Òrgan col·legiat:

JGL/2018/25

La junta de govern local

Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 25/07/2018
HASH: 215169ece8bf17ab847df913e256e132

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

18 / de juliol / 2018

Durada

Des de les 18:30 fins a les 19:55 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

SÍ

35013086W

Ida Pilar Josefa Berdusan Farré

NO

46333082L

Joan Roig i Soria

SÍ

39636281J

Lluís Inglada i Jané

SÍ

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

Codi Validació: 3R5GJ3NK3FHXMCLDXQYWPTZHF | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 48

Expedient núm.:

Número : 2018-0025 Data : 25/07/2018

ACTA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Immaculada Rocío Santos Cuellas (1 de 2)
Secretària interventora Tresorera accidental
Data Signatura: 25/07/2018
HASH: b7704bf7c04510dc828bd260dd4ce081

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Excuses d'assistència presentades:
1. Ida Pilar Josefa Berdusan Farré:

Conferir, si s'escau, el caràcter ordinari a la present sessió per
suspensió de la sessió ordinària preestablerta en data 26 de juliol de
2018
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PREVI.- ) CONFERIR, SI S’ESCAU, EL CARÀCTER ORDINARI A LA
PRESENT SESSIÓ PER SUSPENSIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
PREESTABLERTA EL DIA 26 DE JULIOL DE 2018.
Amb motiu de l'absència justificada de la secretària accidental de la
Corporació, no es podrà celebrar la sessió ordinària preestablerta el dia 26 de
juliol de 2018.
Per la qual cosa, l’Alcaldia proposa a la Junta de Govern local conferir a la
present sessió el caràcter d’ordinari.
Tipus de votació: Ordinària.
A favor: 3, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0
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A) PART RESOLUTIVA
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Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l’òrgan, el
President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes
inclosos en l’ordre del dia

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

«Visita mèdica»

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Expedient 781/2018. Sol·licitud de baixa i nova liquidació del rebut de
l'aigua per lectura incorrecta
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIÓ DEL REBUT D’AIGUA
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018, PER TENIR UNA LECTURA
INCORRECTA.- 781/2018

Vista la sol·licitud presentada pel senyor amb DNI ...029K, de data 21 de juny de 2018 i
amb registre d’entrada E-18-2351, en la qual sol·licita una revisió de les lectures del
comptador de l’aigua de casa seva, degut que el consum del primer trimestre de 2018 ha
estat desmesurat i no és el seu habitual.

Vist l’informe del Departament de Manteniment, de data 21 de juny de 2018, es va
comprovar que la lectura era de 1757m3, inferior a la que constava en l’últim rebut de
l’aigua corresponent al primer trimestre de 2018 que era de 1793m3, per tant, la lectura
del primer trimestre de 2018 és incorrecta.

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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Acta Junta de govern Local en sessió ordinària de data 12 de juliol de 2018.
(JGL/2018/24)

Número : 2018-0025 Data : 25/07/2018

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant i a Base Gestió d’ingressos.

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

Expedient 866/2018. Aprovar, si s'escau, la sol·licitud d'autorització de la
celebració de la prova esportiva anomenada "46è. Trofeu Baix Penedès"
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE LA CELEBRACIÓ
DE LA PROVA ESPORTIVA ANOMENADA “46È TROFEU BAIX PENEDES” EL DIA
22/07/18 .- EXP. 866/2018

Vista la sol·licitud realitzada per part de l’Unió Ciclista Igualadina a través del Servei
Català de Trànsit en data 29 de juny de 2018 (RE:2478) sol·licitant autorització per a
celebrar durant el dia 22 de juliol de 2018 entre les 10:00 hores i les 13:00 hores la prova
esportiva anomenada “46è. Trofeu baix Penedès”.
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1º trimestre de 2018 – de 1711m3 a 1739m3 = 28m3
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PRIMER.- Aprovar sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos la baixa i nova liquidació del
rebut de l’aigua corresponent al primer trimestre de 2018, amb número fix: 000666 i a
nom de L. S. C. , per tenir una lectura incorrecta i en generi un de nou amb la següent
lectura:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

Vist que l’esmenada prova esportiva transcorre en una part per la carretera TP-2124 i
per la carretera TP-2122 dintre del nostre terme municipal de Banyeres del Penedès,
concretament els passos dels participants pel tram de la carretera TP-2124 i TP-2122
estan previstos entre les 10:00h i les 10:10h, entre les 10:25h i les 10:35h, entre les
10:50h-11:00h, entre les 11:14h-11:25h, entre les 11:35h-11:45h, entre les 12:00h12:10h i entre les 12:20h-12:35h.

Les mesures de senyalització, avisos i control seran assumides per la pròpia
organització amb els mitjans propis d’aquesta.

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.

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

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

Número : 2018-0025 Data : 25/07/2018

Vista la sol·licitud de data 29 de juny de 2018, amb registre d’entrada número 2018-ERC-2478, en la qual es demana autorització per a celebrar durant el dia 22 de juliol de
2018 entre les 10h i les 13h la prova esportiva anomenada “46é. TROFEU BAIX
PENEDES".” per part de la UNIÓ CICILISTA IGUALADINA.
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ANTECEDENTS

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“INFORME TÈCNIC

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

qualitat dels esdeveniments.

Rafa Rodríguez Rivas

Per tot això,

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

PRIMER.- Autoritzar la celebració durant el dia 22 de juliol de 2018 entre les 10:00 hores
i les 13:00 hores de la prova esportiva anomenada “46è. Trofeu Baix Penedès” que
transcórrer en una part per la ctra. TP-2124 i per la ctra. TP-2122, dintre del nostre terme
municipal de Banyeres del Penedès.

SEGON.- Notificar el present acord al Servei Català de Trànsit.

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

Expedient 641/2018. Concessió de Subvenció Directa a entitats
culturals, socials i esportives de Banyeres del Penedès
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

Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament Banyeres, a la data de la signatura”

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

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

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

·

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

·

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

En data 12 de juny de 2018, primera selecció, van presentar sol·licitud de subvenció les
següents entitats:

-

Esbart Santa Eulàlia

-

Associació Folklòrica Drac de Banyeres

-

Associació Ball de Diables de Banyeres del Penedès

-

Grup de Teatre de Banyeres

-

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR, SI S’ESCAU, LA CONCESSIÓ DIRECTA DE SUBVENCIONS A ENTITATS
CULTURALS, SOCIALS I ESPORTIVES DEL MUNICIPI DE BANYERES DEL
PENEDÈS (2N TERMINI DE CONCESSIÓ). Exp.- 641/2018

-

Penya Blaugrana de Banyeres del Penedès

-

Club Futbol Banyeres

-

Club Futbol Base Marc Bartra

-

Llar d’Avis

En data 21 de juny de 2018, es van resoldre les subvencions directes relacionades
anteriorment.

En data 16 de juliol de 2018, segona selecció, han presentat sol·licitud de subvenció les
següents entitats:

-

Bastoners Banyerencs

-

Bandolers i Trabucaires d’en Montserrat Poch

-

Col·lectiu de Dones “El Farcell”

-

Club Patí Banyeres

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
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Fundació Marta Mata Garriga
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-

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

nominativament en els pressupostos de les corporacions locals.

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

Promoció cultural

48209

Subvenció Bandolers i Trabucaires d'en
Montserrat Poch

3340

Promoció cultural

48210

Subvenció Grup de Bastoners
TOTAL ÀREA DE CULTURA

3380

Festes populars i festejos

48209

Conveni Festa Major Bandolers i
Trabucaires d'en Montserrat Poch

3380

Festes populars i festejos

48210

Conveni Festa Major Grup de
Bastoners. Trobada Bastonera
TOTAL ÀREA DE FESTES

3410

Promoció i foment de
l'esport

48224

Subvenció Club Patinatge
TOTAL ÀREA D’ESPORTS

2311

Assistència a la dona

48201

Subvenció anual col·lectiu de dones El
Farcell
TOTAL ÀREA DE BENESTAR
SOCIAL

900,00
1.100,00
2.000,00
1.800,00

500,00
2.300,00
250,00
250,00
400,00

400,00

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

TERCER.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa a càrrec de les partides
pressupostàries indicades al punt primer d’aquest acord i procedir al seu pagament quan
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3340

Número : 2018-0025 Data : 25/07/2018

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

-

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

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

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

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

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

Entitats Culturals

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

Banyeres del Penedès, .. de juliol de 2018
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90% de l’import total de subvenció a la resolució de l’acord de concessió,
considerat com a bestreta o avançament, en seguiment del concepte indicat a
l’art. 126.3 del ROAS.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

procedeixi:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

REUNITS

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

MANIFESTEN

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

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



participarà en la Flama del Canigó



intervindrà en la Festa Major:

o

en la cercavila del divendres a la tarda el dia 6 de juliol.

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

Número : 2018-0025 Data : 25/07/2018

Assistits per la Sra. Immaculada Rocío Santos Cuellas, secretària interventora tresorera
accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.
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D'una altra part, EL Sr. Dídac Ràfols Figueras, amb DNI núm. 48028905Y, President de
l’entitat Bastoners Banyerencs, amb NIF G55572507 i domicili a Camí de l’Arboç, 25 de
Banyeres del Penedès.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

o

en la cercavila del diumenge 8 de juliol a la tarda acompanyats per una
colla convidada.



actuarà en la festa major de Saifores



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

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

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

CLÀUSULES

PRIMERA.- Objecte i finalitat

L’entitat cultural Bastoners Banyerencs realitzarà les actuacions :



participarà en la Flama del Canigó



intervindrà en la Festa Major:

o

en la cercavila del divendres a la tarda, dia 6 de juliol
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o

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)



actuarà en les festes majors de Saifores i Les Masies de Sant Miquel



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

SEGONA.- Beneficiari

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

Número : 2018-0025 Data : 25/07/2018

en la cercavila del diumenge 8 de juliol a la tarda acompanyats per una
colla convidada.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

o

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

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

A més, per tal de millorar la gestió de l'agenda municipal, es posa com a data límit
mensual per a comunicar les activitats que es vulguin publicar en l'agenda, el dia 20 de
cada mes, si aquest és festiu, es passarà al següent dia feiner. L’entitat cultural
Bastoners Banyerencs es compromet a complir amb la data estipulada. En cas de no
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2.2 Obligacions

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

rebre la informació en la data esmentada, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès podrà
no incloure l’activitat en l’agenda mensual.

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès subvenciona a l’entitat cultural Bastoners
Banyerencs per a les activitats especificades en la clàusula primera d’aquest conveni,
amb la quantitat de MIL CENT EUROS (1.100 €), a càrrec de la partida pressupostària
3340 482.10 i CINC-CENTS EUROS (500 €) a càrrec de la partida pressupostària 3380
482.10 del pressupost vigent.

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

-

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

-

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

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCERA.- Compatibilitat amb altres subvencions

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

CINQUENA.- Forma de justificació i termini

SISENA.- Règim jurídic aplicable

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

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

L’Alcalde de

El President de l’entitat
cultural

l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Bastoners Banyerencs

Amadeu Benach i Miquel

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

La secretària interventora tresorera accidental de

Banyeres del Penedès, .. de juliol de 2018

REUNITS

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

D'una altra part, el Sr. Manuel Joaquín Alvarez Fernández, amb DNI 39.681.955D,
President dels Bandolers i Trabucaires d’en Montserrat Poch amb NIF. núm. G43966175
i domicili al Carrer Montserrat, núm. 2 de Banyeres del Penedès.

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

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

MANIFESTEN

intervindrà en la Festa Major:

o

realitzant els Balls Parlats el divendres 6 de juliol

o

matinades pels carrers de Banyeres el diumenge 8 de juliol



actuarà en la festa majors de Les Masies de Sant Miquel.



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

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

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

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Que l’entitat cultural Bandolers i Trabucaires d’en Montserrat Poch és una
entitat sense ànim de lucre que vetlla per la conservació i difusió de la cultura popular.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PRIMERA.- Objecte i finalitat

L’entitat cultural Bandolers i Trabucaires d’en Montserrat Poch realitzarà les actuacions :

realitzant els Balls Parlats el divendres 6 de juliol

o

matinades pels carrers de Banyeres el diumenge 8 de juliol



actuarà en la festa majors de Les Masies de Sant Miquel.



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

SEGON.- Beneficiari

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

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

L’entitat cultural Bandolers i Trabucaires d’en Montserrat Poch es compromet, pel bé
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o

Número : 2018-0025 Data : 25/07/2018

intervindrà en la Festa Major:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

QUARTA.- Import i forma de pagament

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès subvenciona a l’entitat cultural Bandolers i
Trabucaires d’en Montserrat Poch per a les activitats especificades en la clàusula
primera d’aquest conveni, amb la quantitat de NOU-CENTS EUROS (900 €), a càrrec de
la partida pressupostària 3340 482.09 i MIL VUIT-CENT EUROS (1.800 €) càrrec de la
partida pressupostària 3380 482.09 del pressupost vigent.

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

-

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

-

10% restant un cop presentada la justificació i sigui verificada per l’Àrea
d’Intervenció de l’Ajuntament.
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TERCERA.- Compatibilitat amb altres subvencions
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A més, per tal de millorar la gestió de l'agenda municipal, es posa com a data límit
mensual per a comunicar les activitats que es vulguin publicar en l'agenda, el dia 20 de
cada mes, si aquest és festiu, es passarà al següent dia feiner. L’entitat cultural
Bandolers i Trabucaires d’en Montserrat Poch es compromet a complir amb la data
estipulada. En cas de no rebre la informació en la data esmentada, l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès podrà no incloure l’activitat en l’agenda mensual.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

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

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

Número : 2018-0025 Data : 25/07/2018

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

CINQUENA.- Forma de justificació i termini

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

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

L’Alcalde de

El President de l’entitat cultural
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SISENA.- Règim jurídic aplicable

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Bandolers i Trabucaires
Montserrat Poch

Joaquín

Álvarez

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

Immaculada Rocío Santos Cuellas

Assistència a la dona

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I EL COL·LECTIU
DE DONES EL FARCELL PER REGULAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER
DONAR SUPORT A LES ACTIVITATS CULTURALS I SOCIALS ORGANITZADES
DURANT L’ANY 2018

Banyeres del Penedès, .. de juliol de 2018

REUNITS

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

d’en

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

MANIFESTEN

PRIMER.- Que el Col·lectiu de Dones El Farcell és una entitat sense ànim de lucre que
vetlla per la promoció de la dona al municipi.

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



realitzarà activitats relacionades amb la promoció de la dona al municipi



col·laborarà en la Setmana de la Dona al març



intervindrà en altres esdeveniments locals culturals i socials que l’entitat cregui
oportú
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I reconeixent-se les parts el caràcter amb el què intervenen, poders i facultats suficients
per a formalitzar el present conveni,
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Assistits per la Sra. Immaculada Rocío Santos Cuellas, secretària interventora tresorera
accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

D'una altra part, la Sra. Mª Antonia Sarmiento Ocaña, amb DNI núm. 00662102R,
Presidenta de l’associació Col·lectiu de Dones “El Farcell” de Banyeres, amb NIF
G43718675 i domicili al Carrer Mestre Güell, 4 de Banyeres del Penedès.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

El Col·lectiu de Dones El Farcell realitzarà les actuacions :



realitzarà activitats relacionades amb la promoció de la dona al municipi



col·laborarà en la Setmana de la Dona al març



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

SEGON.- Beneficiari

2.1 Requisits
S’ha comprovat que el Col·lectiu de Dones “El Farcell” no és deutor per cap concepte de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i que, per tant, compleix els requisits que
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions, per a ser
beneficiària d’una subvenció pública.

2.2 Obligacions
El Col·lectiu de Dones El Farcell es compromet a adoptar les mesures de difusió per a
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PRIMERA.- Objecte i finalitat
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CLÀUSULES

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, i per tal de regular la concessió d’una subvenció al Col·lectiu de Dones El
Farcell, les parts signants subscriuen el present conveni, d’acord amb les següents

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

TERCERA.- Compatibilitat amb altres subvencions

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

QUARTA.- Import i forma de pagament

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès subvenciona al Col·lectiu de Dones El Farcell
per a les activitats especificades en la clàusula primera d’aquest conveni, amb la
quantitat de QUATRE-CENTS EUROS (400 €), a càrrec de la partida pressupostària
2311 482.01 del pressupost vigent.

Aquesta quantitat serà abonada per transferència bancària al número de compte que
faciliti l’entitat, en un termini de 20 dies des de la signatura d’aquest conveni, regulador
de la concessió de la subvenció de la següent manera:
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A més, per tal de millorar la gestió de l'agenda municipal, es posa com a data límit
mensual per a comunicar les activitats que es vulguin publicar en l'agenda, el dia 20 de
cada mes, si aquest és festiu, es passarà al següent dia feiner. El Col·lectiu de Dones El
Farcell es compromet a complir amb la data estipulada. En cas de no rebre la informació
en la data esmentada, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès podrà no incloure l’activitat
en l’agenda mensual.
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El Col·lectiu de Dones El Farcell es compromet, pel bé dels veïns de Banyeres del
Penedès, a tenir cura de no organitzar activitats que coincideixin en el dia i l'hora amb
altres activitats, per aquest motiu, es demana consultar el calendari d'activitats ja
previstes en el municipi amb la coordinadora del Centre Cívic Ernest Lluch.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

-

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

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

CINQUENA.- Forma de justificació i termini

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

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

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

SISENA.- Règim jurídic aplicable

En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de Subvencions, així com, si escau, les previsions que continguin les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2018 i la normativa aplicable de la Llei
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90% de l’import total de subvenció a la resolució de l’acord de concessió,
considerat com a bestreta o avançament, en seguiment del concepte indicat a
l’art. 126.3 del ROAS.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

General Pressupostària, la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú,
en matèria de procediment, i el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les
Administracions Públiques, en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
Subvencions.

l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

El Farcell

Amadeu Benach i Miquel

Mª Antonia Sarmiento Ocaña

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

Immaculada Rocío Santos Cuellas

Esports

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I EL CLUB PATÍ
BANYERES PER REGULAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER DONAR
SUPORT A LES ACTIVITATS ESPORTIVES ORGANITZADES DURANT L’ANY 2018

Banyeres del Penedès, .. de juliol de 2018
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La Presidenta del Col·lectiu de
Dones

Codi Validació: 3R5GJ3NK3FHXMCLDXQYWPTZHF | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 26 de 48

L’Alcalde de

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

REUNITS

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

MANIFESTEN

PRIMER.- Que el Club Patí Banyeres és una entitat sense ànim de lucre que vetlla per la
promoció de l’esport al municipi.

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



realitzarà activitats relacionades amb la promoció de l’esport al municipi



participarà en la Festa Major realitzant un festival de patinatge el dimecres 11 de
juliol



intervindrà en altres esdeveniments locals culturals, socials i esportius que
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Assistits per la Sra. Immaculada Rocío Santos Cuellas, secretària interventora tresorera
accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

Codi Validació: 3R5GJ3NK3FHXMCLDXQYWPTZHF | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 27 de 48

D'una altra part, la Sra. Núria Font Farré, amb DNI núm. 39719374F, Presidenta del Club
Patí Banyeres, amb NIF G55728588 i domicili al Carrer Josep Cañas, 5, porta 5 de
Banyeres del Penedès.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

l’entitat cregui oportú

PRIMERA.- Objecte i finalitat

El Club Patí Banyeres realitzarà les actuacions :



realitzarà activitats relacionades amb la promoció de l’esport al municipi



participarà en la Festa Major realitzant un festival de patinatge el dimecres 11 de
juliol



intervindrà en altres esdeveniments locals culturals, socials i esportius que
l’entitat cregui oportú

SEGON.- Beneficiari

2.1 Requisits
S’ha comprovat que el Club Patí Banyeres no és deutor per cap concepte de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i que, per tant, compleix els requisits que
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions, per a ser
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CLÀUSULES
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Per tot això, i per tal de regular la concessió d’una subvenció al Club Patí Banyeres,
les parts signants subscriuen el present conveni, d’acord amb les següents

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

beneficiària d’una subvenció pública.

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

TERCERA.- Compatibilitat amb altres subvencions

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

QUARTA.- Import i forma de pagament

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès subvenciona al Club Patí Banyeres per a les
activitats especificades en la clàusula primera d’aquest conveni, amb la quantitat de
DOS-CENTS CINQUANTA EUROS (250 €), a càrrec de la partida pressupostària 2410
482.24 del pressupost vigent.

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.2 Obligacions

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

-

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

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

CINQUENA.- Forma de justificació i termini

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

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

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

SISENA.- Règim jurídic aplicable

En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de Subvencions, així com, si escau, les previsions que continguin les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2018 i la normativa aplicable de la Llei
General Pressupostària, la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú,
en matèria de procediment, i el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les
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90% de l’import total de subvenció a la resolució de l’acord de concessió,
considerat com a bestreta o avançament, en seguiment del concepte indicat a
l’art. 126.3 del ROAS.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

faciliti l’entitat, en un termini de 20 dies des de la signatura d’aquest conveni, regulador
de la concessió de la subvenció de la següent manera:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Administracions Públiques, en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
Subvencions.

del

Club

Patí

l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Amadeu Benach i Miquel

Núria Font Farré

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

Immaculada Rocío Santos Cuellas

Expedient 887/2018. Llicència d'Animals Potencialment Perillosos
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA ADMINISTRATIVA PER A LA
TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS A LA SRA.
AMB D.N.I. 288-X I AL SR. AMB D.N.I 282-S. Exp.- 887/2018

Atès que el Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos, estableix al seu article 3.1 que la llicència
administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos l’emet l’ajuntament en
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La Presidenta
Banyeres
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L’Alcalde de

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

el qual el gos resideix habitualment i on ha d’estar censat, d’acord amb el que disposa
l’article 7.1 del Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i
el registre d’animals de companyia.

Si el propietari o encarregat de l’animal, sense al·legar justa causa, incomplís el
requeriment anterior, l’Alcaldia ordenarà el comès.

Atès que la Sra. amb D.N.I. 288-X i el Sr. amb D.N.I 282-S, amb domicili al c/ Sant
Miquel, 11 d’aquest municipi, són propietaris d’una gossa American Stafford, raça
considerada potencialment perillosa, de nom Tata, i número d’identificació
981098106727843.

Atès que la Sra. amb D.N.I. 288-X el dia 10 de juliol de 2018, i amb registre d’entrada
número 2623, va presentar en aquesta Corporació tota la documentació sol·licitada al
seu expedient per la tinença d’animals potencialment perillosos.

Atès que el Sr. amb D.N.I. 282-S el dia 10 de juliol de 2018, i amb registre d’entrada
número 2603, va presentar en aquesta Corporació tota la documentació sol·licitada al
seu expedient per la tinença d’animals potencialment perillosos.

Ateses les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
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Quan la tinença d’animals domèstics constitueixi un perill físic o sanitari o generi
molèsties als veïns derivades del seu soroll, agressivitat, males condicions higièniques, o
bé existeixi per part del propietari manca de cura en el manteniment i instal·lació de
l’animal, l’Alcaldia, sense perjudici de les sancions pecuniàries que puguin resultar
pertinents, requerirà al propietari o encarregat de l’animal perquè subsani la situació
molesta o perillosa en un termini de vuit dies.
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Atès que l’article 43 de l’ordenança municipal de Policia i Bon Govern de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès, estableix que en les vies i espais públics els propietaris
controlaran els animals perquè no siguin perillosos per les altres persones, adoptant a
l’efecte les mesures adients. En la via pública i en presència d’altres persones els
gossos sempre circularan amb cadena o corretja.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que l’article 3.2 del Decret 170/2002 estableix un llistat de requisits que es
requereixen per a l’obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença i
conducció de gossos potencialment perillosos.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’article 25 de la llei 7/1985 ,de 2 d’abril, reguladora
de les Bases del Règim Local.

PRIMER..- Aprovar atorgar la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos
a la Sra. amb D.N.I 288-X i al Sr. amb D.N.I 282-S, amb domicili al c/ Sant Miquel, 11
d’aquest municipi.

SEGON.- Procedir al registre d’animals de l’Ajuntament (ANICOM) a la gossa de raça
American Stafford a nom de la Sra. amb D.N.I 288-X.

TERCER..- Notificar aquest acord als sol·licitants.

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

Expedient 889/2018. Ajut pel servei de teleassistència domiciliari
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, L’ATORGAMENT
TELEASSISTÈNCIA. EXP.- 889/2018

D’AJUTS

PEL

SERVEI

DE
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La Junta de Govern Local, pren l’adopció dels acords següents:
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Per tot això,

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

8.1.
Els ajuntaments i l'Administració de la Generalitat comparteixen el finançament
dels serveis socials bàsics, incloent-hi els equips de serveis socials, els programes i
projectes, el servei d'ajut a domicili i els altres serveis que es determinin com a bàsics.
Sens perjudici que els serveis socials bàsics han de tendir a la universalitat i la gratuïtat,
l'usuari o usuària pot haver de co-pagar el finançament de la teleassistència i dels
serveis d'ajut a domicili.”

Vista la sol·licitud d’ajut de teleassistència domiciliari de la senyora JYT (2018-E-RC2657) on el resum de puntuació lliurat pels Serveis Socials en data 10 de juliol de 2018,
informa que el resultat del càlcul del cost subvencionat del Servei de Teleassistència,
d’acord els barems establerts, és del 75%.

Atès que el cost mensual de l’esmentat servei ascendeix a 24,17€ per persona.
Vist l’informe emès per la Secretaria Intervenció Municipal, 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.

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

PRIMER.- Estimar parcialment la sol·licitud de la senyora JYT del servei de
teleassistència prestat per la Creu Roja, assumint l’Ajuntament un cost mensual de 18,13
€, corresponent al 75% del cost del servei i comunicar a la senyora JYT que haurà de
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“Vuitè. Finançament dels serveis socials bàsics.
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Atès que a l’esmentat conveni es regula el servei de Teleassistència Domiciliària i que
en el vuitè pacte, en el primer apartat, s’acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que en data 15 de març de 2018 es va aprovar la modificació del conveni de
cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament
de Banyeres del Penedès en matèria de Serveis Socials 2016-2019 així com l’annex per
a l’exercici 2018.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

satisfer el cost corresponent al 25% del servei, per import de 6,04 €, que es farà efectiu
mitjançant un càrrec domiciliat al compte corrent que l’usuari faciliti a l’Ajuntament.

Expedient 246/2017. Reclamació de responsabilitat patrimonial per fuita
d'aigua de la xarxa municipal
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, RESOLDRE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL DEL SR. AMB DNI 238K CONTRA L’AJUNTAMENT DE BANYERES
DEL PENEDÈS, EXP.- 246/2017

Antecedents administratius

1. En data 16 de febrer del 2017 va tenir entrada al Registre General de

l’Ajuntament de Banyeres del Penedès una reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada pel senyor amb DNI 238K, per danys ocorreguts al febrer
del 2017 al seu habitatge situat a l’avinguda Acàcies, 37 del municipi de
Banyeres del Penedès, a causa d’una fuita d’aigua de la xarxa municipal.

2. En data 15 de juny del 2017 el senyor amb DNI 238K va presentar a l’Ajuntament
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QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.
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TERCER.- Notificar la present resolució als Serveis Socials del Consell Comarcal del
Baix Penedès i a la sol·licitant.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON.- Autoritzar la despesa que deriva d’aquest acord a càrrec de l’aplicació
pressupostària 2312 465.03 del vigent pressupost i significar que atès que es tracta
d’una despesa que s’estén a exercicis futurs, aquests hauran de preveure l’oportuna
consignació pressupostària.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

de Banyeres del Penedès còpies dels pressupostos de reparació dels danys
soferts al seu habitatge, els quals ascendien a 5.914 euros (sense IVA), així com
fotografies d’aquests.

-

Títol de propietat de l’habitatge situat a l’avinguda Acàcies, 37, de
Banyeres del Penedès.

-

Pòlissa de l’assegurança de l’immoble.

-

Certificat de l’assegurança de l’immoble conforme no se li havien abonat
els danys reclamats.

-

Factura dels danys reclamats.

4. En data 30 de novembre del 2017 es notificà al senyor amb DNI 238K l’errada en
el peu de recurs de l’acord de la Junta de Govern del 28 de setembre del 2017.

Número : 2018-0025 Data : 25/07/2018

va aprovar admetre a tràmit la reclamació patrimonial per fuita d’aigua i se li
notificà a l’afectat el 24 d’octubre del 2017 on també se li demanava que aportés
en el termini de deu dies la següent documentació:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3. En data 28 de setembre del 2017 la Junta de Govern de Banyeres del Penedès

emesa per la instructora de l’expedient, on se li requerí que en el termini de deu
dies aportés la següent documentació:

-

Títol de propietat de l’habitatge situat a l’avinguda Acàcies, 37, de
Banyeres del Penedès.

-

Pòlissa de l’assegurança de l’immoble.

-

Certificat de l’assegurança de l’immoble conforme no se li havien abonat
els danys reclamats.

-

Factura dels danys reclamats.

-

Atestat policial o qualsevol altra documentació acreditativa dels fets.

En la mateixa data i segons Provisió de la instructora de l’expedient, es va
demanar a la Secretaria de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès que aportés
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5. En data 17 de gener del 2018 es notificà al senyor amb DNI 238K la Provisió

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

certificat indicant si amb anterioritat a l’incident sofert pel senyor amb DNI 238K,
existien altres reclamacions per danys ocasionats a causa d’una fuita d’aigua de
la xarxa municipal a l’avinguda Acàcies de Banyeres del Penedès.

-

Títol de propietat de l’habitatge situat a l’avinguda Acàcies, 37, de
Banyeres del Penedès.

-

Pòlissa de l’assegurança de l’immoble.

En l’escrit de presentació de la documentació indicava que no tenia factura ni
certificat de reparació dels danys perquè encara no se li havia reparat.

7. Es notificà als interessats sobre el canvi d’Instructora de l’expedient.

8. En data 3 d’abril del 2018 l’arquitecte municipal va emetre el seu informe.

9. En data 12 d’abril del 2018 es notificà al senyor amb DNI 238K la provisió de la

instructora de l’expedient dictada en data 10 d’abril del 2018, on se li concedia
deu dies hàbils perquè aportés la documentació requerida advertint-lo que en cas
contrari s’entendria per desistit de la seva petició i en conseqüència es procediria
a l’arxiu de l’expedient.

-

Títol de propietat de l’habitatge situat a l’avinguda Acàcies, 37 de
Banyeres del Penedès, acreditant que és propietari de l’habitatge i en
quin percentatge.

-

Pòlissa d’assegurances de l’habitatge.

-

Certificat de l’assegurança conforme no se li han pagat els danys o escrit
de la companyia conforme se li accepta el pagament del sinistre o se li
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l’Ajuntament de Banyeres del Penedès còpies de la documentació requerida per
la Instructora de l’expedient:
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6. En data 17 de gener del 2018 el senyor amb DNI 238K va presentar a

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per altra banda, es va demanar un informe als Serveis Tècnics Municipals de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. Ambdós casos es va donar un termini de
deu dies per a que aportessin la documentació.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

reconeix la reparació dels danys soferts a càrrec d’operaris de la pròpia
companyia d’assegurances.
-

Cas que hagués reparat els danys que aportés la factura acreditant el
seu pagament.

pericial emès per la companyia INCH a petició de la companyia d’assegurances
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, Zurich Insurance.

12. Per Provisió de la instructora de data 17 de maig del 2018 dóna per acreditat la

recepció en l’expedient de la pòlissa d’assegurances del seu habitatge i que
segons manifestacions pròpies de la seva companyia d’assegurances s’ha fet
càrrec dels desperfectes. Així mateix se li concedeix un termini de deu dies
hàbils perquè manifesti el que estimi oportú davant la seva possible manca de
legitimació.

13. En data 14 de juny del 2018 es notificà personalment al senyor amb DNI 238K la

provisió de la instructora de l’expedient, i el 25 de juny del 2018 mitjançant
Correos.

14. Transcorregut el termini per a atendre el requeriment, el senyor amb DNI 238K
no ha presentat al·legacions.

Fonaments de dret

1. Manca de legitimació activa

1. L’article 4.1.a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
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11. En data 15 de maig del 2018 la instructora de l’expedient va rebre l’informe
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de la secretària interventora tresorera accidental de Banyeres del Penedès, on
informava que va parlar telefònicament amb el senyor amb DNI 238K i aquest li
va confirmar que havia rebut el requeriment i li va comunicar que la seva
companyia asseguradora li havia reparat els danys ocasionats per la fuita d’aigua
tot i que estava disconforme amb la reparació que li havien fet.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

10. En data 8 de maig del 2018 la instructora de l’expedient va rebre una diligència

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

2. L’article 43 de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança,

preveu que l’assegurador, una vegada pagada la indemnització, podrà exercitar
els drets i les accions que per raó del sinistre corresponguin a l’assegurat davant
les persones responsables, del mateix, fins el límit de la indemnització.

En conseqüència, essent que la companyia d’assegurances del senyor amb DNI 238K ja
ha fet front a la reparació dels danys soferts al seu habitatge, s’entén que li manca
legitimació activa per a exercir la reclamació d’indemnització contra l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès.

Per tot això,

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Inadmetre la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel senyor
amb DNI 238K contra l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, per manca de legitimació
activa.
SEGON.- Notificar-ho als interessats.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió que celebri.
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L’acreditació de la condició de titular de béns i/o drets susceptibles de ser
lesionats és, per tant, un requisit indispensable als efectes d’adquirir la
legitimació necessària per a promoure el procediment.
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Al seu torn, l’article 32 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, preveu que els particulars tindran dret a ser indemnitzats per les
Administracions Públiques de tota lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns
i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o
anormal dels serveis públics excepte en casos de força major o de danys que el
particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

comú de les Administracions públiques, preveu que es consideren interessats en
el procediment administratiu aquells que el promoguin com a titulars de drets o
interessos legítims individuals o col·lectius.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 897/2018. Contractació menor de l'obra de substitució de
coberta al centre cívic Ernest Lluch

APROVAR, SI S’ESCAU, EL PROJECTE D’OBRES PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA
COBERTA DEL CENTRE CÍVIC ERNEST LLUCH.- EXP. 897/2018

Atès que el centre cívic del nucli de Banyeres, on hi ha la biblioteca municipal, el casal
d’avis i una sala on s’imparteixen cursos de diferents tipus, és un edifici que està format
per dos volums units per una coberta lleugera translúcida que afavoreix la concentració
de calor a l’estiu i fred a l’hivern, no garantint unes condicions òptimes de climatització de
l’edifici i generant moltes pèrdues de fred/calor en la zona de desplaçaments de l’edifici i
a més, es produeixen condensacions i humitats del propi deteriorament de la coberta.

Donat que l’Ajuntament ha decidit la substitució de la coberta per un altre que estigui
impermeabilitzada i aïllada tèrmicament, des del Departament de Serveis tècnics s’ha
elaborat un projecte d’obra de reparació menor titulat « Projecte modificat per l’execució
de les obres de substitució de coberta al Centre Cívic», redactat per l’arquitecte
municipal Sr. Joan Prous Cañellas.

Atès que el projecte esmentat compleix la normativa urbanística, així com les
prescripcions tècniques que hi són aplicables, i reuneix, alhora, tots els documents i
requisits que exigeixen l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic (en endavant, LCSP) i els articles 34 i següents del Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret
179/1995, de 13 de juny (en endavant, ROAS).
Atès que el projecte d’obres de referència conté l’estudi de seguretat i salut que preveu
l’article 5 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (en endavant, RD
1627/1997), la qual cosa fan avinent, de forma expressa, els Serveis Tècnics, per
imperatiu de l’article 17.2 del RD 1627/1997.
Atès que les obres definides en el projecte consisteixen en obres de reparació menors,
d’acord amb l’article 12 del ROAS.
Atès que aquesta obra de reparació menor disposa de finançament parcial subvencionat
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PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JGL

Número : 2018-0025 Data : 25/07/2018

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Atès que el projecte s’ha modificat per considerar-se per part dels tècnics que hi havia
una millor solució tècnica i es modifica, en conseqüència, el pressupost d’execució
material.
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 el projecte d’obres anomenat “Projecte modificat per l’execució de les
obres de substitució de coberta al Centre Cívic», amb un pressupost d’execució per
contracte, IVA inclòs, de 29.367,39 €.

SEGON.- Trametre el projecte d’obres a la Diputació de Tarragona, a efectes de que
valori una possible actualització de les dades del projecte i informe sobre la seva
subvencionalitat.

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

Expedient 883/2018. Sol·licitud de la incorporació a jornada complerta
de la treballadora amb DNI:..935F
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Beneficiari: Ajuntament de Banyeres del Penedès
Municipi: Banyeres del Penedès
Concepte: Reparació de la coberta translúcida al Centre Cívic
Pressupost: 38.931,06 €
% concedit: 76,38%
Import concedit: 29.735,19 €
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-

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

pel Pla d’Acció Municipal (PAM), expedient 233/2016, d’acord amb l’acord de la Junta de
Govern de la Diputació de Tarragona de data 15 de desembre de 2017, en els següents
termes:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Favorable

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

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.

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

PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de la treballadora amb DNI:..935F d’incorporació al seu
lloc de treball a jornada complerta el proper 1 de setembre de 2018.

SEGON.- Notificar el present acord a la Sra. amb DNI:...935F, al delegat de personal, a
la Directora de l’Escola Bressol i a l’assessoria Fornell Consultors, SL.

TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.
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La treballadora amb DNI:.....935F gaudeix d’una reducció de jornada d’un 60%,
percebent un 80% 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 3 de novembre de 2016
(d’acord amb l’article 49.e de l’EBEP i en l’article 16.19.4 del conveni col·lectiu que
disposa l’Ajuntament de Banyeres del Penedès).
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En data 12 de juliol de 2018, amb registre d’entrada núm. RE/2018/2656, la treballadora
amb DNI:.935F, ha sol·licitat la incorporació al seu lloc de treball, a jornada complerta,
amb efectes el proper 1 de setembre de 2018.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR, SI S’ESCAU, LA INCORPORACIÓ A JORNADA COMPLERTA DE LA
TREBALLADORA AMB DNI:...935F.- Exp. 883/2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 342/2018. Sol·licitud de la reducció de la jornada de la
treballadora amb DNI:..556C

APROVAR, SI S’ESCAU, LA REDUCCIÓ DE LA JORNADA 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.

En la Junta de Govern Local de data 7 de juny de 2018, es va aprovar la incorporació a
jornada complerta de la treballadora amb DNI:..556C i la finalització del permís per tenir
cura d’un fill menor de 12 anys.

Atès que la treballadora amb DNI:..556C ha sol·licitat a partir del 13 de setembre de
2018, una reducció de la jornada a 20 hores setmanals, per motius i circumstàncies
personals per un termini de dos anys revisables.

Vist l’informe de secretaria, emès en data 12 de juliol 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 a data 22 juny del 2015, i
atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 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 JGL

Número : 2018-0025 Data : 25/07/2018

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

TERCER.- Notificar el present acord a la Sra. amb DNI:...556C i a l’assessoria Fornell
Consultors, SL.

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

Expedient 894/2018. Aprovació Factures JGL 18-07-2018
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Número : 2018-0025 Data : 25/07/2018

SEGON.- Comunicar a la Sra. amb DNI:..556C que la reducció de la jornada serà
revisada en un període de dos anys, i es podrà prorrogar sempre que les circumstàncies
del servei ho permetin.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de la treballadora amb DNI:..556C de la reducció de la
jornada a 20 hores setmanals percebent una retribució en proporció a la jornada,
realitzant un horari de 09:00h a 13:00h a partir del proper 13 de setembre de 2018.

APROVACIÓ DE FACTURES.- EXP. 894/2018

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

FACT-2018-0797

SyG, S.A

FACT-2018-0893

SyG, S.A

FACT-2018-0986

Dansaires del Penedès

Import

Descripció

Material enllumenat per Biblioteca i
1.094,05 enllumenat públic
71,61 Interruptor magneto tèrmic per piscina
850,00 Actuació cobla ressò Festa Major
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PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL

495,00 Xocolatada empalmada Festa Major

FACT-2018-0988

Dansaires del Penedès

Actuació colla sardanista per Festa
750,00 Major

FACT-2018-0990

Serralleria de la Parte, S.L

138,34 Subministrament tub i xapa

FACT-2018-0992

Gas Natural Servicios SDG,
S.A

Electricitat 15-05-2018 a 15-06-2018
982,24 Escola Publica

FACT-2018-0993

Eco BP, S.L

FACT-2018-0994

Eco BP, S.L

857,57 Servei recollida selectiva mes juny

FACT-2018-0995

Eco BP, S.L

1.403,35 Servei deixalleria comarcal mes juny

FACT-2018-0996

Cimarron, S.C.C.L

7.260,00 Orquestra cimarron Festa Major

FACT-2018-0997

Associació Musical Introit

Actuació cobla Sabadell amb Esbart
1.660,00 Santa Eulalia

FACT-2018-0998

Gestinet Internet Informàtica,
S.L

435,60 Manteniment informàtic mes juny

FACT-2018-0999

Espai Lleure Divertalia, S.L

408,98 Servei menús Escola Bressol mes juny

FACT-2018-1000

Vigilància Mediambiental
l'Escurço, S.L.U

963,46 Servei vigilància concerts Festa Major

FACT-2018-1001

Associació Minyons de l'Arboç

1.452,00 Actuació castellera Festa Major

FACT-2018-1002

Cespa, S.A

Servei neteja viària mes desembre
6.675,00 2017

FACT-2018-1003

Cespa, S.A

Servei manteniment jardins i arbrat mes
3.900,62 desembre 2017

FACT-2018-1005

Contrapunt Coop de Musics,
S.C.C.L

FACT-2018-1006

Contrapunt Coop de Musics,
S.C.C.L

FACT-2018-1007

Productos Pinturas Tarragona
2000, S.L

FACT-2018-1008

Ferrer Ojeda Correduria de
Seguros, S.L

Abonament assegurança accidents
-94,54 protecció civil

FACT-2018-1009

Prevencio i Gestio
Emergències, S.L

726,00 Prevenció emergències Festa Major

FACT-2018-1010

Montgrins, S.C.C.L

FACT-2018-1011

Incatur, S.L

FACT-2018-1012

En Doina Animació
Sociocultural, S.L

FACT-2018-1013

En Doina Animació

17.347,97 Servei recollida residus mes juny

60,00 Tasques il·luminació concert contrapunt
Concert violi i violoncel Escola
120,00 Contrapunt

32,69 Pintura per Bar Camp Futbol

Actuació orquestra Montgrins Festa
9.075,00 Major
76,58 Material per reparacions brigada

286,00 Activitats infantils Festa Saifores
467,50 Activitats infantils Festa Banyeres
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Oscar Olivero Delgado
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FACT-2018-0987

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Sociocultural, S.L

Mercedes Menéndez Noel

FACT-2018-1016

Melanie Mata Goodridge

FACT-2018-1017

Josepa Jané Figueres

120 entrepans per puntaires i llei i
332,20 sucre per Banc Aliments
Beguda per pica pica patinatge Festa
26,24 Major
439,44 Begudes per Festa Major

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, de Contractes del Sector Públic.

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

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

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

Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
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FACT-2018-1015

3.300,00 Tronada volada i encesa campanar
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Pirotècnia Igual, S.A

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

FACT-2018-1014

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PRIMER.- Aprovar el reconeixement de les obligacions indicades a la part antecedent,
per un import total de 61.592,90 € i procedir a la comptabilització en la fase comptable
corresponent a càrrec dels crèdits del vigent pressupost.

Donar compte Decrets
Nom

Data

DECRET
20180066

11/07/2018
15:12

Convocatòria de la Junta de Govern Local
en sessió ordinària de data 12 de juliol de JGL/2018/24
2018. JGL/2018/24

12/07/2018
17:15

Decret de l'alcaldia sobre comunicació al
Departament d'Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya de l'estat del
deute a 31.12.2017

DECRET
20180067
DECRET
20180068

DECRET
20180069

Resum

16/07/2018 Convocatòria a sessió ordinària del Ple de
20:30
data 19 de juliol de 2018 (PLN/2018/7)

17/07/2018
13:16

Autorització per tallar el carrer Major i
Carrer Camí de Llorenç per fer feines a la
façana de Cal Fontanilles del dia 18/07/18
al 25/07/18.

Expedient

885/2018

PLN/2018/7

895/2018
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B) ACTIVITAT DE CONTROL

Codi Validació: 3R5GJ3NK3FHXMCLDXQYWPTZHF | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 47 de 48

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON.- Procedir al pagament efectiu, quan procedeixi.
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DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Número : 2018-0025 Data : 25/07/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

