Òrgan col·legiat:

JGL/2018/29

La junta de govern local

Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 17/09/2018
HASH: 215169ece8bf17ab847df913e256e132

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

13 / de setembre / 2018

Durada

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

Lloc

Sala de Juntes

Presidida per

Amadeu Benach i Miquel

Secretari

José Félix Velasco Martínez

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

16521377V

José Félix Velasco Martínez

SÍ

39636281J

Lluís Inglada i Jané

SÍ
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Expedient núm.:

Número : 2018-0029 Data : 17/09/2018

ACTA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

José Félix Velasco Martínez (1 de 2)
Secretari Interventor Tresorer
Data Signatura: 17/09/2018
HASH: 8a586f62cab50fb4c30eba3069dae847

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Una vegada verificada pel Secretari 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 6 de setembre
de 2018. (JGL/2018/28)

Expedient 124/2018. Sol·licitud llicència Urbanística de caràcter major
per a la remodelació del laboratori de control de qualitat de l'empresa
Esteve Química SA
Favorable

Tipus de votació: Nominal
A favor: 3, En contra: 0, Abstencions: 1, Absents: 0
A favor

Amadeu Benach i Miquel
Joan Roig i Soria
Lluís Inglada i Jané

En contra

---

Abstencions

Ida Pilar Josefa Berdusan Farré

Absents

---

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JGL
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Favorable

Número : 2018-0029 Data : 17/09/2018

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A) PART RESOLUTIVA

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

En data 3 de maig de 2018, Esteve Química, S.A. va demanar la suspensió temporal de
la tramitació de l’expedient.

En data 26 de juny de 2018, Esteve Química, S.A. va demanar la represa de la
tramitació de l’expedient 124/2018 així com prorrogar el termini d’execució de la llicència
inicial-

En data 4 de setembre de 2018, el tècnic municipal va emetre informe favorable.

En data 6 de setembre 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.
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En data 6 de febrer de 2018, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.
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En data 6 de febrer de 2018, va presentar sol·licitud de llicència d’obres en sòl urbà que
tenen el caràcter de major. S’indica que aquestes obres estan relacionades amb
l’expedient 826/2017 (Remodelació d’edifici per a la instal·lació del laboratori de qualitat).
Llicència atorgada el 31 de juliol de 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICENCIA D’OBRES MAJORS EXP.- 124/2018

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.



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:
Ampliació de les obres de remodelació del
laboratori de control de qualitat i represa de les obres corresponents a l’exp.
826/2017, suspeses a petició de l’interessat.



Emplaçament de les obres:

Carretera del Vendrell, km. 5



Promotor:

Esteve Química, S.A.



Identificació del redactor del projecte: Mario Nahra Saad, Eng. Ind. 08803



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.
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PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres que tenen el caràcter major sol·licitada i que fa
referència a l’ identificació següent:
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Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

1.384,50 €

- Taxa Llicència Urbanística

200,00 €

- Taxa Llicència Urbanística corresponent a la part
sense executar de l’obra 826/2017 (caducada)

296,70 €

- TOTAL

1.881,20 €

Respecte l’ICIO per la llicència caducada que s’ha executat en un 30%, segons
manifesta el sol·licitant i també el tècnic al seu informe, no correspon liquidació tot i ser
nova llicència atès que en el seu moment era procedent la devolució de la part d’ICIO no
executada i no va ser sol·licitada. S’aplica la compensació de conceptes tributaris.

Per altra banda, sí procedeix nova liquidació de la taxa atès que el fet imposable
d’aquesta implica que es meriti amb la seva concessió, de manera que no hi ha lloc a la
devolució i, per tant, tampoc a la compensació. Es liquida la taxa per la part de l’obra
pendent d’executar i per a la qual es renova la concessió de la llicència.

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 1042/2018. Sol·licitud llicència urbanística de caràcter menor
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- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres
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TERCER.- En aplicació de l’ article 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11
realitzar la següent liquidació tributària:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

per a la substitució de baixants d’aigües pluvials Francesc Macià 4
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Francesc Macià, 4

REFERÈNCIA CADASTRAL:

1310202CF8711A0001TG

En data 22 d’agost de 2018, la Sra. DNI... 845-H va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

En data 29 d’agost de 2018, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.

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

En data 6 de setembre 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.
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EMPLAÇAMENT:
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APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS EXP.1042/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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



Identificació de les obres:
Obra menor d’acord amb l’art. 12.4 i l’art. 34 del
D.179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.



Descripció de les obres:

Substitució de baixants d’aigües pluvials



Emplaçament de les obres:

Francesc Macià, 4

Referència Cadastral:

1310202CF8711A0001TG



Promotor:

Sra. DNI... 845-H



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.

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

Número : 2018-0029 Data : 17/09/2018

Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:
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Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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.

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

65,86 €

- Taxa Llicència Urbanística

36,00 €

- TOTAL

101,86 €

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 1059/2018. Aprovació de factures
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Un cop caducada la llicència urbanística, l'òrgan municipal competent ho ha de declarar i
ha d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres persones i
amb l'audiència prèvia de la persona titular.
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Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no
se'n demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Favorable

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

Raó Social

Import

Descripció

Mostra percussió correbars Diables
300,00 Banyeres Festa Major

FACT-18-1208

Typanum

FACT-18-1209

Incatur, S.L

FACT-18-1210

Sociedad General de Autores y
Editores

FACT-18-1212

Juan Jose Parejo Segura
Societat Nova

FACT-18-1213

Jose Fernando Camara Gallego

FACT-18-1216

Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona

Anunci BOPT Pla econòmic financer 201845,00 2019

FACT-18-1217

Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona

Anunci BOPT aprovació padró
45,00 subministrament aigua 2on trimestre

FACT-18-1218

Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona

Anunci BOP aprovació padró recollida
45,00 escombraries 2on trimestre

FACT-18-1219

Melanie Mata Goodridge

135,13 Ous, galetes i oli per banc aliments

FACT-18-1221

Correos, S.A

234,51 Servei correus mes juliol

FACT-18-1222

Espublico Servicios para la
Administracion, S.A

Subscripció manteniment Gestiona mes
642,28 agost

FACT-18-1224

Josepa Jané Figueres

277,85 Pollastre per banc aliments

FACT-18-1225

Rodi Àrea, S.L

FACT-18-1226

BQ Llum Traffic, S.L

FACT-18-1228

Securitas Direct España,

FACT-18-1229

Maria Merced Rovira Garbayo

75,06 Material per reparacions brigada
Cànon per actuacions Festa Major any
1.940,49 2018
1 caixa de cuixes de pollastre per banc
11,00 d'aliments
106,14 Pollastre per banc aliments

Reparació punxada roda vehicle Nissan
31,27 Capstar
191,81 Manteniment semàfors priorat mes agost
53,24 Alarma Piscina municipal mes setembre
2 notes simples neteja subsidiària de
6,37 parcel·les
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Nº Factura
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Es sotmet a la consideració dels reunits la relació de factures presentades per
proveïdors diversos corresponents a l’exercici 2018, detallades seguidament:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVACIÓ DE FACTURES.- EXP. 1059/2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

FACT-18-1230

Bardinet, S.A

80,16 Ron cremat per Diada

FACT-18-1231

Carlos Paz Garrido

FACT-18-1232

Cespa, S.A

3.900,62 Manteniment jardins i arbrat mes agost

FACT-18-1233

Cespa, S.A

6.675,00 Servei neteja viaria mes agost

FACT-18-1240

Roso Borrell Montserrat

4,25 Carpeta fundes per ajuntament

FACT-18-1241

Roso Borrell Montserrat

7,50 Loctite pinzell per Biblioteca

FACT-18-1245

Mª Lourdes Meroño Coria

332,75 Repartiment agenda mes setembre

FACT-18-1246

Mª Lourdes Meroño Coria

217,80 Gravació CDPlens i notes de premsa

FACT-18-1247

Gas Natural Servicios SDG, S.A

Electricitat 12-07-2018 a 18-08-2018
1.682,59 Escola Pública

FACT-18-1258

Eco BP, S.L

1.403,35 Servei deixalleria comarcal mes agost

FACT-18-1259

Eco BP, S.L

857,57 Servei recollida selectiva mes agost

FACT-18-1260

Eco BP, S.L

FACT-18-1274

Prodiur Sports, S.L

984,10 3 jocs de xarxes camp futbol

FACT-18-1275

Consorci d'aigües de Tarragona

984,10 Dotació reserva aigua mes agost

FACT-18-1276

Consorci d'aigües de Tarragona

8.599,74 Dotació efectiva aigua mes agost

FACT-18-1278

Espai Lleure Divertalia, S.L

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

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

Atès la normativa en matèria de reconeixement d’obligacions per part de l’ens local,
continguda en el Reial Decret legislatiu 2-2004 i normativa concordant, així com a les
bases d’execució del pressupost vigents per l’exercici 2018.
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935,00 Dinamitzador Espai Jove mes agost
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17.347,97 Servei recollida residus mes agost

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

170,00 Servei podòleg mes agost

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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 48.322,65 € i procedir a la comptabilització en la fase comptable
corresponent a càrrec dels crèdits del vigent pressupost.

SEGON.- Procedir al pagament efectiu, quan procedeixi.

Número : 2018-0029 Data : 17/09/2018

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 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

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.

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 575/2018. Sol.licitud d'autorització d'actuació d'una orquestra
per la celebració d'un casament a la propietat del carrer Major nº3 el 15
de setembre de 2018 fins les 24:00 hores
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JGL
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TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

“INFORME TÈCNIC

ANTECEDENTS

Vista la sol·licitud de data 4 de maig de 2018, amb registre d’entrada número 1644, en la
qual es demana permís per realitzar la celebració d’un casament amb orquestra dissabte
15 de setembre de 2018 fins a les 24:00h, a la propietat situada al Carrer Major nº3.

S’autoritza la celebració del casament amb actuació musical el dia i hores indicats,
sempre i quan es compleixi amb tot lo indicat a la normativa municipal de Policia i Bon
Govern que fa referència a aquest tipus d’activitats:

-S’autoritza la celebració el dia 15 de setembre fins a les 24:00h.

Es tot el que cal informar al respecte.

Rafa Rodríguez Rivas
Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament
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Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics, Sr. Rafael Rodríguez Rivas, emès el
13 de setembre de 2018, on diu:
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Vista la sol·licitud realitzada per la Sra. amb D.N.I.: ..834D, en data 4 de maig de 2018
(RE:1644) sol·licitant autorització perquè una orquestra actuï, per la celebració d’un
casament, a la propietat del carrer Major nº3 el dia 15 de setembre de 2018 fins les
24:00 hores.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE LA SRA. AMB D.N.I.: ..834D .
PERQUÈ ACTUÏ UNA ORQUESTRA EN LA CELEBRACIÓ D’UN CASAMENT A LA
PROPIETAT DEL CARRER MAJOR Nº3 EL 15 DE SETEMBRE DE 2018 FINS LES
24:00 HORES- EXP. 575/2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

A la data de la signatura”

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

PRIMER.- Autoritzar la celebració del casament amb actuació musical a la propietat del
carrer Major nº3 el 15 de setembre de 2018 fins les 24 hores.

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

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

Expedient 985/2018. Sol.licitud ús pati de l'escola per sopar de germanor
el dia 30 de setembre de 2018.
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE LA SRA. AMB D.N.I.: ... 807W PER
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Per tot això,
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Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL 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)

UTILITZAR EL PATI DE L’ESCOLA PER A LA REALITZACIÓ D’UN SOPAR DE
GERMANOR EL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2018 .- EXP. 985/2018

ANTECEDENTS

Vista la sol·licitud de data 8 d’agost de 2018, amb registre d’entrada número 2952, en la
qual es demana permís per celebrar un sopar de germanor al pati de l’Escola Pública de
Banyeres el diumenge dia 30 de setembre de 2018.

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

o Queda totalment prohibit l’accés al recinte amb vehicles.
o Un cop acabada la celebració s’haurà de deixar els espais utilitzats en
òptimes 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.
o

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

o S’autoritza la celebració el dia 30 de setembre fins a les 24:00h.
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“INFORME TÈCNIC
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Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics, Sr. Rafael Rodríguez Rivas, emès el
13 de setembre de 2018, on diu:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vista la sol·licitud realitzada per la Sra. amb D.N.I.: ..807W en data 8 d’agost de 2018
(RE:2952) sol·licitant autorització per utilitzar el pati de l’escola per celebrar un sopar de
germanor el dia 30 de setembre de 2018.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Rafa Rodríguez Rivas
Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament

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

PRIMER.- Autoritzar la utilització del pati de l’Escola Pública per la celebració d’un sopar
de germanor el 30 de setembre de 2018 sempre i quan es compleixi amb els següents
punts i en seguiment de la normativa municipal de Policia i Bon Govern:

o Queda totalment prohibit l’accés al recinte amb vehicles.
o Un cop acabada la celebració s’haurà de deixar els espais utilitzats en
òptimes 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.
o

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

o S’autoritza la celebració el dia 30 de setembre fins a les 24:00h.

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

A la data de la signatura”

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
D’AUTORITZACIÓ PERQUÈ ES PUGUI CELEBRAR LA PROVA ESPORTIVA
ANOMENADA “CLÀSSICA DEL FOIX” EL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2018
ORGANITZADA PER L’ENTITAT FOIX CICLYNG SPORT CLUB .- EXP. 1065/2018

Vista la sol·licitud realitzada pel Servei Català de Trànsit, en data 10 de setembre de
2018 (RE:3238) sol·licitant autorització per a celebrar durant el dia 30 de setembre de
2018 entre les 12:00 hores i les 13:00 hores la prova esportiva anomenada “Clàssica del
Foix” organitzada per l’entitat Foix Ciclyng Sport Club.

Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics, Sr. Rafael Rodríguez Rivas, emès el
12 de setembre de 2018, on diu:

“INFORME TÈCNIC

ANTECEDENTS

Vista la sol·licitud de data 10 de setembre de 2018, amb registre d’entrada número 2018E-RC-3238, en la qual es demana autorització per a celebrar durant el dia 30 de
setembre de 2018 entre les 12h i la 13h la prova esportiva anomenada “LA CLÀSSICA
DEL FOIX".” per part de FOIX CYCLING ESPORT CLUB.
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Favorable
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Expedient 1065/2018. Sol.licitud autorització per celebrar la prova
esportiva anomenada "CLASSICA DEL FOIX" el dia 30 de setembre de
2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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 esdeveniments.

Rafael Rodríguez Rivas

Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament
A Banyeres en la data de la signatura”

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
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Per tot això, per tal de que el servei català de Transit pugui tramitar l’esmentada petició,
s’autoritza per part de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès la celebració d’aquesta
prova esportiva dintre del terme municipal de Banyeres, sempre i quan es compleixi amb
la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives pel que fa als 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.
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Les mesures de senyalització, avisos i control seran assumides per la pròpia
organització amb els mitjans propis d’aquesta.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist que l’esmenada prova esportiva transcorre en una part per dintre del nostre terme
municipal de Banyeres del Penedès, concretament els passos dels participants per
trams de la carretera TP-2124 , TP-2122 i per diversos camins municipals.
L’Esdeveniment està previst realitzar-se entre les 12h i la 13h.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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,

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

Expedient 702/2018. Sol·licitud llicència Urbanística per al trasllat de
comptadors a la façana del c/ l'Om, 18
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS EXP.- 702/2018

EMPLAÇAMENT:

Plaça de l’Om, 18

REFERÈNCIA CADASTRAL:

1009605CF8711A0001DG

En data 7 de juny de 2018, la Sra. DNI... 039-T va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.
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SEGON.- Notificar el present acord al Servei Català de Trànsit.
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PRIMER.- Autoritzar la celebració durant el dia 30 de setembre de 2018 entre les 12:00
hores i les 13:00 hores la prova esportiva anomenada “Clàssica del Foix” pels trams que
passen pel municipi de Banyeres del Penedès .

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

En data 7 de juny de 2018, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.

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:



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.
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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.
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En data 6 de setembre de 2018 la Secretària Interventora i Tresorera accidental va
emetre informe favorable.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Trasllat de comptador aigua i llum



Emplaçament de les obres:

Plaça de l’Om, 18

Referència Cadastral:

1009605CF8711A0001DG



Promotor:

Sra. DNI... 039-T



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 any
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:
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Descripció de les obres:
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres

97,50 €

- Taxa Llicència Urbanística

36,00 €

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.

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

Expedient 809/2018. Devolució de les fiances dipositades en la llicència
d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Número : 2018-0029 Data : 17/09/2018

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

133,50 €

- TOTAL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LES FIANCES DIPOSITADES EN
L’EXPEDIENT G 809/2018

En data 26 de juny de 2018, el Sr. DNI ...653-N va presentar sol·licitud de devolució de
les fiances dipositades en la llicència d’obres per a la construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat (O/08/097).

En data 12 de setembre de 2018, el coordinador de serveis tècnics va emetre informe
favorable a la devolució al constatar-se que no s’ha produït danys a la via pública i que
les runes han estat dipositades en un gestor autoritzat.

En data 12 de setembre de 2018, el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe
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PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

favorable.

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

PRIMER.- Autoritzar la devolució de la fiança de 2.755,71 euros per garantir la correcta
gestió dels residus de construcció produïts en l’expedient O/08/097, al número de
compte aportat pel sol·licitant.

SEGON.- Autoritzar la devolució de la fiança de 336,56 euros per garantir els possibles
danys a la via pública produïts en l’expedient O/08/097, al número de compte aportat pel
sol·licitant.

TERCER.- Autoritzar la devolució de la fiança de 905,00 euros per garantir la correcta
construcció del rebaix de la vorera, per facilitat l’accés dels vehicles a la finca quan
s’obtingui la llicència de gual per l’habitatge emparat en la llicència O/08/097, al número
de compte aportat pel sol·licitant.

QUART.- Notificar el present acord als interessats.

CINQUÈ.- Donar compte de l’aprovació d’aquest acord en el proper Ple que se celebri
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Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals
179/1995, de 13 de juny.
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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.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 458/2017. Condicionament finca privada en mal estat C.
Captus, 48B

APROVAR, SI S’ESCAU, REQUERIR A L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DE CASA
ROJA EL CONDICIONAMENT DE LA FINCA PRIVADA EN MAL ESTAT UBICADA AL
C. CAPTUS, NÚM, 48B. EXP.- 458/2017

Atès que en data 10 de setembre, el coordinador dels serveis tècnics municipals, ha
emès un informe sobre l’estat la finca ubicada al C. Captus, 48 B, (ref. cadastral
9905323CF8700N0001YL), al qual es posa de manifest que es troba totalment
descuidada i plena de males herbes.

Atès que d’acord amb el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, aquesta finca està
qualificada com a espai lliure i públic.

Atès que correspon a l’Associació de Propietaris de Casa Roja mantenir i conservar la
urbanització fins que aquesta sigui recepcionada per l’Ajuntament, i considerant que és
la recepció de la urbanització la que comporta la transmissió de l’obligació de la
conservació i el manteniment de la mateixa per part de l’Ajuntament.

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 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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PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JGL

Número : 2018-0029 Data : 17/09/2018

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

TERCER.- Transcorregut el termini esmentat en el punt anterior sense que s’hagin
presentat al·legacions, o es desestimin les al·legacions presentades, l’obligada
disposarà d’un termini de 7 dies, a comptar de l’endemà de la finalització del tràmit
d’audiència o de l’endemà de la notificació de la desestimació de les al·legacions
presentades, per procedir a executar les actuacions següents: condicionar la finca per
deixar-la lliure de males herbes i altres residus.
QUART.- Advertir a l’obligada que, en cas d’incompliment d’aquesta ordre d’execució en
el termini indicat, es procedirà a l’execució subsidiària de l’ordre per part de l’Ajuntament,
a costa i amb càrrec a l’obligada, o bé a la imposició de multes coercitives, reiterades en
el temps, fins que es compleixi l’ordre d’execució que es dicta en aquesta resolució.

Número : 2018-0029 Data : 17/09/2018

SEGON.- Concedir a l’Associació de Propietaris de Casa Roja, com a interessada i
responsable del compliment de l’obligació esmentada, un termini de 10 dies, a comptar
de l’endemà de la notificació d’aquest acord, perquè pugui examinar l’expedient i al·legui
el que cregui convenient a la defensa dels seus drets i interessos.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Requerir a l’Associació de Propietaris de Casa Roja el condicionament de la
finca indicada a la part expositiva d’aquest acord per tal de deixar-la en condicions de
seguretat, salubritat i ornament públic

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Donar compte Decrets
Nom

Data

Resum

Expedient

DECRET
20180093

05/09/2018
14:57

Convocatòria Junta de Govern local en
sessió ordinària de data 6 de setembre de
2018. JGL/2018/28

JGL/2018/28
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CINQUÈ.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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No hi ha assumptes

Número : 2018-0029 Data : 17/09/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

C) PRECS I PREGUNTES

