dipòsit de 40€ de garantia per la cessió d’ús de material públic per a
ús privat, atesa la publicació al BOP de Tarragona de data 15 de juliol de 2015 número
163 a qualssevol dels números de comptes:

• CaixaBank: 2100-4774-85-0200000650

• BBVA: ES30.0182.5634.14.0200092388

• Cooperativa de crèdit: 0182-2968-52-0200045666

TERCER.- Procedir a la devolució de la garantia al compte que ens indiquin els
sol·licitants, una vegada comprovat l’estat de conservació del material, sense necessitat
de posterior acord.

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

DESESTIMAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DEL SR. AMB DNI NÚM.: ...138-B
PERQUÈ S’APARQUI AL COSTAT DEL CARRER PENEDÈS, ENFRONT DELS
HABITATGES.- EXP. 557/2018

Atès que en data 30 d’abril de 2018 (RE 1564) el Sr. amb D.N.I.: ...138-B va sol·licitar
que es canviés la zona d’aparcament dels vehicles del carrer Penedès i s’aparqués al
costat enfront dels habitatges.

Vist l’informe del coordinador de Serveis Tècnics, Sr. Rafael Rodríguez Rivas, emès en
data 29 de maig de 2018 que consta a l’expedient.

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

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

Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
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Desfavorable
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Expedient 557/2018. Sol·licitud canvi costat aparcament C. Penedès

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 682/2018. Sol·licitud autorització per celebrar Revetlla al
pàrquing de l'Escola.
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER CELEBRAR LA
REVETLLA DE SANT JOAN AL PÀRQUING DE L’ESCOLA.- EXP. 682/2018

Vista la sol·licitud realitzada per la Sra. amb D.N.I.: ...237-L, en data 16 de maig de 2018
(RE 1805), d’autorització per celebrar la Revetlla de Sant Joan, de les 19:00 a l’1:00h,
al pàrquing de l’Escola, com cada any.

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 4 de
juny de 2018 i que consta a l’expedient.

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

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
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TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.
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SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Desestimar la sol·licitud de canvi del costat del carrer Penedès d’aparcament
dels vehicles, ja que una vegada realitzades les inspeccions necessàries i d’acord
informe de Serveis Tècnics, al tractar-se d’un carrer d’una única direcció i que en el tram
del carrer on es sol·licita el canvi d’ubicació de l’estacionament només hi ha habitatges
en un cantó del carrer, no es detecten ni es preveuen problemes amb l’estacionament
dels vehicles amb la ubicació actual.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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.

Al tractar-se d’un espai públic no es podrà impedir l’accés a altres usuaris i per
tant hauran de compartir la zona amb la resta d’usuaris.



Queda totalment prohibit qualsevol tipus de tancament que limiti o impedeixi
l’accés a l’espai públic.



Un cop acabada la celebració 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 celebració i fent ús correctament de
papereres i de la resta d’elements urbans ubicats a la zona.



Seran a càrrec dels organitzadors esmenar i corregir qualsevol desperfecte
ocasionat durant la celebració en l’espai públic utilitzat.



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

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

Expedient 686/2018. Sol·licitud AMPA de l'Escola autorització ús pista
coberta per festa de fi de curs i sol·licitud material per al 22 de juny de
2018.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JGL
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PRIMER.- Autoritzar celebrar la Revetlla de Sant Joan al pàrquing de l’Escola sempre
que es compleixin els següents punts i d’acord amb la normativa municipal de Policia i
Bon Govern:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

“INFORME TÈCNIC
ANTECEDENTS
Vista la sol·licitud de data 31 de maig de 2018, amb registre d’entrada número 2002, en
la qual es demana permís per fer ús de la pista poliesportiva coberta per motius de la
festa de fi de curs que es celebra el dia 22 de juny de 2018 entre les 16:00h i les 21:30h.
A més es demanen 4 taules, accés a un punt de llum i d’aigua.
Per tot això, s’autoritza la cessió i ús de la instal·lació sol·licitada, sempre i quan es
compleixi amb els següents punts:
- Al tractar-se d’un espai púbic no es podrà impedir l’accés al recinte a altres
usuaris i per tant hauran de compartir la zona amb la resta de usuaris.
- Queda totalment prohibit qualsevol tipus de tancament que limiti o impedeixi
l’accés al recinte.
-

Queda totalment prohibit l’accés al recinte amb vehicles.

- Un cop acabada la celebració s’haurà de deixar el recinte en optimes condicions
per a poder ser utilitzat per altres usuaris, tenint especial cura de no deixar cap
residu generat durant la celebració i fent ús correctament de papares i de la resta
d’elements ubicats dintre del recinte.
Seran a càrrec dels organitzadors esmenar i corregir qualsevol desperfecte
ocasionat dintre del recinte durant la celebració.
Pel que fa a la cessió i ús del material sol·licitat:
- Al tractar-se de material de titularitat municipal, la persona o entitat que
realitza la sol·licitud serà responsable del material i per tant del seu correcte ús
durant la celebració.
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Atès que en data 6 de juny de 2018 el coordinador de Serveis Tècnics, Sr. Rafael
Rodríguez Rivas, ha emès informe on diu:
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Vista la sol·licitud realitzada per la Sra. amb D.N.I.: ...061-A en representació de l’AMPA
de l’Escola en data 31 de maig de 2018 (RE 2002) demanant autorització per fer ús de la
pista coberta el dia 22 de juny de 2018, de les 16:00 a les 21:30h, per celebrar la festa
de fi de curs i sol·licitant el següent material: 4 taules, accés a un punt de llum i aigua.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DEL AMPA DE L’ESCOLA
D’AUTORITZACIÓ PER FER ÚS DE LA PISTA COBERTA I DE MATERIAL PÚBLIC
PER LA FESTA DE FI DE CURS, EL 22 DE JUNY DE 2018.- EXP. 686/2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

- No es permet la utilització del material per a altres usos que no siguin els
indicats a la sol·licitud.
- Seran a càrrec del sol·licitant qualsevol desperfecte ocasionat al material
durant la celebració.

Els ajuntaments, en l’àmbit de llurs respectives competències, han de facilitar que els
espectacles públics i les activitats recreatives es duguin a terme adequadament. Amb
aquesta finalitat, han d’exercir les potestats que els atribueix aquesta llei.
Els principis generals i les finalitats últimes que inspiren aquesta llei, i que n’han de regir
el desenvolupament i l’aplicació, són la convivència entre els ciutadans, la seguretat i la
qualitat dels establiments”.

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

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

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

PRIMER.- Autoritzar l’ús de la pista coberta i la cessió del material sol·licitat, d’acord les
condicions esmentades en l’informe del coordinador dels Serveis Tècnics de la part
expositiva, per celebrar la festa de fi de curs el dia 22 de juny de 2018 de les 16:00h a
les 21:30h.
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D’acord amb la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives cal complir amb
els requisits sobre salubritat i seguretat que marquen la llei 11/2009 del 6 de juliol, de
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Número : 2018-0019 Data : 13/06/2018

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

-

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SEGON.- Requerir dipòsit de 40€ de garantia per la cessió d’ús de material públic per a
ús privat, atesa la publicació al BOP de Tarragona de data 15 de juliol de 2015 número
163 a qualssevol dels números de comptes:

TERCER.- Procedir a la devolució de la garantia al compte que ens indiquin els
sol·licitants, una vegada comprovat l’estat de conservació del material, sense necessitat
de posterior acord.

QUART.- Notificar el present acord als interessats.

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

Expedient 1341/2017. Sol·licitud de retirada de comptador d'aigua i
desconnexió de la xarxa
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER LA JGL

AUTORITZAR, SI S’ESCAU, LA RETIRADA DE COMPTADOR I LA DESCONNEXIÓ
DE LA XARXA MUNICIPAL D’AIGUA. Exp. 1341/2017

En data 30 de novembre de 2017, la Societat Building Center, S.A.U. va presentar
sol·licitud de retirada de comptador d’aigua potable i desconnexió de la finca situada a
l’Av. Angel Guimerà, 7-C de la xarxa d’aigua municipal.

En data 10 de maig de 2018, el coordinador dels serveis tècnics municipals va emetre
pressupost i el quadre de tasques a realitzar per la retirada i desconnexió.
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Favorable

Número : 2018-0019 Data : 13/06/2018

• Cooperativa de crèdit: 0182-2968-52-0200045666

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

• CaixaBank: 2100-4774-85-0200000650
• BBVA: ES30.0182.5634.14.0200092388

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

En data 23 de maig de 2018, la secretària interventora tresorera va emetre informe
favorable a la liquidació emesa pel tècnic.

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

PRIMER.- Autoritzar la retirada del comptador d’aigua i la desconnexió de la xarxa
municipal de l’habitatge situat a l’Av. Àngel Guimerà, 7-C.

SEGON.- Aprovar la liquidació realitzada pels serveis tècnics municipals pels treballs de
retirada i desconnexió:

CONCEPTE

TOTAL

TREBALLS DE DESCONNEXIÓ I MATERIALS

62,79 €

IVA

13,19 €

IMPORT TOTAL A INGRESSAR

75,98 €

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

Atès l’art. 21 del vigent Reglament de Subministrament d’Aigua Potable, que disposa
que la pòlissa del servei es mantindrà en vigència fins la seva denúncia per l’empresa o
per l’abonat.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

QUART.- Notificar el present acord als interessats.

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

APROVAR, SI S'ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA PER A LA SUBSTITUCIÓ D’UN PAL
DE FUSTA DE TELEFONICA EXP.- 186/2018

EMPLAÇAMENT:

UTM 377405.8, 4569674.8

REFERÈNCIA CADASTRAL:

Sistema Viari

En data 19 de febrer de 2018, Telefònica de España, S.A.U. va presentar sol·licitud de
llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

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

En data 6 de març de 2018, el tècnic municipal va emetre informe desfavorable al
mancar l’autorització de l’organisme explotador de la via AP-2 propietari de
l’emplaçament de la infraestructura a canviar.

En data 3 de maig de 2018, Telefónica de España, S.A.U. presenta la documentació
requerida i, el tècnic municipal, en data 17 de maig emet informe favorable al considerar
que la documentació aportada es suficient i dona resposta al requeriment.
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Favorable
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Expedient 186/2018. Sol·licitud llicència urbanística de caràcter menor
per a la substitució de pal de fusta per torre de formigó de Telefònica

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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 arrel del 4 d’abril de 2017.

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

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

PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de protecció de
sistemes 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:
formigó sense tibant

Substitució d’un pal de fusta amb tibant per un de



Emplaçament de les obres:

UTM 377405.8, 4569674.8



Referència Cadastral:

---



Promotor:

Telefònica España S.A.U.
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Número : 2018-0019 Data : 13/06/2018

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 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 23 de maig de 2018, la Secretària Interventora i Tresorera accidental va emetre
informe favorable.



Suspensió de Llicències:

No



Afectació del domini públic:

si



Classificació de sòl:

sistema



Qualificació de sòl:

protecció de sistemes

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

CINQUÈ.- Notificar el present acord als interessats.

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

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICENCIA D’OBRA MAJOR EXP.- 355/2018

EMPLAÇAMENT:

Major, 16 de Saifores

REFERÈNCIA CADASTRAL:

8691404CF7689B0005LF

En data 27 de març de 2018, la Sra. DNI ...172-F va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de major.

En data 28 de març 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.

En data 30 de maig 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
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Favorable
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Expedient 355/2018. Sol·licitud llicència urbanística de caràcter major
per a la construcció obra nova

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que
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 major sol·licitada
i que fa referència a l’ identificació següent:



Identificació de les obres:
Obra major 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:

Construcció de garatge i soterrani



Emplaçament de les obres:

Major, 16 de Saifores

Referència Cadastral:

8691404CF7689B0005LF



Promotor:

Sra. DNI ...172-F



Identificació del redactor del projecte: Ricardo Saul Sanchez Obaya. Arq. Col.
25816-4



Suspensió de Llicències:

No



Afectació del domini públic:

No
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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)

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

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

-

Caldrà dipositar una fiança de 961,00 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 tres
anys 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 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11
realitzar la següent liquidació tributària:

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

1.748,18 €
233,09 €
1.981,27 €

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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-

Número : 2018-0019 Data : 13/06/2018

Les obres no tindran afectació sobre el domini públic.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

-

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.

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

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICENCIA D’OBRES EXP.- 370/2018

EMPLAÇAMENT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:

PK 212-218 (al pas per la Rasa de Cal Mata)
Zona protecció de sistemes (sistema viari)

En data 27 de març de 2018, Autopistas Concesionaria Española, S.A.U. va presentar
sol·licitud de llicència d’obres en sòl de zona de protecció de sistemes, que tenen el
caràcter de menor.

En data 4 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 15 de maig de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable.

En data 6 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
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Favorable
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Expedient 370/2018. Sol·licitud llicència Urbanística de caràcter menor
per obres de conservació a l'autopista

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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.

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:

EXPEDIENT
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:

Obres de conservació



Emplaçament de les obres:

AP-7 pk 212-218



Promotor:



Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència



Suspensió de Llicències:

Autopistas, Concesionaria Española, S.A.U.

No
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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)



Afectació del domini públic:

Si

-

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

81,00 €

- Taxa Llicència Urbanística

36,00 €

- TOTAL

117,00 €

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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-

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.

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

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA PER CONNEXIÓ A XARXA
GENERAL DE GAS EXP.- 528/2018

EMPLAÇAMENT:
l’Om

Pau Casals – Plaça de l’Ajuntament – Plaça de

REFERÈNCIA CADASTRAL:

Sistema viari

En data 24 d’abril de 2018, Nedgia Catalunya, S.A. va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

En data 7 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.

En data 30 de maig de 2018, la Secretària Interventora i Tresorera accidental va emetre
informe favorable.
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Favorable

Codi Validació: 3ACD75P2DMD93W79DHGNXZ56K | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 30 de 64

Expedient 528/2018. Sol·licitud llicència Urbanística de caràcter menor
per connexió a xarxa de gas

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SETÈ.- 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:

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:
167,04 ml

Connexió a la xarxa de gas mitjançant rasa de



Emplaçament de les obres:
l’Om

Pau Casals – Plaça de l’Ajuntament – Plaça de



Promotor:

Nedgia Catalunya, S.A.



Identificació del redactor del projecte: Nedgia Catalunya, S.A.



Suspensió de Llicències:

No



Afectació del domini públic:

Si
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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)

-

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

-

Caldrà dipositar una fiança de 7.500,00 € euros per garantir els possibles danys a
la via pública.

-

Caldrà dipositar una fiança de 1.342,00 € per garantir la correcta gestió dels
residus d’excavació.

-

S’haurà de sol·licitar l’ordre TIC de serveis afectats

TERCER.- Les obres s’hauran d’iniciar a partir del mes d'agost i el termini per
acabar-les serà de tres 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
- Taxa Llicència Urbanística
- TOTAL

151,34 €
36,00 €
187,34 €
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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)

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

Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES EXP.- 589/2018

EMPLAÇAMENT:

La Granja, 24 2on. 1ra.

REFERÈNCIA CADASTRAL:

1108603CF8710G0008SD

En data 14 de maig de 2018, el Sr. DNI ...702-P va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

En data 14 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 17 de maig de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable.

En data 23 de maig de 2018 la Secretària Interventora i Tresorera accidental va emetre
informe favorable.
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Expedient 589/2018. Sol·licitud llicència Urbanística de caràcter menor
per reforma cuina
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SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.

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, l’adopció del 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:

reforma de la cuina



Emplaçament de les obres:

C/ La Granja, 24 2º1º

Referència Cadastral:

1108603CF8710G0008SD



Promotor:

Sr. DNI ...702-P



Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència



Suspensió de Llicències:

No



Afectació del domini públic:

No
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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)



Classificació urbanística:



Qualificació urbanística:

Sòl urbà consolidat
Clau 5

-

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 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11
realitzar la següent liquidació tributària:

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres

50,42 €

- Taxa Llicència Urbanística

36,00 €

- TOTAL

86,42 €
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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)

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

Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LES FIANCES DIPOSITADES EN
L’EXPEDIENT 754/2017

En data 31 de maig de 2017, Nutripack Ibérica, S.L. va presentar sol·licitud de llicència
d’obres per a la substitució de una coberta.

En data 4 d’agost de 2017, la Junta de Govern Local va acordar per unanimitat, la
concessió de la llicència sol·licitada amb la condició, entre d’altres, de dipositar una
fiança de 2.395,91 euros per garantir la correcta gestió dels residus de construcció.

En data 4 de setembre de 2017, Nutripack S.L. va fer ingrés de la fiança juntament amb
l’import de la llicència.

En data 23 de maig de 2018, Nutripack, S.L., notifica la finalització de la reforma i
sol·licita la devolució de la fiança dipositada. Acompanya la sol·licitud d’un certificat de la
gestora de residus que s’ha fet càrrec del dipòsit controlat. El tècnic municipal emet
informe favorable a la devolució en data 29 de maig de 2018.
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Expedient 754/2017. Devolució de fiances de les obres de substitució de
coberta
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SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

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

PRIMER.- Autoritzar la devolució de la fiança de 2.395,91 euros per garantir la correcta
gestió dels residus de construcció produïts en la retirada de la vella coberta emparat en
la llicència O/17/058 – G 754/2017, al número de compte aportat pel sol·licitant.

Número : 2018-0019 Data : 13/06/2018

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.

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.

TERCER.- Donar compte de l’aprovació d’aquest acord en el proper Ple que se celebri.

Expedient 685/2018. Contracte menor servei, obertura de cates manuals
per localitzar els col·lectors embussats tram entre Casa Roja i
Barbacoes Sant Miquel de Banyeres del Penedès
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER OBERTURA
DE CATES MANUALS PER LOCALITZAR ELS COL.LECTORS EMBUSSATS TRAM
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SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 6 de juny de 2018, que consta a
l’expedient.

Atès l’informe de la Sra. Immaculada Rocio Santos Cuellas, secretària interventora
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 6 de juny de
2018, que consta a l’expedient.

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.

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

PRIMER.- Aprovar la contractació del servei d’obertura de cates manuals per localitzar
els col·lectors embussats tram entre Casa Roja i Barbacoes Sant Miquel de Banyeres
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Atesa la declaració jurada de l’empresa UTE VALLS, 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.
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Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 5 de juny de 2018 es va acreditar la
necessitat d’aquest organisme de contractar el servei d’apertura de cates manuals per
localitzar els col·lectors embussats tram entre Casa Roja i Barbacoes Sant Miquel de
Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades amb l’empresa UTE VALLS, per
un preu total de 4.960 euros i 496 euros d’IVA (10%).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ENTRE CASA ROJA I BARBACOES DE SANT MIQUEL DE BANYERS DEL
PENEDÈS. 685/2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

del Penedès, a l’empresa UTE VALLS, per un import de 4.960 euros i 496 euros d’IVA
(10%).

Expedient 691/2018. Contracte menor d'obres, reforma vestuaris camp
de futbol municipal
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR D’OBRES DE REFORMA DE
VESTUARIS DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE BANYERES DEL PENEDÈS.
691/2018

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 5 de juny de 2018 es va acreditar la
necessitat d’aquest organisme de contractar les obres de reforma de vestuaris del camp
de futbol municipal de Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades amb
l’empresa Joan Farré Construccions S.L, per un preu total de 13.251,20 euros i 2.782,75
euros d’IVA.

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

Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 5 de juny de 2018, que consta a
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QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.
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TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

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 de reforma dels vestuaris del camp de
futbol municipal de Banyeres del Penedès, a l’empresa Joan Farré Construccions S.L,
per un import de 13.251,20 euros i 2.782,75 euros d’IVA.

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa a càrrec de la partida 3420 622.00 del vigent
pressupost.

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

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

Expedient 672/2018. Concessió d'ajut econòmic al Club Taekwondo
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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, secretària interventora
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 6 de juny de
2018, que consta a l’expedient.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Banyeres
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

-

Reafiliació Club Taekwondo Banyeres

287,50 €

-

Col·legiatura professor

102,50 €
Total

390,00 €

Atesa la memòria del Sr. Joan Roig Soria, Regidor d’Esports de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès, que consta a l’expedient, en la qual considera que l’activitat
realitzada per part del TKD Banyeres és d’interès general, utilitat pública, fomenta la
cohesió social, així com la participació ciutadana i omple de contingut el concepte de
promoció de l’esport, motius pels quals es considera oportú donar suport al club i
assumir les despeses derivades de la reafiliació i col·legiatura des de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès, per import total de 390 €.
Atès que els beneficiaris d’aquest ajut són les persones usuàries del curs de
Taekwondo, impartit per professionals a les instal·lacions del gimnàs municipal.

Atès que en tractar-se d’un ajut públic, la personal sol·licitant i responsable de la
prestació del servei de gimnàs municipal haurà de presenta runa memòria justificativa al
final de l’activitat, fent constar la següent informació, sota declaració responsable:
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Atès l’entrada número 994 de data 20 de març de 2018, en la qual la Sra. RRM, amb
DNI número .... 984Y, actual gestora del servei de gimnàs municipal (expedient de
licitació suspès), presenta a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès l’import de les
quotes de l’any 2018 corresponents a la Reafiliació i a la col·legiatura del professor del
Club Taekwondo Banyeres a la Federació Catalana de Taekwondo, per tal que
l’Ajuntament atorgui un ajut econòmic per fer el seu pagament:
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APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR UN AJUT ECONÒMIC AL CLUB TAEKWONDO
BANYERES, ANY 2018. Exp. 672/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL

-

Horari

-

Tarifes aplicades (ingressos)

-

Costos de l’activitat

Considerant que l’ajut econòmic a satisfer per part de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès es materialitza mitjançant el pagament directe a favor de la Federació Catalana
de Taekwondo, en concepte de pagament de les quotes corresponents a l’any 2018 pels
serveis de reafiliació i col·legiatura del professor.

Atès l’informe emès per la Sra. Immaculada Rocío Santos Cuellas, secretària
interventora tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 6 de
juny de 2018, en el qual s’acredita l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient
a l’aplicació pressupostària 3410 489.00, per assumir la despesa per import de 390€.

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.

Per tot això,

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

PRIMER.- Aprovar col·laborar econòmicament amb el Club Taekwondo Banyeres
assumint la despesa derivada de la reafiliació del Club i la col·legiatura del professor a la
Federació Catalana de Taekwondo, corresponent a l’any 2018, per un import de 390 €.

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa, així com el seu pagament quan correspongui,
per import de 390,00 € (tres-cents noranta euros), a favor de la Federació Catalana de
Taekwondo, a càrrec de l’aplicació pressupostària 3410 489.00 del vigent pressupost.
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Número d’usuaris
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-

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

TERCER.- Notificar el present acord a la Sra. amb DNI ....984Y, actual gestora del servei
de gimnàs municipal, fent-li saber que haurà de presentar la corresponent memòria
justificativa de l’activitat en el termini d’un mes des de la seva finalització.

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA INCORPORACIÓ A JORNADA COMPLERTA DE LA
TREBALLADORA AMB DNI:...556C.- Exp. 342/2018

En data 31 de maig de 2018, amb registre d’entrada núm. RE/2018/42, la treballadora
amb DNI:.556-C, ha sol·licitat la incorporació al seu lloc de treball, a jornada complerta,
amb efectes el proper 13 de setembre de 2018, data de finiment de l’actual reducció de
jornada que té concedida per cura de fill menor de 12 anys.

La treballadora amb DNI:.....556C gaudeix d’una reducció de jornada d’un 40%,
percebent un 60% de la retribució, per tenir cura d’un fill menor de 12 anys, reducció que
se li va concedir per acord de la Junta de Govern Local de data 23 de gener de 2008
(d’acord amb l’article 26 de la Llei 8/2006 de 5 de juliol) fins al 12 de setembre de 2018,
data en la qual la seva filla compleix els 12 anys d’edat.

Per tal de complementar aquesta reducció de jornada, la Junta de Govern Local de data
7 de febrer de 2008 va aprovar la contractació de la Sra. amb DNI:..425Z, mitjançant un
contracte de substitució, per la reducció de la jornada de la treballadora amb DNI:..556C,
arribant així al 100% de la jornada entre les dues treballadores.
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Expedient 342/2018. Sol·licitud de la incorporació a jornada complerta
de la treballadora amb DNI:..556C

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Atès que la filla de la treballadora amb DNI:..556C, el proper 12 de setembre de 2018
compleix 12 anys i, per tant, la treballadora finalitza la reducció de la jornada i, en
conseqüència, finalitza el contracte per substitució de la Sra. amb DNI:..425Z.

PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de la treballadora amb DNI:..556C d’incorporació al seu
lloc de treball a jornada complerta el proper 13 de setembre de 2018.

SEGON.- Comunicar a la Sra. amb DNI:..425Z que el proper 12 de setembre de 2018
finalitza el seu contracte per substitució subscrit en data 19 de febrer de 2008, com a
conseqüència del finiment de la reducció de jornada de la treballadora amb DNI:
.....556C.

TERCER.- Notificar el present acord a la Sra. amb DNI:...556C, a la Sra. amb
DNI:...425Z, al delegat de personal i a l’assessoria Fornell Consultors, SL.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

Expedient 690/2018. Aprovació Factures
Favorable

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

APROVACIÓ DE FACTURES.- EXP. 690/2018
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Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015, i
atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Es sotmet a la consideració dels reunits la relació de factures presentades per
proveïdors diversos corresponents a l’exercici 2018, detallades seguidament:

Descripció

FACT-18-0464

Tif97 Publicitat, S.L.U

Material col·laboració caminada solidaria
300,93 Institut de l'Arboç

FACT-18-0735

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 23-04-2018 a 24-05-2018 Aigua
604,31 Dipòsit Nou

FACT-18-0736

Cespa, S.A

451,33 Tala 7 arbres Marquesa Griny

FACT-18-0737

Cespa, S.A

343,75 Servei recollida mobles a Banyeres

FACT-18-0738

Cespa, S.A

FACT-18-0739

Cespa, S.A

329,87 Formigó vorera Marquesa Griny

FACT-18-0740

Cespa, S.A

1.427,80 Arranjament vorera Marta Mata

FACT-18-0741

Cespa, S.A

3.025,00 Plantació arbres C. Princep Astúries

FACT-18-0742

Cespa, S.A

825,00 Obertura rasa Av. Catalunya

FACT-18-0743

Quid de Llibreria, S.L

240,55 8 prestatges per Biblioteca

FACT-18-0744

Josepa Jané Figueres

40 bosses de patates i pollastres per banc
291,70 d'aliments

FACT-18-0745

Seguros Catalana Occidente,
S.A

FACT-18-0746

Beatriz Pérez Diaz

FACT-18-0747

Instal·lacions i Muntatges
Mope, S.L

FACT-18-0748

Cespa, S.A

6.675,00 Neteja viaria mes maig

FACT-18-0749

Cespa, S.A

3.900,62 Manteniment jardins i arbrat mes maig

FACT-18-0751

Telefónica Moviles de
España, S.A.U

FACT-18-0752

Telefónica de España, S.A.U

Connectivitat Escola Publica 01-06-2018 a
42,35 30-06-2018 877909538

FACT-18-0753

Telefónica de España, S.A.U

42,35 Connectivitat Centre Cívic Juny 877909712

FACT-18-0754

Telefónica de España, S.A.U

42,35 Connectivitat ajuntament juny 877909714

FACT-18-0755

Telefónica de España, S.A.U

Telèfon Centre Cívic 18-04-2018 a 17-06126,95 2018 877909711

FACT-18-0756

Telefónica de España, S.A.U

Telèfon Escola Publica i mòbils regidors 18371,47 04-2018 a 17-05-2018 877909537

1.461,68 Excavació per instal·lació fanal pista skate

24,04 Assegurança Cursa Banyerenca Run
161,50 Classes manualitats mes maig

60,00 20 punts de llibres per Club de lectura

Trucades fora tarifa 18-04-2018 a 17-05158,55 2018
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Raó Social

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Nº Factura

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Telèfon ajuntament 18-04-2018 a 17-05583,34 2018 877909713

FACT-18-0757

Telefónica de España, S.A.U

FACT-18-0758

Telefónica Móviles España,
S.A.U

FACT-18-0759

Aules Advocats, S.L.P

FACT-18-0760

Securitas Direct España,
S.A.U

FACT-18-0761

Monica Farré Termes

238,00 Curs alfabetització castellana mes maig

FACT-18-0762

An Connect 05, S.L

223,56 Tarifa plana i canal SIP mes maig

FACT-18-0763

BQ Llum Traffic, S.L

191,81 Manteniment semàfors priorat mes maig

FACT-18-0765

Montse Gay Carbonell

Taller ceràmica adults abril, maig i juny
661,50 2018

FACT-18-0766

Xarxes de
Telecomunicacions
Alternatives

302,50 Connexió telèfon mes juny

FACT-18-0767

Arval Service Lease, S.A

375,00 Renting Ford Transit mes maig

FACT-18-0768

Carlos Paz Garrido

170,00 Servei podòleg mes maig

FACT-18-0769

Consorci d'aigües de
Tarragona

FACT-18-0770

Josep Manel Garcia
Fernandez

FACT-18-0771

Rosó Borrell Montserrat

38,20 Diaris i revistes llar d'avis mes maig

FACT-18-0772

Rosó Borrell Montserrat

40 llapissos per supernit super3 per la
24,00 biblioteca

FACT-18-0773

Consorci d'Aigües de
Tarragona

Telèfon ascensor Escola publica 18-0425,41 2018 a 17-05-2018 717794197

237,00 14 lletres mur exterior Escola Publica

984,10 Dotació reserva aigua mes maig

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
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53,24 Alarma piscina municipal mes maig

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Serveis jurídics referèndum
1.028,50 autodeterminació 1 d'octubre

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Contractes del Sector Públic.

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 34.496,56 € i procedir a la comptabilització en la fase comptable
corresponent a càrrec dels crèdits del vigent pressupost.

SEGON.- Procedir al pagament efectiu, quan procedeixi.

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

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).
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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

Atesa 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.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 708/2018. Conveni d'associació amb la Mútua Universal
(Mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat
Social)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Antecedents
L’Ajuntament de Banyeres del Penedès i el seu organisme autònom Fundació Josep
Cañas actualment té vigent un conveni d’associació per els serveis o prestacions
d’accidents de treball i malalties professionals de la seguretat Social amb la mútua
FREMAP, entitat col·laboradora amb la Seguretat Social.
En els darrers mesos, el delegat sindical de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès ha
comunicat a l’Ajuntament diverses incidències en l’atenció donada als treballadors per
part de la Mútua Fremap en casos d’accident laboral.
A la vista d’aquestes queixes formulades pel delegat sindical, des de l’Alcaldia es va
plantejar la possibilitat de canviar de mútua d’accidents de treball i es va concertar una
visita amb la Mútua Universal, per visitar les seves instal·lacions al municipi del Vendrell,
així com els serveis que ofereixen, a la qual va assistir l’Alcalde, un representant de cada
grup polític municipal i la tècnica en recursos humans.
Fonaments jurídics
D’acord amb l’article 2.1 del Reial Decret 1993/1995, de 7 de desembre, pel qual
s’aprova el Reglament sobre col·laboració de les Mútues d’Accident de Treball i Malalties
Professionals de la Seguretat Social, “es consideraran Mútues d’Accidents de Treball i
Malalties Professionals de la Seguretat Social les associacions d’empresaris que,
degudament autoritzades pel Ministeri de Treball i Immigració i amb aquesta
denominació, es constitueixin amb l’objecte de col·laborar, sota la direcció i tutela
d’aquell Ministeri, en la gestió de les contingències d’accidents de treball i malalties
professionals del personal al seu servei, sense ànim de lucre, amb subjecció a les
normes del present Reglament i amb la responsabilitat mancomunada dels seus
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APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONVENI D’ASSOCIACIÓ AMB
UNIVERSAL ( MÚTUES D’ACCIDENTS DE TREBALL I
PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL)- Exp. 708/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

membres”.

Atès que l’actual conveni de col·laboració amb la Mútua Fremap és vigent fins el proper
mes d’agost.
Atès que els tràmits de canvi de mútua d’accidents de treball i malalties professionals de
la Seguretat Social s’han fet amb la participació i conformitat de tots els grups polítics
municipals així com del delegat sindical de l’Ajuntament.
Atès que Mútua Universal està legalment constituïda com a entitat col·laboradora de la
Seguretat Social.
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.- Aprovar el conveni d’associació per a la integració de l’Ajuntament de
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Atès que les mútues d’accidents de treball no present el servei de vigilància de la salut,
si bé poden participar indirectament en les funcions corresponents a aquests serveis.
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Atès que les mútues d’accidents de treball no tenen cost per a l’empresa i, per tant, no
estan subjectes a la llei de contractes del sector públic i resta de normativa en matèria
de contractació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

D’acord amb l’article 62 del Reial Decret 1993/1995, el conveni d’associació per a la
integració a la Mútua recollirà els drets i obligacions dels associats i tindrà una vigència
d’un any, havent de coincidir en tot cas el seu venciment amb l’últim dia del mes,
entenent-se prorrogat tàcitament per períodes anuals, llevat denúncia en contrari de
l’empresari (Ajuntament), correctament notificada, amb un mes d’antelació, com a mínim,
a la data del venciment.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Banyeres del Penedès i el seu organisme autònom Fundació Josep Cañas en la Mútua
Universal.

CINQUÈ.- Notificar el present acord al delegat sindical, a l’assessoria Fornell Consultors,
SL, a la Mútua Fremap, a la Mútua Universal i als grups polítics municipals.

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

Expedient 720/2018. Aprovació de les dates d’inici i fi de la temporada
2018 de la piscina municipal de Banyeres del Penedès.
Favorable

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

D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES DATES D’INICI I FI DE LA TEMPORADA 2018
DE LA PISCINA MUNICIPAL DE BANYERES DEL PENEDÈS

D’acord amb la clàusula sisena del contracte formalitzat en data 9 d’agost de 2016 entre
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i l’empresa Ferrovial Servicios, SA, de concessió
administrativa per la gestió i explotació del bar i piscina municipals, la concessionària ha
de presentar una proposta d’inici i fi de la temporada per tal que s’aprovi per l’òrgan
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QUART.- Facultar a l’alcalde a signar la documentació necessària per executar aquest
acord.
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TERCER.- Significar que l’associació a una mútua d’accidents de treball i malalties
professionals de la Seguretat Social no té cap cost per l’Ajuntament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON.- Significar que la vigència del conveni d’associació amb la Mútua Universal és
d’un any, sens perjudici de la seva pròrroga de manera tàcita per períodes anuals, llevat
denúncia en contrari per part d’aquest Ajuntament notificada, com a mínim, amb un mes
d’antelació al seu venciment.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

competent.

-

Data tancament: 9 de setembre de 2018

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

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

PRIMER. Donar la conformitat a les dates d’obertura i tancament de la temporada de la
piscina municipal presentada per Ferrovial Servicios, SA, tal i com consta a la part
antecedent.

SEGON. Notificar aquest acord a l’empresa Ferrovial Servicios S.A.

TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació en la propera sessió.

Expedient 695/2018. Aprovació dels preus dels serveis de bar i piscina
municipals, temporada 2018
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL
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Data obertura: 8 de juny de 2018
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-

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atesa la proposta presentada per Ferrovial Servicios, SA:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

APROVAR, SI S’ESCAU, L’ESTABLIMENT DELS PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS
DE BAR I PISCINA MUNICIPALS. Exp. 695/2018

“NORMES REGULADORES
DELS PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS DE BAR I PISCINA MUNICIPALS

Article 1. Fonament Legal

Fent ús de les atribucions conferides en els articles 41 al 47 i 127 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix preus públics per la prestació de serveis i
realització d’activitats en la piscina municipal.
Article 2. Naixement de l’obligació

L’obligació de pagament dels preus públics regulats en aquestes Normes neix des del
moment en que es presta o realitza qualsevol dels serveis o activitats especificats en
l’Annex.

Article 3. Obligats al pagament

Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquestes Normes les persones
o entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització d’activitats a
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Vist el projecte de Normes Reguladores dels preus públics de bar i piscina municipals, del
següent contingut:
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Vista la proposta de tarifes realitzada per l’empresa concessionària del servei, Ferrovial
Servicios, SA.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist l’expedient que es tramita per l’establiment dels preus públics pels serveis de bar i
piscina municipals.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

què es refereix l’article 1er.

1. El preu públic s’exigirà en règim de liquidació, en el moment de sol·licitar algun dels
serveis o activitats regulats en aquestes Normes.
2. En els casos d’abonaments i entrades de tot el dia es podrà sortir del recinte i tornar a
entrar el mateix dia, sempre que es conservi l’entrada.
3. El tancament de la instal·lació per causes sobrevingudes de força major no dóna dret a
cap tipus de devolució ni reducció dels imports satisfets.
4. Els deutes per preus públics s’exigiran, si escau, pel procediment de constrenyiment.
Article 6. Remissió normativa
En tot allò no previst en aquestes Normes, s’estarà al que al respecte determinin el Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals, la Llei de taxes i preus públics i altres disposicions
concordants.
Disposició addicional primera. Actualització de tarifes

Les tarifes contingudes en l’Annex d’aquestes Normes s’actualitzaran anualment atenent
a l’índex de preus al consum o l’indicador que el substitueixi, sens perjudici d’un
increment major quan concorrin circumstàncies excepcionals i així es justifiqui per part de
l’empresa concessionària.
Disposició addicional segona. Modificació de preceptes i de referències de les
presents Normes a la normativa vigent amb motiu de la promulgació i entrada en
vigor de normes posteriors
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La quantia dels preus públics regulats en aquestes Normes serà la fixada en les Tarifes
contingudes en l’Annex, per cada un dels diferents serveis o activitats.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Article 4. Quantia

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

ANNEX. TARIFES PELS SERVEIS DE BAR I PISCINA MUNICIPALS
1.

ABONAMENTS

Preus Piscina Estiu

Preu sense IVA 2018 Preu amb IVA 2018

Abonament individual

50.41 €

61.00 €

Abonament Familiar (mínim 4 familiars)

42.15 €

51.00 €

Abonament Jubilats i pensionistes

33.88 €

41.00 €

Abonament 15 banys

32.23 €

39.00 €

Abonament mensual individual

33.88 €

41.00 €

Entrada individual

2.89 €

3.50 €

Entrada menor 14 anys

2.07 €

2.50 €

Entrada Jubilats i pensionistes

2.07 €

2.50 €

Discapacitats (+33%) i menors de 3 anys

Gratuït
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L’acord d’establiment d’aquest preu públic començarà a regir a partir de la seva
publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i seguirà en vigor fins
que s’acordi la seva derogació o modificació expressa per l’Ajuntament.
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Disposició final

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Els preceptes d'aquestes Normes que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin
remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

2.

ACTIVITATS DIRIGIDES AQUÀTIQUES

Cursets de natació

60.00
€

6-11 anys 5 dies setmana (preu un mes)

49.59 €

60.00
€

12-15 anys 5 dies setmana (preu un mes)

49.59 €

60.00
€

Adults 2 dies setmana (preu un mes)

19.83 €

24.00
€

Activitats dirigides
Preu sense IVA 2018 Preu amb IVA 2018

3.

Aquagym 2 dies setmana (preu un mes)

19.83 €

24.00 €

Aquagym 3 dies setmana (preu un mes)

29.75 €

36.00 €

Activitats dirigides 2 dies setmana (preu un mes)

19.83 €

24.00 €

Activitats dirigides 3 dies setmana (preu un mes)

29.75 €

36.00 €

CAMPUS MULTIESPORTIU
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3-5 anys 5 dies setmana (preu un mes)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Preu sense IVA 2018 Preu amb IVA 2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

62.48 €

75.60 €

A partir de 2 setmanes matí

20% descompte

A partir de 4 setmanes matí

30% descompte

Acollida de 8h a 9h (preu dia)

2.48 €

3.00 €

Dinars preu setmana sencera

28.93 €

35.00 €

6.61 €

8.00 €

SERVEI DE BAR

BEGUDES
Preu sense IVA 2018 Preu amb IVA 2018
MITJANA CERVESA

1.24 €

1.50 €

CANYA – QUINTO CERVESA

1.07 €

1.30 €

GERRA 0,5L CERVESA

2.07 €

2.50 €

LLAUNES BEGUDA

1.32 €

1.60 €

AIGUA PETITA

0.83 €

1.00 €

AIGUA GRAN

1.24 €

1.50 €

COMBINAT WHISKY

3.31 €

4.00 €

RESTA COMBINATS

2.89 €

3.50 €

MARTINI

2.07 €

2.50 €

WHISKY O BAILEYS COPA

2.48 €

3.00 €

RON PUJOL COPA

1.65 €

2.00 €

ORUJO HERBES COPA

1.65 €

2.00 €

ORUJO HERBES AMB GEL COPA

2.07 €

2.50 €

VICHY

1.24 €

1.50 €
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setmana de 5 dies matí (9h a 13h)

Dinar esporàdic (preu dia)

4.

Preu amb IVA 2018
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Preu sense IVA 2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Preus Campus i Esplais

1.70 €

VOLL DAMM

1.49 €

1.80 €

TRINA

1.32 €

1.60 €

CACAOLAT

1.49 €

1.80 €

ORXATA

1.32 €

1.60 €

TINTO DE VERANO

1.32 €

1.60 €

SUC FRUITES

1.07 €

1.30 €

CAFÈ

0.91 €

1.10 €

TALLAT

0.99 €

1.20 €

CAFÉ AMB LLET

1.16 €

1.40 €

CARAJILLO MARCA

1.53 €

1.85 €

CARAJILLO

1.36 €

1.65 €

CAFÉ AMB GEL

1.03 €

1.25 €

MOST

1.32 €

1.60 €

ENTREPANS
Preu sense IVA 2018

Preu amb IVA 2018

FRANKFURT

2.89 €

3.50 €

BACON

2.89 €

3.50 €

LLOM

2.89 €

3.50 €

HAMBURGUESA

2.89 €

3.50 €

PERNIL SALAT

2.48 €

3.00 €

FUET

2.48 €

3.00 €

TRUITA

2.89 €

3.50 €

BIKINI

2.89 €

3.50 €
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CERVESA SENSE ALCOHOL

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

3.00 €

BOTIFARRA

2.89 €

3.50 €

MORRO FREGIT

2.89 €

3.50 €

SUPLEMENT

0.25 €

0.30 €

ALTRES
Preu sense IVA 2018

Preu amb IVA 2018

PATATES CHIP

0.83 €

1.00 €

BRAVES

2.89 €

3.50 €

RABAS

2.89 €

3.50 €

CALAMARS

2.89 €

3.50 €

OLIVES

1.32 €

1.60 €

CALLOS

2.89 €

3.50 €

PLAT DE PERNIL

3.31 €

4.00 €

FORMATGE MANXEC

3.72 €

4.50 €

PLAT COMBINAT (llom
o bacon o botifarra + ou
fregit i patates)

5.37 €

6.50 €

Vist l’informe emès pel Coordinador dels Serveis Tècnics Municipals, en relació a la
proposta de tarifes de la concessionària.

Vist l’informe emès per la secretària interventora tresorera accidental, en relació a la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
Atès que els preus del servei de piscina municipal no s’han incrementat respecte l’exercici
2018 i això es compensa amb un increment en alguns dels productes oferts en el servei
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TONYINA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

de bar, per tal de garantir l’equilibri econòmic de la concessió.

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

PRIMER.- Aprovar l’establiment dels preus públics pels serveis de bar i piscina
municipals per la temporada 2018, d’acord amb la proposta de l’empresa concessionària,
en els termes detallats a la part expositiva.

SEGON.- Aprovar les Normes Reguladores dels preus públics pels serveis de bar i
piscina municipals, detallades a la part expositiva.

TERCER.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, per a la seva
entrada en vigor, podent els interessats interposar recurs contenciós-administratiu davant
la Sala del mateix ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins del termini
de dos mesos des del dia següent a la publicació.

QUART.- Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació en la propera sessió.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

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

Número : 2018-0019 Data : 13/06/2018

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

Considerant que la competència per a l’aprovació de l’establiment i modificació dels preus
públics correspon a la Junta de Govern Local, d’acord amb la delegació conferida per
acord del Ple de data 17 de març de 2016, publicació al BOPT núm. 61 de data 31 de
març de 2016.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Data

Resum

Expedient

DECRET
20180048

30/05/2018
15:02

Convocatòria de la Junta de Govern Local
en sessió ordinària de data 31 de maig de
2018. JGL/2018/18

JGL/2018/18

Donar compte Formularis I (Maig 2018)
Import
Data

Resum

Exp.

Proveïdor

CONTRACTE
S MENORS
2018-0117

25/05/201 Servei reparació nevera
8 13:03 Escola Pública

CONTRACTE
S MENORS
2018-0116

Subministrament - 500
imans amb els telèfons
d'emergències i
urgències municipals,
24/05/201 pel col·lectiu de gent
8 18:23 gran

CONTRACTE
S MENORS
2018-0115

Servei reparació robot
chrono de la piscina
24/05/201 municipal de Banyeres
8 13:22 del Penedès

CONTRACTE
S MENORS
2018-0114

Subministrament
24/05/201 material per reparacions
8 13:22 voreres

CONTRACTE
S MENORS
2018-0113

24/05/201 Subministrament
8 13:21 compressor per Brigada

CONTRACTE
S MENORS
2018-0112

Servei d'arranjament de
Joan Solé
camins rurals del
Borrell
24/05/201 municipi de Banyeres del
8 12:32 Penedès
594/2018

Acerostel,
569/2018 S.L

TIF97
S.L.U.

Amb IVA

149,68 €

217,80 €

638/2018
Expert
Pool
Ibérica S.L
595/2018

1.212,52
€

Incatur SL
586,73 €

616/2018
Ferreteria
Jaume SA
648/2018

144,99 €

2.625,70
€
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Nom

Número : 2018-0019 Data : 13/06/2018

Nom

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Donar compte Decrets

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

CONTRACTE
S MENORS
2018-0110

Subministre de la "Guía
para la gestión de
expedientes de
23/05/201 contratación pública
8 20:33 local"

WOLTERS
KLUWER
ESPAÑA,
617/2018 S.A

596,77 €

98,80 €

281,33 €

CONTRACTE
S MENORS
2018-0109

Formulari I
Subministrament
23/05/201 material per reparacions
8 17:55 brigada

CONTRACTE
S MENORS
2018-0108

Subministrament
material de serveis per
23/05/201 reparacions avaries
8 17:55 aigua

Materials
de
Construcci
ó J.P Sta
566/2018 Oliva, S.L
Hidro
Tarraco
SA

140,74 €

567/2018
Ferreteria
Jaume SA
Vestuari:
117,71
€

CONTRACTE
S MENORS
2018-0107

Subministrament
material per reparacions
23/05/201 de brigada i vestuari
8 17:54 brigada

CONTRACTE
S MENORS
2018-0106

Formulari I, contracte
menor de servei
col·locació tanca de
fusta zona pàrquing del
18/05/201 Col·legi Públic de
8 12:09 Banyeres del Penedès

581/2018

CONTRACTE
S MENORS
2018-0105

Servei reparació
18/05/201 pantalles fluorescents
8 12:05 aula Escola Bressol

Enric
Fontanillas
564/2018 Just

CONTRACTE
S MENORS
2018-0104

Formulari I, contracte
Cespa SA
menor de servei de
recollida de mobles al
17/05/201 municipi de Banyeres del
8 18:35 Penedès
580/2018

CONTRACTE
S MENORS

16/05/201
Subministrament
8 12:47
material per reparacions

Material:
903,46 €

568/2018
Pedro
Perea

791,88 €

109,47 €

343,75 €
(10%)

Incatur SL
565/2018
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Canon
Penedès
572/2018 SA
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Servei ampliació
23/05/201 garantia impressora
8 20:33 IR2020 Biblioteca

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

CONTRACTE
S MENORS
2018-0111

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

brigada
Subministrament
16/05/201 material de serveis per
8 12:46 reparacions brigada

563/2018

233,25 €

CONTRACTE
S MENORS
2018-0101

Servei substituir cordes
16/05/201 d'espart de la barana de
8 12:46 dalt del parc Pujolet

Francesc
Garrido.
La
579/2018 Manyeria

695,39 €

Francesc
Garrido.
La
Manyeria

509,92 €

CONTRACTE
S MENORS
2018-0097

Formulari I, contracte
menor de servei
instal·lació conjunt dels
interfonos del Col·legi
Públic Mare de Deu del
11/05/201 Priorat de Banyeres del
8 13:29 Penedès

CONTRACTE
S MENORS
2018-0096

Servei excavació per
instal·lació de fanal a la
11/05/201 pista d'Skate de
8 12:35 Banyeres del Penedès

CONTRACTE
Servei de tala i
S MENORS
destoconament de 7
2018-0095
arbres a l'Av. Marquesa
[FORMULARI 11/05/201 de Griny del municipi de
1 - Cespa S.A]
8 12:35 Banyeres del Penedès

Ferreteria
Jaume SA

554/2018
Cespa SA
1.461,68
€

547/2018
Cespa SA

451,33 €
535/2018

CONTRACTE
S MENORS
2018-0094

Subministrament formigó
Cespa SA
escosells vorera de l'Av.
Marquesa de Grinyi del
11/05/201 municipi de Banyeres del
8 12:35 Penedès
537/2018

CONTRACTE
S MENORS
2018-0093

Subministrament formigó
Vecosa
per al c/ Penedès del
11/05/201 municipi de Banyeres del
8 12:35 Penedès
539/2018

CONTRACTE
S MENORS
2018-0092

Servei arranjament del
terra tram de la Rambla
11/05/201 Pujolet de Banyeres del
8 12:35 Penedès

524/2018

CONTRACTE
S MENORS
2018-0091

Obres construcció d'un
muret i acondicionament
amb sorra al costat pista
11/05/201 d'skate de Banyeres del
8 12:35 Penedès

Obres i
serveis
Martínez
Arlandés
558/2018 S.L.

329,87 €
(10%)
726,00 €

Cespa SA
1.940,40 €

3.025,96 €
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CONTRACTE
S MENORS
2018-0102

Número : 2018-0019 Data : 13/06/2018

742,07 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2018-0103

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

CONTRACTE
S MENORS
2018-0090

Servei instal.lació font
zona pista d'skate del
11/05/201 municipi de Banyeres del
8 12:35 Penedès
559/2018

Obres i
serveis
Martínez
Arlandés
S.L.

1.393,92 €

Contracte menor de
serveis - Assegurança
11/05/201 d'accidents la
8 12:20 Banyerenca run

Autolavad
os y
consumibl
es S.L

Artic Grup
S.L.

243/2018

732,00 €
(a raó de
1,83€/pers
ona) cost
màxim de
l’assegura
nça

1)Tot Diver

CONTRACTE
S MENORS
2018-0087

Serveis - Activitats Festa
11/05/201 major Priorat de
8 11:49 Banyeres
468/2018

CONTRACTE
S MENORS
2018-0086

Subministrament
10/05/201 hipoclòrit per Dipòsit
8 22:26 Aigua

2)Orquest
a
Aquarama

Aplicor
Water
Solutions,
546/2018 SA

1)825,00 €
2)1.694,00
€

701,80 €

3.569,50 €
CONTRACTE
S MENORS
2018-0084

Servei assessorament
tècnic en la redacció
07/05/201 dels plecs de neteja
8 10:34 viaria i jardineria

CONTRACTE
S MENORS
2018-0083

04/05/201 Subministrament caseta
8 14:45 obra zona B2

CONTRACTE
S MENORS
2018-0082

Subministrament de joc
de pals de voleibol i
04/05/201 xarxa de voleibol zona
8 11:07 pista de skate

Gestió de
Residus i
Biodiversit
420/2018 at, SL
Zaera S.L.

1.210,00 €

463/2018

Happyludic 2.972.73 €
Playgroun
492/2018 d and
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CONTRACTE
S MENORS
2018-0088

Subministrament lona de
PVC per al camp de
11/05/201 futbol municipal de
8 12:34 Banyeres del Penedès
560/2018
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CONTRACTE
S MENORS
2018-0089

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.190,10 €

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Urban
Equipment
, SL
940,17 €

2)Duet
Super
Nova
CONTRACTE
S MENORS
2018-0080

Serveis. Activitats per a
04/05/201 la Festa Major de Les
8 9:36 Masies de Sant Miquel

2)907,50 €
3)907,50 €

3) Duet
467/2018 Shákata
334,63 €

CONTRACTE
S MENORS
2018-0079

02/05/201 Serveis - Neteja vestuari
8 14:07 Reis

Araceli
García
455/2018 Berlanga

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes
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1)Tot Diver 1)825,00 €

Número : 2018-0019 Data : 13/06/2018

Chip
04/05/201 Servei de cronometratge
Running
8 11:06 La Banyerenca run
243/2018 S.L

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

CONTRACTE
S MENORS
2018-0081

