
     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

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

  

ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2018/24  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  12 / de juliol / 2018  

Durada  Des de les 18:30 fins a les 19:45 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 NO 
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Excuses d'assistència presentades: 

1. Lluís Inglada i Jané: 

«Motiu personal» 

  

  

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 

  

A) PART RESOLUTIVA  

  

Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

 Acta Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 4 de juliol de 2018. 
JGL/2018/23 

  

Expedient 603/2018. Sol·licitud llicència urbanística de caràcter menor 
per enrajolar un balcó a Sant Miquel, 2 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES  EXP.- 603/2018  

  

  

EMPLAÇAMENT:    Sant Miquel, 2 
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REFERÈNCIA CADASTRAL:  9499417CF7699N0001DU 

  

En data 15 de maig de 2018, la Sra. DNI ...182-E  va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor. 

  

En data 18 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 10 de juliol de 2018, el tècnic municipal va emetre informe favorable. 

  

En data 10 de juliol de 2018, la Secretària Interventora i Tresorera accidental va emetre 
informe favorable. 

  

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

  

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

  

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

  

Atès l’art. 75 i següents del Reglament d’,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: 
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PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter menor sol·licitada 
i que fa referència a l’ identificació següent: 

  

 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:  Enrajolat de balcó 

 Emplaçament de les obres: Sant Miquel, 2 

 Referència Cadastral:  9499417CF7699N0001DU 

 Promotor:   Sra. DNI ...182-E 

 Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència 

 Suspensió de Llicències: No 

 Afectació del domini públic: No 

  

SEGON.- 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. 

  

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

  

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 6,60 € 
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- Taxa Llicència Urbanística  36,00 € 

- TOTAL 42,60 € 

  

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

  

CINQUÈ.- Notificar el present acord als interessats.  

  

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

  

Expedient 763/2018. Sol·licitud Llicència Urbanística de caràcter menor 
per a realitzar canvi de finestres 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS EXP.- 763/2018  

  

EMPLAÇAMENT:    Marquesa de Grinyi, 60 

REFERÈNCIA CADASTRAL:  8104604CF7780S0001HQ 

  

En data 19 de juny de 2018, el Sr. DNI ...370-K  va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor. 

  

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

  

En data 10 de juliol de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable. 
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En data 11 de juliol de 2018 la Secretària Interventora i Tresorera accidental va emetre 
informe favorable. 

  

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

  

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

  

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

  

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: 

  

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:   Canvi de finestres 
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 Emplaçament de les obres: Marquesa de Grinyi, 60 

 Referència Cadastral:  8104604CF7780S0001HQ 

 Promotor:    Sr. DNI ...370-K 

 Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència 

 Suspensió de Llicències: No 

 Afectació del domini públic: No 

  

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

  

-        Les obres no suposaran afectació estructural. 

-        Les obres no tindran afectació sobre el domini públic. 

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

  

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

  

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: 
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- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 60,00 € 

- Taxa Llicència Urbanística  36,00 € 

- TOTAL 96,00 € 

  

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

  

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.  

  

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

  

  

Expedient 875/2018. Relació de liquidacions corresponents a l’impost 
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

  

APROVAR SI S’ESCAU, RELACIÓ DE 31 LIQUIDACIONS CORRESPONENTS A 
L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA (IIVTNU).- “875-2018” 

  

Vista la relació de 31 liquidacions corresponents a l’Impost sobre l’Increment del Valor 
dels Terrenys de Naturalesa Urbana, per un import de 28.328,10 euros. 

  

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

  

PRIMER.- Aprovar la relació de liquidacions següents corresponents a l’Impost sobre 
l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana:  
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Del la 1999 a la 2029 de l’exercici 2018.  

  

SEGON.- Realitzar el tancament de les esmentades liquidacions al programa Siboa per 
tal de ser recaptades per Base. 

  

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

  

Expedient 864/2018. Concessió de Subvenció Directa o Nominativa 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC PER ASSISTÈNCIA 
AL CASAL D’ESTIU D’UN MENOR. EXP.- 864/2018 

 

Atès que en data 12 de juny de 2018 amb registre d’entrada número 2185, la senyora 
JCH amb NIF núm. ....309P sol·licita a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès un ajut 
econòmic per tal que el seu fill pugui assistir al Casal d’Estiu organitzat per l’AMPA de 
l’Escola Mare de Déu del Priorat. 

 

Atès que el preu del Casal d’Estiu, del cas que ens ocupa, és el que a continuació es 
detalla: 

 Casal 4 setmanes, socis Ampa i empadronats a Banyeres del Penedès 150 €  

  

Atès que l’educadora social del Consell Comarcal del Baix Penedès, que presta el seu 
servei al municipi de Banyeres del Penedès, ha emès un informe social de data 4 de 
juliol de 2018, que consta a l’expedient, en el qual es valora la situació sociofamiliar de la 
família i es proposa : 

 

“es PROPOSA que l'Ajuntament de Banyeres del Penedès assumeixi una part del cost 
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del Casal d'Estiu del menor: Es proposa que la família assumeixi 40 € del cost total 
(10€/setmana), i la resta sigui assumida per part de l'Ajuntament (110 €). El 
pagament s’efectuarà a l’empresa DIVERTÀLIA” 

 

Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusan Farré,  Regidora de Benestar Social de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, que consta a l’expedient, en la qual es valora 
positivament la proposta de l’informe social donat que es considera un supòsit d’atenció 
a persones en situació o risc d’exclusió social. 

 

Atès l’informe de la Sra. Immaculada Rocío Santos Cuellas, secretària interventora 
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès 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 a data 22 juny del 2015,  i 
atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017. 

  

Per tot això, 

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

 

PRIMER.- Aprovar la sol·licitud d’ajut econòmic per assistència al Casal d’Estiu del fill de 
la senyora amb NIF núm. ....309P, per un import de 110 euros, que s’ingressarà 
directament a l’empresa prestadora del servei de casal d’estiu, Espai Lleure Divertalia, 
SL. 

 

SEGON.- Aprovar l’informe social, emès per l’educadora social del Consell Comarcal del 
Baix Penedès que presta els seus serveis a Banyeres del Penedès, de la família amb 
número d’expedient EXP2015/00241 on es proposa : 

 que la família assumeixi 40 € del cost total de les 4 setmanes del casal 
(10€/setmana)  

 la resta sigui assumida per part de l'Ajuntament (110 €) 
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TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 2312 
480.00 del vigent pressupost.  

 

QUART.- Comunicar a la família beneficiària que atès que el pagament es fa 
directament a l’empresa no cal que presenti justificació de l’ajut, sens perjudici de les 
facultats de control i d’inspecció per part dels serveis municipals de l’assistència dels 
menors al casal d’estiu.  

 

CINQUÈ.- Notificar el present acord a l’educadora social, a l’empresa Divertalia i a la 
família. 

 

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

  

Expedient 873/2018. Aprovació Factures JGL 12-07-2018 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL 

  

APROVACIÓ DE FACTURES.- EXP. 873/2018 

  

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

  

Nº Factura Raó Social Import Descripció 

FACT-18-0911 Hidro Tarraco, S.A 168,72 
Material per reparacions avaries 
aigua 

FACT-18-0942 Montse Santamaria Olmos 65,34 Neteja Banc Aliments 

FACT-18-0943 BQ Llum Traffic, S.L 191,81 Manteniment semàfors mes juny 

FACT-18-0944 Spac 484,00 Recollida 2 gats 

FACT-18-0945 Creu Roja Española 2.923,70 
Conveni col·laboració 1er semestre 
2018 
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FACT-18-0946 Cespa, S.A 1.940,40 
Arranjament tram terra Rambla 
Pujolet 

FACT-18-0947 Cespa, S.A 6.675,00 Servei neteja viària mes juny 

FACT-18-0949 Ciurana Gasull, S.L 696,59 
Benzina vehicles municipals mes 
juny 

FACT-18-0950 Carlos Paz Garrido 144,50 Servei podòleg mes juny 

FACT-18-0951 Aules Advocats, S.L.P 3.388,00 
Defensa jurídica procediment 
presumpte delicte electoral 

FACT-18-0953 Ute Valls 5.456,00 
Obertura cates embussats Casa 
Roja 

FACT-18-0954 Cespa, S.A 3.900,62 
Manteniment jardins i arbrat mes 
juny 

FACT-18-0957 Consorci Aigües de Tarragona 952,35 Dotació reserva aigua mes juny 

FACT-18-0958 Consorci d'Aigües de Tarragona 8.253,79 Dotació efectiva aigua mes juny 

FACT-18-0959 Espai Lleure Divertalia, S.L 1.114,30 
Taller patchwork, puntes de coixí i 
costura mes juny 

FACT-18-0960 Espai Lleure Divertalia, S.L 935,00 Dinamitzador Espai Jove mes juny 

FACT-18-0961 
Xarxes de Telecomunicacions 
Alternatives 302,50 Connexió telèfon mes juliol 

FACT-18-0962 Canon Penedes, S.A 538,51 
Servei còpies Ajuntament i Centre 
Cívic 

FACT-18-0963 Josepa Jané Figueràs 61,80 Beguda per pica pica Flama Canigó 

FACT-18-0964 Nominalia Internet, S.L 31,46 
Renovació domini pàgina web 
Ajuntament 

FACT-18-0965 Cruz Roja Española 241,70 
Servei teleassistència domiciliària 
mes juny 

FACT-18-0966 Manantial Sant Hilari 73,12 Aigua per Escola Bressol 

FACT-18-0967 
Obres i Serveis Martínez Arlandés, 
S.L 1.393,15 

Obra rasa fuita aigua Camí de 
l'Arboç 

FACT-18-0968 AN Connect 05, S.L 227,84 Tarifa plana i Canal SIP mes juny 

FACT-18-0969 Lyreco España, S.A 82,89 
25 caixes paper DIN A4 per Centre 
Cívic 

FACT-18-0970 Lyreco España, S.A 497,31 
30 caixes paper DIN A4 per 
Ajuntament 

FACT-18-0971 Lyreco España, S.A 142,93 Material oficina per Biblioteca 

FACT-18-0973 Gas Natural Servicios SDG, S.A 748,49 
Instal·lació Ledplus Escola Pública 
mes juny 

FACT-18-0974 Gas Natural Servicios SDG, S.A 904,04 
Gas natural Escola Pública 26-05-
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2018 a 26-06-2018 

FACT-18-0975 Talleres Bevi, S.L 470,18 Revisió generador elèctric 

FACT-18-0976 Rosó Borrell Montserrat 36,20 
Diaris i revistes per llar d'avis mes 
juny 

FACT-18-0977 Rosó Borrell Montserrat 7,30 
Material oficina per Centre Cívic i 
Ajuntament 

FACT-18-0978 Rosó Borrell Montserrat 3,00 
Bosses llaminadures per Espai 
Jove 

FACT-18-0979 Rosó Borrell Montserrat 5,35 Material oficina per Ajuntament 

FACT-18-0980 Mireia Barba Lloret 882,98 Assessorament tècnic mes juny 

FACT-18-0981 Ricardo Cucurella Bertran 19.080,00 
Honoraris defensa jurídica línies 
elèctriques 

FACT-18-0982 Penedès Legal Consulting, S.L -21.780,00 Abonament factura 18018/4 

FACT-18-0983 Endesa Energia, S.A.U 641,41 
Electricitat 31-05-2018 a 30-06-
2018 Camp Futbol 

FACT-18-0985 Joan Farré Construccions 17.358,51 
Embornal formigó reixa cruïlla C. 
Cactus 

  

  

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

  

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

  

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. 

  

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

  

Per tot això,  

  

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

  

PRIMER.- Aprovar el reconeixement de les obligacions indicades a la part antecedent, 
per un import total de 59.240,79 € 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). 

 

Expedient 868/2018. Sol·licitud d'avançament del cost dels llibres 
escolars, curs 2018-2019 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD D’AVANÇAMENT DEL COST DELS 
LLIBRES DE TRES MENORS.-  EXP.- 868/2018 
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Atès que en data 20 de juny de 2018 amb registre d’entrada número 2309, la senyora 
MAGM amb passaport núm. F....415 sol·licita a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès 
l’avançament del cost dels llibres escolars dels seus fills que cursaran P4, 3r i 5è de 
primària a l’Escola Mare de Déu del Priorat, curs 2018-2019. 

  

Atès que la treballadora social del Consell Comarcal del Baix Penedès, que presta el seu 
servei al municipi de Banyeres del Penedès, ha emès un informe social de data 10 de 
juliol de 2018, que consta a l’expedient, en el qual es valora la situació sociofamiliar de la 
família i en el que es proposa: 

  

“que s'avanci des de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès el cost total dels llibres dels 
3 fills escolaritzats a P4, 3r i 5è de primària respectivament.  

  

Les condicions de l'avançament queden establertes de la següent manera: 

  

·        L'avançament del cost total dels llibres dels menors a l'Escola Mare de Déu del 
Priorat, per l'import de 550 €. 

CE.B.M. (P4) 130€ 

SA. B.M.(3r) 210€ 

AL. B.M. (5è) 210€ 

  

Aquest import s'abonarà a l'AMPA de l'Escola, que és qui gestiona la venda de llibres 
escolars.  

  

·        La família retornarà el total de l'import a l'Ajuntament de Banyeres de forma 
fraccionada, establint una quota mensual fins a assumir el deute contret. 

  

·        La família abonarà els fraccionaments directament a l'Ajuntament a partir del 
mes d’agost de 2018: 13 mensualitats de 40 € i 1 mensualitat de 30€.” 

  

Atesa la memòria de la Sra. Ida Berdusan Farré, Regidora de Benestar Social de 
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l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, que consta a l’expedient, en la qual es valora 
positivament la proposta de l’informe social, donat que es considera un supòsit d’atenció 
a persones en situació o risc d’exclusió social. 

  

Atès l’informe de la secretària interventora tresorera accidental de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès, de data 12 de juliol de 2018, en sentit favorable.  

  

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 la sol·licitud d’avançament del cost dels llibres escolars dels tres 
menors que cursaran P4, 3r i 5è de primària a l’Escola Mare de Déu del Priorat, per un 
import de 550 euros, que s’ingressarà directament a l’AMPA, com a entitat que gestiona 
la venda de llibres escolars. 

  

SEGON.- Aprovar l’informe social emès per la treballadora social del Consell Comarcal 
del Baix Penedès que presta els seus serveis a Banyeres del Penedès, de la família amb 
número d’expedient 2018/00320, on es proposa : 

  

·        L'avançament del cost total dels llibres dels menors a l'Escola Mare de Déu del 
Priorat, per l'import de 550 €. 

CE.B.M. (P4) 130€ 

SA.B.M.(3r) 210€ 

AL.B.M. (5è) 210€ 
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·        La família retornarà el total de l'import a l'Ajuntament de Banyeres de forma 
fraccionada, establint una quota mensual fins a assumir el deute contret. 

  

·        La família abonarà els fraccionaments directament a l'Ajuntament a partir del 
mes d’agost de 2018: 13 mensualitats de 40 € i 1 mensualitat de 30€. 

  

TERCER.- Notificar el present acord a la treballadora social i a la família. 

  

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

  

Expedient 869/2018. Sol·licitud d'avançament del cost dels llibres 
escolars, curs 2018-2019 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD D’AVANÇAMENT DEL COST DELS 
LLIBRES DE TRES MENORS.-  EXP.- 869/2018 

  

Atès que en data 3 de juliol de 2018 amb registre d’entrada número 2512, el senyor KEY 
amb NIE núm. X....824V sol·licita a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès l’avançament 
del cost dels llibres escolars dels seus fills que cursaran P3, P5 i 2n de primària a 
l’Escola Mare de Déu del Priorat, curs 2018-2019. 

  

Atès que l’educadora social del Consell Comarcal del Baix Penedès, que presta el seu 
servei al municipi de Banyeres del Penedès, ha emès un informe social de data 6 de 
juliol de 2018, que consta a l’expedient, en el qual es valora la situació sociofamiliar de la 
família i en el que es proposa: 

  

“que s'avanci des de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès el cost total dels llibres de 
les 2 filles i el fill escolaritzats a 2n de primària, P5 i P3 respectivament.  
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Les condicions de l'avançament queden establertes de la següent manera: 

  

·        L'avançament del cost total dels llibres dels menors a l'Escola Mare de Déu del 
Priorat, per l'import de 470 €. 

S. EY. (P3) 130€ 

S. EY. (P5) 130€ 

C. EY. (2n) 210€ 

Aquest import s'abonarà a l'AMPA de l'Escola, que és qui gestiona la venda de 
llibres escolars.  

  

·        La família retornarà el total de l'import a l'Ajuntament de Banyeres de forma 
fraccionada, establint una quota mensual fins a assumir el deute contret. 

  

·        La família abonarà els fraccionaments directament a l'Ajuntament a partir del 
mes de setembre de 2018: 7 mensualitats de 60 € i una mensualitat de 50€.” 

  

Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusan Farré, Regidora de Benestar Social de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, que consta a l’expedient, en la qual es valora 
positivament la proposta de l’informe social donat que es considera un supòsit d’atenció 
a persones en situació o risc d’exclusió social. 

  

Atès l’informe de la secretària interventora tresorera accidental de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès, que consta a l’expedient, en sentit favorable. 

  

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. 
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Per tot això, 

  

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

  

PRIMER.- Aprovar la sol·licitud d’avançament del cost dels llibres escolars dels tres 
menors que cursaran P3, P5 i 2n de primària a l’Escola Mare de Déu del Priorat, per un 
import de 470 euros, que s’ingressarà directament a l’AMPA, entitat que gestiona la 
venda de llibres escolars. 

  

SEGON.- Aprovar l’informe social, emès per l’educadora social del Consell Comarcal del 
Baix Penedès que presta els seus serveis a Banyeres del Penedès, de la família amb 
número d’expedient 2013/99556, on es proposa : 

  

·        L'avançament del cost total dels llibres dels menors a l'Escola Mare de Déu del 
Priorat, per l'import de 470 €. 

S. EY. (P3) 130€ 

S. EY. (P5) 130€ 

C. EY. (2n) 210€ 

  

·        La família retornarà el total de l'import a l'Ajuntament de Banyeres de forma 
fraccionada, establint una quota mensual fins a assumir el deute contret. 

  

·        La família abonarà els fraccionaments directament a l'Ajuntament a partir del 
mes de setembre de 2018: 7 mensualitats de 60 € i una mensualitat de 50€. 

  

TERCER.- Notificar el present acord a l’educadora social i a la família. 

  

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

  

Expedient 874/2018. Concessió de Subvenció Directa a l'Institut 
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d'Estudis Penedesencs 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, LA CONCESSIÓ DIRECTA DE SUBVENCIÓ A L’INSTITUT 
D’ESTUDIS PENEDESENCS PER A L’EXERCICI 2018. Exp.- 874/2018 

  

Antecedents  

  

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

  

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

  

Atès que l’Institut d’Estudis Penedesencs és una associació cultural dedicada a l'estudi i 
la divulgació de la cultura i del territori del Penedès i que en data 6 de juliol de 2018, amb 
registre d’entrada número 2018-E-RE-51, ha presentat model de conveni de 
col·laboració per a l’any 2018 per tal de formalitzar la concessió d’una subvenció per 
donar suport a les activitats que realitza durant aquesta anualitat.  

  

Atesa la memòria de la Sra. Ida Berdusan Farré, Regidora de Cultura de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès, que consta a l’expedient, en la qual es considera que la 
col·laboració amb l’Institut d’Estudis Penedesencs és d’interès general, utilitat pública, 
fomenta la cohesió social, així com omple de contingut l’oferta cultural del municipi. 

  

Atès l’informe de la Sra. Immaculada Rocío Santos Cuellas, secretària interventora 
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, que consta a l’expedient, 
en el qual s’informa del  procediment i la legislació aplicable per a la concessió directa de 
subvencions i en el qual s'acredita la consignació de suficient partida als Pressupostos 
municipals. 
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Fonaments jurídics 

  

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

  

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

  

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

  

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. 

  

Havent-se redactat el corresponent conveni regulador de la subvenció que es proposa 
atorgar. 

  

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

  

PRIMER.- Aprovar la concessió directa de subvenció a l’Institut d’Estudis Penedesencs, 
prevista nominativament al pressupost de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès vigent 
per l’exercici 2018, per import de 400 €, a càrrec de la partida pressupostària 3340 
482.16. 

  

SEGON.- Aprovar el conveni regulador de la subvenció, que s’adjunta al present acord.  
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TERCER.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa a càrrec de la partida 
pressupostària indicada al punt primer d’aquest acord i procedir al seu pagament, quan 
procedeixi.  

  

QUART.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del corresponent conveni regulador de la 
subvenció.  

  

CINQUÈ.- Notificar el present acord a l’Institut d’Estudis Penedesencs. 

  

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

  

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

  

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES  I 
L’INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS 

  

REUNITS 

  

D’una banda Amadeu Benach i Miquel, alcalde/president de l’Ajuntament de Banyeres i 
de l’altra Albert Tubau Garcia, president de l’Institut d'Estudis Penedesencs, amb domicili 
al carrer Ferrers, 54, de Vilafranca del Penedès. 

  

DECLAREN 

  

I.                 Que l’objectiu d’aquest ajuntament és donar suport i contribuir a la 
consolidació de les diverses activitats de les entitats que treballen en el camp 
de la cultura. 

  

II.               Que l’Institut d'Estudis Penedesencs té per objectiu treballar en l’estudi i 
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difusió de la cultura en l’àmbit penedesenc en general i en el d’aquest 
municipi en particular. 

  

III.              Que per tal de regular les relacions entre l’Ajuntament i l’Institut d'Estudis 
Penedesencs durant l’any 2018 subscriuen aquest document amb les 
següents. 

  

IV.             Que aquest conveni es prorrogarà anualment per acord entre les dues parts. 

   

CLÀUSULES 

  

Primer: L’Institut d'Estudis Penedesencs es compromet a: 

  

1.     A tenir present el patrimoni cultural del municipi en les seves activitats 
d’estudi, recerca i divulgació, especialment en l’actual projecte d’Inventari del 
Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès que està realitzant. 

  

2.     Que en tots els impresos que anunciïn l’activitat subvencionada o en 
qualsevol altre mitjà de comunicació hi haurà de figurar «en conveni amb 
l’Ajuntament de Banyeres». 

  

3.     Presentar a començament de l’any en curs una proposta d’activitats a 
realitzar i les seves condicions. 

  

4.     Realitzar activitats al municipi: exposicions, conferències, presentacions de 
llibres,... 

  

5.     Col·laborar en la potenciació cultural del municipi. 

  

6.     La publicitat dels actes anirà a càrrec de l’entitat. 
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7.     Lliurar a l’Ajuntament tres exemplars de cadascuna de les seves 
publicacions, segons el que s’hagi acordat. 

  

8.     El compliment de la normativa vigent relativa a política lingüística i del 
reglament per a l’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament. 

  

Segon: L’Ajuntament de Banyeres es compromet a: 

  

1.     Fer una aportació de 400 euros a l’IEP, per donar suport a les activitats 
d’estudi i difusió de la història i la cultura de l’àmbit penedesenc i a la 
realització d’activitats en el municipi de Banyeres del Penedès. La imputació 
pressupostària es farà a càrrec de la partida 3340 482.16 del vigent 
pressupost 2018. 

  

2.     Posar a disposició de l’entitat els mitjans de comunicació que estan al seu 
abast (ràdio, televisió i mitjans escrits) per tal de contribuir a una bona difusió 
de les activitats. 

  

3.     Realitzar el pagament de l’import mitjançant transferència bancària al número 
de compte ES77 0081 1924 2300 0104 3505 de Banc de Sabadell, titular 
IEP. El pagament serà únic i es farà en el termini d’un mes des de la 
signatura del present conveni.  

  

Tercer: L’incompliment del present Conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 
donar lloc a la seva resolució. 

  

I, com a prova de conformitat i d’acceptació, les parts signen el present conveni per 
triplicat exemplar en el lloc i la data esmentats al final d’aquest document. 

  

  

 

Amadeu Benach i Miquel     Albert Tubau Garcia 

Ajuntament de Banyeres del Penedès            Institut d’Estudis Penedesencs 
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Dóna fe 

Immaculada Rocío Santos Cuellas 

Secretària interventora tresorera accidental 

  

  

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

Donar compte Decrets 

Nom Data Resum Expedient 

DECRET 
2018-
0061 

 

03/07/2018 
15:14 

Convocatòria de la Junta de Govern Local 
en sessió ordinària de data 4 de juliol de 

2018. JGL/2018/23 
JGL/2018/23 

DECRET 
2018-
0062  

 

03/07/2018 
15:27 

Decret de l'alcaldia d'aprovació prèvia del 
projecte d'actuació específica d'interès 

públic a sòl no urbanitzable. Estesa de línia 
subterrània de mitja tensió al tram de 

Saifores 

586/2018 

DECRET 
2018-
0063  

05/07/2018 
10:16 

Decret cessió material concert divendres 
Festa Major 2018 

845/2018 

DECRET 
2018-
0064  

 

05/07/2018 
10:47 

Decret Cessió material Festa Major pels 
Nens del Vendrell el dia 8 de juliol de 2018. 

846/2018 

DECRET 
2018-
0065  

 

10/07/2018 
13:03 

Decret cessió escenari a la Societat nova 
amb motiu del sopar de cloenda de la Festa 

Major 
861/2018 

 

  

Donar compte Formularis I (Juny 2018) 

Nom Data Resum Exp. 
  

Proveïdor 

Import 

Amb IVA 
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CONTRACTES 
MENORS 
2018-0170 

29/06/2018 
14:30 

Serveis - 
Contacontes del 
reciclatge i Josep 

Maria Jujol 

815/2018 

  

 Eugenia 
González LA 

ROSA 

  

199,65 € 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0169 

29/06/2018 
14:30 

Serveis - Titelles 
Conte de Nadal 

813/2018 

  

 SMart 
Ibérica de 
Impulso 

Empresarial 
S. Coop. 

And. 

  

393,25 € 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0168 

28/06/2018 
15:06 

Contracte Menor 
Defensa Jurídica 
Procediment per 

Presumpte Delicte 
Electoral 

799/2018 

  

Aules 
Advocats, 

S.L.P 

  

  

3.388,00 € 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0167 

28/06/2018 
9:45 

Contractes menors 
2ª part Festa Major 

465/2018 

  

Vigilància 
Mediambient
al Escurçó, 

SLU 

  

963,46 € 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0166 

26/06/2018 
7:13 

subministrament 
d'una cabina lavabo 
de fusta per la zona 

B2 mercat del 
municipi de 

Banyeres del 
Penedès 

789/2018 

  

Silmar 
Servicios y 

equipamient
os Urbanos, 

SLU 

  

3.478,75 € 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0165 

25/06/2018 
15:34 

Concert Líric pel dia 
12 d'octubre 

765/2018 

  

Josep Mateu 
Pérez 

700,00 € 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0164 

25/06/2018 
11:00 

servei revisió 
generador elèctric 
de l'Ajuntament de 

Banyeres del 
Penedès 

768/2018 Talleres Bevi 
  

470,18 € 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0163 

21/06/2018 
19:36 

Servei reparació 
fuites aigua en 

FruitCamp i 
Nutripack i obra 

737/2018 
  

Excavacions 

Escola 
Pública: 
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escola pública Xavi, S.C.P 
658,24 € 

Fuites 
d’aigua: 

321,86 € 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0162 

20/06/2018 
11:31 

servei renovació 
nom de domini 
pàgina web de 
l'Ajuntament de 
Banyeres del 

Penedès 

727/2018 
Nominàlia 

Internet S.L 
31,46 € 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0161 

20/06/2018 
11:29 

Subministrament 
Cartell de fusta per 
concentració Harley 

Davison 

736/2018 

  

José Antonio 
Garcia de la 

Pinta 

242,00 € 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0160 

19/06/2018 
15:03 

subministrament 
pintura per Local 
Esbart, Brigada i 

pista skate 

746/2018 
Pinturas 

Tarragona 
2000 

Local 
Esbart: 
119,05€ 

Brigada: 
30,71€ 

Pista Skate: 

73,47 € 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0159 

19/06/2018 
15:02 

Obra Neteja dels 
desaigües del Local 

Esbart 
748/2018 

  

Pedro Perea 
Expósito 

  

250,47 € 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0158 

19/06/2018 
10:28 

subministrament de 
13 armilles i 2 

samarretes 
serigrafiades pel 
personal de la 

brigada de 
l'ajuntament de 
Banyeres del 

Penedès 

728/2018 Tif97 S.L.U 
  

134,79 € 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0157 

19/06/2018 
10:28 

subministrament de 
17 rellotges 

astronòmics per els 
quadres 

enllumenats públics 
del municipi de 
Banyeres del 

729/2018 SyG S.A 
  

1.851,30 € 
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Penedès 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0156 

19/06/2018 
10:06 

Serveis Cinema a la 
fresca 

663/2018 

  

Jacint Bosch 
Casadellas 
(Mestras 

Videocinema 
II, S.L.U.) 

  

  

  

1.149,50 € 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0155 

19/06/2018 
10:05 

Servei canvi de 
bombí de la porta 

interior d'accés a la 
sala llar d'avis de 

Banyeres del 
Penedès 

750/2018 La Manyeria 
  

61,64 € 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0154 

13/06/2018 
22:12 

Subministrament 
Comanda material 

biblioteca 
1309/2017 

Lyreco 
España SA 

  

142,93 € 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0153 

13/06/2018 
22:11 

Subministrament 
material per 

instal·lació projector 
a la biblioteca 

municipal 

700/2018 SyG S.A 
  

94,89 € 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0150 

12/06/2018 
14:06 

Subministrament 
Comanda carpetes 

Ajuntament i 3 
talonaris podòleg 

1309/2017 

  

Sugrañes 
Editors S.L. 

  

513,04 € 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0149 

12/06/2018 
13:49 

serveis de reparar 
el pany de la porta 

d'entrada interior de 
l'escola Bressol 

725/2018 La Manyeria 62,04 € 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0148 

12/06/2018 
13:39 

Reparar bomba i 
magnetotèrmic de 

la piscina 
724/2018 

  

Jose 
Palomar 
Maroto 

  

1.191,85 € 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0147 

12/06/2018 
10:59 

subministrament - 2 
targetes regal de 
50€ de Decathlon 

pel torneig de FIFA 
18 (Espai Jove) 

712/2018 

  

Decathlon 
España S.A. 

110,00 € 

CONTRACTES 
MENORS 

11/06/2018 
13:32 

Subministrament 
material per Brigada 

623/2018     
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2018-0146 
SyG S.A 150,04 € 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0145 

11/06/2018 
10:42 

subministrament de 
30 caixes paper 

DIN A4 per 
l'ajuntament 

705/2018 
Lyreco 

España SA 

  

497,31 € 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0144 

08/06/2018 
9:21 

serveis - Activitats 
Festa Major de 

Saifores 
466/2018 

  

Teresa 
Subirà 

Cambrany 

1.100,00 € 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0143 

07/06/2018 
21:20 

Subministrament 
material de serveis 

per reparacions 
avaries aigua 

696/2018 
Hidro 

Tarraco S.L. 

  

301,40 € 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0142 

07/06/2018 
15:36 

servei tractament 
de legionel.la a la 
piscina municipal 

674/2018 
Sunet 
Plagas 

  

453,75 € 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0141 

07/06/2018 
12:37 

subministrament 
d'un compressor 

MK per a 
l'ajuntament 

631/2018 
Pinturas 

Tarragona 
2000 

  

630,17 € 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0140 

07/06/2018 
12:37 

Subministrament 
500 litres gasoil C 

per al camp de 
futbol de Banyeres 

del Penedès 

630/2018 
Esergui 

Disteser S.L. 

  

380,00 € 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0139 

07/06/2018 
12:36 

Obres apertura de 
rasa per trobar fuga 
d'aigua al camí de 

l'Arboç 

632/2018 

  

Obres i 
Serveis 
Martinez 

Arlandés S.L 

  

1.393,14 € 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0138 

07/06/2018 
12:36 

servei d'adequació 
terreny a la pista 
skate i muntatge 
taules pim pom 

681/2018 Ute Valls 

  

2.150,50 € 
(10%) 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0137 

07/06/2018 
12:36 

servei reparació 
d'una fuita d'aigua 

al cementiri 
municipal 

683/2018 Ute Valls 

  

1.782,04 € 
(10%) 

CONTRACTES 
MENORS 

06/06/2018 
20:25 

Subministrament 
material per 

instal·lació projector 

623/2018 SyG S.A   
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2018-0135 Biblioteca 
517,35 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0134 

06/06/2018 
20:25 

Actuació infantil 
Flama del Canigó 

637/2018 

  

Manuel 
Capellades 

Miret 

  

496,10 € 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0133 

06/06/2018 
16:43 

Servei d'instal·lació 
d'un cartell 

informatiu de ferro 
fixat amb formigó al 

terra 

644/2018 Cespa SA 
  

116,16 € 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0132 

06/06/2018 
15:15 

Subministrament de 
4 lluminàries globo 

35 W 
645/2018 SyG S.A. 

  

1.718,20€ 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0131 

06/06/2018 
15:15 

Obres de 
construcció d'un 

paviment i enrajolat 
d'un passadís a la 

zona Boscos 

634/2018 Cespa SA 
  

1.652,86€ 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0130 

06/06/2018 
15:15 

subministrament i 
instal·lació d'un 

rètol a la zona Pista 
Skate 

635/2018 Cespa SA 
  

1.743,61€ 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0129 

06/06/2018 
15:14 

Subministrament de 
8 fanals ardi 50W 

642/2018 

  

Venta 
Servicio Led 

S.L. 

  

1.521,6 € 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0128 

06/06/2018 
13:18 

Subministrament 
pintura Escola 
Pública i Pista 

Skate 

664/2018 
Pinturas 

Tarragona 
2000 

Escola 
Pública: 

80,79 € 

Pista Skate: 

72,52 € 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0127 

06/06/2018 
13:17 

subministrament 
d'un directori de 

metacrilat de 
10MM. retolat amb 

vinil impressió 
digital pel Centre 
Cívic Ernest Lluch 

646/2018 Tif97 S.L.U 
  

159,81€ 
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CONTRACTES 
MENORS 
2018-0126 

06/06/2018 
11:47 

Subministrament 
material per 

reparacions brigada 
571/2018 

Ferreteria 
Jaume S.A. 

  

293,32€ 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0125 

06/06/2018 
11:47 

Servei Neteja 
clavegueram C. Pi 

Urb Priorat 
666/2018 

  

Irenec, S.L 
193,60€ 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0124 

06/06/2018 
11:47 

Subministrament 
material per 

reparacions brigada 
694/2018 

Ferreteria 
Jaume S.A. 

  

793,65€ 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0121 

05/06/2018 
20:05 

Subministrament 
material instal·lació 

pèrgola Escola 
Pública 

650/2018 Incatur S.L. 
  

250,98€ 

CONTRACTES 
MENORS 
2018-0120 

05/06/2018 
12:30 

Actuació Grallers 
Els Aixarts 

469/2018 

  

Associació 
de Músics 
del Baix 
Penedès 

900,00€ 

 

  

  

C) PRECS I PREGUNTES  

  

No hi ha assumptes 

  

  

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  
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