Òrgan col·legiat:

JGL/2018/32

La junta de govern local

Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 22/10/2018
HASH: 215169ece8bf17ab847df913e256e132

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

18 / d’octubre / 2018

Durada

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

39636281J

Lluís Inglada i Jané

SÍ
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Expedient núm.:

Número : 2018-0032 Data : 22/10/2018

ACTA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

José Félix Velasco Martínez (1 de 2)
Secretari Interventor Tresorer
Data Signatura: 22/10/2018
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

Favorable


Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Acta Junta de Govern local en sessió ordinària de data 4 d'octubre de
2018. JGL/2018/31

Expedient 191/2018. Caducitat i arxiu de l’expedient de tarifa reduïda en
la taxa de l’aigua per tenir la condició de família nombrosa.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Número : 2018-0032 Data : 22/10/2018

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A) PART RESOLUTIVA

DECLARAR, SI S’ESCAU, LA CADUCITAT I L’ARXIU D’EXPEDIENT
ADMINISTRATIU DE SOL·LICITUD DE TARIFA REDUÏDA EN LA TAXA DE L’AIGUA
PER TENIR LA CONDICIÓ DE FAMILIA NOMBROSA.- 191/2018

Atès que aquest Ajuntament va concedir la tarifa reduïda en la taxa municipal de
subministrament d’aigua potable per tenir la condició de família nombrosa, un cop
comprovat el compliment dels requisits exigits a l’ordenança fiscal vigent per part del
sol·licitant, amb DNI: ...686C

Atès que en data 13 de juny de 2018, va rebre un requeriment per tal de que aportes la
documentació justificativa de la seva situació de família nombrosa vigent, per tal de
poder comprovar que continua complint els requisits que donen lloc al benefici fiscal.
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PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Atès l’article 21.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, sobre l’obligació de resoldre.

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

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

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

PRIMER.- Declarar la caducitat i l’arxiu de l’expedient, d’aplicació de tarifa reduïda en la
taxa de subministrament d’aigua per tenir la condició de família nombrosa, per no
presentar la documentació requerida que és imprescindible per poder valorar la seva
situació familiar vigent.

SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat.
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Atès que s’ha advertit a l’interessat que, un cop transcorreguts tres mesos sense atendre
el requeriment, es produeix la caducitat del procediment.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que s’ha requerit a l’interessat la documentació necessària per poder valorar la
seva situació familiar vigent, sense que l’hagi presentat.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

APROVAR, SI S’ESCAU, INSCRIURE EN EL PADRO MUNICIPAL D’HABITANTS AL
SR. AMB DNI: ....005H PER CANVI DE RESIDENCIA AL MUNICIPI.- EXP.- 1019/2018

Vist que amb data 16 d’agost de 2018, el Sr. P. T. S. amb DNI: ...005H es va presentar
escrit sol·licitant la seva inscripció en el padró d'habitants d'aquest Municipi.

Vist que amb data 3 d’octubre de 2018, es va emetre informe per Secretaria en relació a
la legislació aplicable i al procediment a seguir en relació amb aquest assumpte.

Vist que amb data 10 d’octubre de 2018, es va emetre informe pels Serveis Municipals
en relació amb la comprovació de les dades aportades pel sol·licitant.

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb l'establert en els articles 15 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, així com en els articles 53 i següents del Reial
decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i
Demarcació Territorial de les Entitats Locals.

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local.
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Favorable
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Expedient 1019/2018. Sol·licitud d’empadronament a un immoble
alliberat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

Per tot això,

SEGON. Notificar a l'interessat la seva inscripció en el Padró d'Habitants d'aquest
Municipi.

TERCER. Incloure la present variació de dades en la informació que mensualment es
remet a l'Institut Nacional d'Estadística, en compliment de l'article 65 del Reial decret
1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació
Territorial de les Entitats Locals.

Número : 2018-0032 Data : 22/10/2018

PRIMER. Inscriure en el Padró Municipal d’Habitants al Sr. Amb DNI: ...005H per canvi
de residència al municipi.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Expedient 1275/2018. Sol·licitud per aplicar la tarifa reduïda en la taxa de
subministrament d’aigua per tenir la condició de família nombrosa.
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, APLICAR LA TARIFA QUARTA “FAMILIES NOMBROSES”
DE L’ORDENANÇA FISCAL Nº 10 REGULADORA DEL SUBMINISTRAMENT DE
L’AIGUA, PER REUNIR LA CONDICIO DE FAMILIA NOMBROSA.- 1275/2018

Vist la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI: ....012E, de data 3 d’octubre de 2018 i
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QUART. Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

amb registre d’entrada número E-18-3526, en la qual exposa que és titular del carnet de
família nombrosa número: 43/006959/2011, i vàlid fins el 8 d’agost de 2022, del qual
n’adjunta una còpia.

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

PRIMER.- Concedir aplicar la tarifa reduïda en la taxa de subministrament d’aigua per
família nombrosa, en el rebut amb número fix: 020800003292, per ser titular del carnet
de família nombrosa, fent avinent a la sol·licitant que la bonificació és vigent fins el
proper 8 d’agost de 2022, de manera que si transcorregut aquest termini no presenta la
renovació del carnet no hi haurà dret a l’aplicació de la tarifa reduïda. Tanmateix, la
sol·licitant haurà de comunicar a l’Administració en cas que perdi la condició de titular del
carnet de família nombrosa amb anterioritat a aquesta data.

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

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

Expedient 1269/2018. Sol·licitud de revisió de la lectura del comptador
de l’aigua per no estar d’acord amb la lectura del segon trimestre de
2018.
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Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL per acord plenari de data 22
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
plenari de data 4 d’abril de 2017.
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Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist que sol·licita que es tingui en compte la seva condició de família nombrosa, per tal
de que se li apliqui la tarifa quarta, de l’Ordenança Fiscal Nº 10 reguladora del
subministrament de l’aigua, en els propers rebuts d’aigua.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Favorable

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

de fer la lectura dels comptadors de l’aigua a principis de juliol d’enguany, es va
detectar un consum molt elevat en el comptador amb referència nostre 2379 i
amb posterioritat als deu dies es va tornar a fer una altre revisió de la lectura i
era correlativa amb la primera. No s’apreciava cap fuita al comptador. La lectura
corresponent al tercer trimestre de 2018 és correspon a la mitja del tercer
trimestre d’anys anteriors. Per tant, la lectura és correcte i revisada per dues
vegades.”

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

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

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

PRIMER.- Aprovar comunicar al sol·licitant que la lectura de l’aigua corresponent al
segon trimestre de 2018, és correcte i correlativa amb la resta i que no s’aprecia cap
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Vist l’informe de manteniment de data 27 de setembre de 2018, s’informa que. “després

Codi Validació: AZ5NQG29J2XRQ4KKTSCMMTXW7 | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 51

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. Amb DNI: ...995T de data 27 de setembre de 2018 i
amb registre d’entrada en aquesta corporació RE-18-3444, en la qual exposa que el
rebut d’aigua corresponent al segon trimestre de 2018 ha estat amb un consum
desorbitat, el qual mai han consumit, en un consum normal sense averia. Per la qual
cosa, sol·licita una revisió per tal de poder generar un rebut amb un consum real.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR, SI S’ESCAU, LA REVISIÓ DE LA LECTURA DEL COMPTADOR D’AIGUA
AMB REFERÈNCIA Nº 2379, PER NO ESTAR-HI D’ACORD.- 1269/2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

pèrdua d’aigua en el comptador.

Expedient 1241/2018. Petició ús de les instal·lacions del camp de futbol
municipal
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA PETICIÓ D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DEL CAMP
DE FUTBOL MUNICIPAL PER PART D’UN EQUIP D’AFICIONATS, TEMPORADA
2018-2019.- EXP.- 1241/2018

Atès que en data 3 d’octubre de 2018 amb registre d’entrada número 3533, el senyor
JARB amb DNI núm. ...696V, en representació d’un equip d’aficionats que juguen al
futbol anomenat “La mar de buenos”, sol·licita a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
poder fer ús de les instal·lacions del camp de futbol municipal per realitzar entrenaments
i partits els divendres de 20.30h a 21.30h durant la temporada 2018-2019.

Atès l’Ordenança Fiscal número 26 “Ordenança reguladora de la taxa per la utilització de
les instal·lacions esportives municipals”, aprovada inicialment pel Ple de la Corporació
en sessió de data 20 de gener de 2017 i definitivament el 20 d’abril de 2017 (BOPT núm.
76).

Atès l’article 6 de l’esmentada Ordenança Fiscal que regula la quota tributària:
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QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.
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TERCER.- Notificar el present acord al sol·licitant i a Base Gestió d’Ingressos.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON.- Aprovar sol·licita a Base Gestió d’Ingressos que el cobrament del rebut
d’aigua corresponent al segon trimestre de 2018, a nom del sol·licitant amb DNI: ...995T,
i amb clau de cobrament: 43-020-800-2018-22-0002379 es faci en període voluntari.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

“Article 6. Quota tributària

1. La quota tributària per la utilització del Camp de Futbol de gespa artificial serà la següent:

d) Utilització camp sencer amb llum ..................................................................47,00 €/hora
e) Abonament temporada (entre 50 i 100 partits) ..............................................20,00€/partit

Per l’abonament de temporada s’exigeix un compromís de 50 partits mínims a disputar. En
cas de no fer-se efectius, s’haurà de realitzar el pagament d’aquells que manquin per
disputar, únicament deslliurant-se d’aquesta obligació en cas de suspensió de la lliga.

El pagament de l’abonament de temporada es realitzarà de forma bimensual. Aquest
abonament, en tant resti en vigor, donarà dret a la persona, entitat o associació que ho
adquireixi, a la reserva gratuïta d’un espai, designat per la Regidoria d’Esports, per la
col·locació pel seu compte en aquest d’una Lona Publicitària amb les mides 120x80 o
220x140, essent el sol·licitant l’encarregat tant de la seva instal·lació, com de la retirada en el
termini màxim de 10 dies laborables des de la data d’esgotament de l’abonament adquirit.

2. La quota tributària per la utilització de la Pista Poliesportiva coberta serà la següent:
a) Utilització pista sencera sense llum .............................................................10,00 €/hora
b) Utilització pista sencera amb llum ................................................................14,00 €/hora

3. Es preveu un 10% de descompte sobre aquestes quotes, tant per utilització del camp de
futbol com de la pista poliesportiva coberta, per abonaments de 10 hores i un 15% de
descompte per abonaments de 20 hores, sempre que es faci el pagament per avançat”

Atès que el cas que ens ocupa es tracta de la realització de 40 partits durant la
temporada 2018-2019, els divendres de 20.30h a 21.30h, fent ús de mig camp i amb
llum, per tant la quota tributària a pagar correspon a:
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b) Utilització mig camp amb llum .......................................................................23,50 €/hora

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

a) Utilització mig camp sense llum ....................................................................20,00 €/hora

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Utilització mig camp amb llum

23,50 €/hora

40 partits = 40 hores

Es preveu 15% de descompte per abonaments de 20 hores, sempre que
es faci el pagament per avançat

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

Número : 2018-0032 Data : 22/10/2018

940 euros

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TOTAL

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

PRIMER.- Aprovar la petició presentada pel senyor JARB amb DNI núm. ...696V, en
representació d’un equip d’aficionats que juguen al futbol anomenat “La mar de buenos”,
en la qual sol·licita a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès poder fer ús de les
instal·lacions del camp de futbol municipal per realitzar entrenaments i partits els
divendres de 20.30h a 21.30h durant la temporada 2018-2019.

SEGON.- En aplicació de l’article 6 de l’Ordenança Fiscal número 26 realitzar la següent
liquidació tributària:

Utilització mig camp amb llum

23,50 €/hora
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Per tot això,

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

40 partits = 40 hores

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

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

Expedient 1228/2018. Aprovació cessió material i ús d'espai públic per
acte solidari el 27 d'octubre de 2018
Favorable

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

APROVAR SI S’ESCAU, LA CESSIÓ DE MATERIAL I L’AUTORITZACIÓ DE LA
CELEBRACIÓ D’UN ACTE SOLIDARI A LA PLAÇA DEL CENTRE CÍVIC EL DIA 27
D’OCTUBRE DE 2018. EXP.- 1228/2018

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I.: ...157N, en representació de l’Agrupació
del Partit Socialista de Catalunya de Banyeres del Penedès, en data 25 de setembre de
2018 (RE 3426) sol·licitant material (quatre taules, trenta cadires, cubells de brossa i
l’equip de música) a més d’utilitzar la plaça del Centre Cívic Ernest Lluch per la
celebració d’un acte solidari per col·laborar amb el Banc d’aliments del municipi que
tindrà lloc el dia 27 d’octubre de 2018.

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 16
d’octubre de 2018 on diu:
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Es preveu 15% de descompte per abonaments de 20 hores, sempre que
es faci el pagament per avançat

Número : 2018-0032 Data : 22/10/2018

940 euros

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TOTAL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

“INFORME TÈCNIC

-

Un cop acabada la celebració s’haurà de deixar el recinte i els espais públics
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 papereres i de la resta d’elements ubicats dintre del recinte.

-

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

Pel que fa al material cedit:

-

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

-

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

-

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

-

El sol·licitant serà l’encarregat de vindre a recollir el material a les
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Número : 2018-0032 Data : 22/10/2018

S’autoritza la utilització de l’espai públic i del material demanat, sempre i quan es
compleixi amb els següents punts:
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A més es demanen 4 taules, 30 cadires, cubells de brossa i l’equip de música.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vista la sol·licitud de data 25 de setembre de 2018, amb registre d’entrada número 3426,
en la qual es demana permís per celebrar un acte solidari el dia 27 d’octubre de 2018 a
la Plaça del Centre Cívic Ernest Lluch per col·laborar amb el Banc d’Aliments de
Banyeres.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

-

El sol·licitant haurà de concretar amb el Cap de Brigada de l’Ajuntament l’hora i
el dia en que recollirà i retornarà el material, sempre en horari de dilluns a
divendres de 9h a 14h.

Rafa Rodríguez Rivas
Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament

Banyeres, a 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
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
plenari de data 4 d’abril de 2017.

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

PRIMER.- Aprovar la cessió del material i l’ús de la Plaça del Centre Cívic Ernest Lluch
per la celebració de l’acte solidari el dia 27 d’octubre de 2018 d’acord amb les condicions
esmentades en la part expositiva.

SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant.
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Un cop acabada la celebració s’haurà de retornar el material en perfectes
condicions.
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-

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

instal·lacions municipals i de retornar-lo de nou.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TRAMESA PER
LA JUNTA DE EXTREMADURA DIRECCIÓ GENERAL DE AGRICULTURA I
RAMADERIA DE MÉRIDA SOBRE INFRACCIÓ DE NORMATIVA DE CONDUCCIÓ DE
GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS DEL SR. AMB DNI Nº.... 072-R.- EXP:
1206/2018.

Atès a l’ofici de la Junta de Extremadura Direcció General de Agricultura i Ramaderia de
Mérida, de data 24 de setembre de 2018 amb nº de sortida 2018208230011926, a la
qual diu que la potestat sancionadora correspon a la Administració Local.

Atès a l’acta denuncia de la Guardia Civil realitzada a Pizarro-Campo Lugar de Càceres,
a on escriure’n indicant lloc, data i fets que motiva la intervenció o denúncia.

Atès, segons que de la documentació obrant no existeix acte administratiu per a poder
notificar ja que no hi ha nomenament d’instructor, no hi ha peu de recurs, ni al·legació, ni
ordenança municipal concreta que reguli procediment sancionador, tenint en compta que
els esdeveniments van tenir lloc a Pizarro-Campo Lugar (Cáceres), i que la única
obligació seria procedir a la notificació.

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
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Favorable
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Expedient 1206/2018. Llicència d'Animals Potencialment Perillosos

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL per acord plenari de data 22
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
plenari de data 4 d’abril de 2017.

TERCER.- Significar la necessitat de que totes les administracions segueixi el
procediment de la Llei 39/2015 sobre procediment administratiu comú, i en especial els
següents, article 9 identificació de l’interessat, article 40 notificació, article 41 practica de
la notificació, article 42 notificació en paper, article 43 notificació per correu electrònic i
article 44 notificació infructuosa.

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

Expedient 1179/2018. Sol·licitud de Llicència Urbanística per a la
connexió a la xarxa d'aigua municipal (Marta Mata 35)
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA DE CONNEXIO A LA XARXA
MUNICIPAL D’AIGUA . EXP.- 1179/2018
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SEGON.- Requerir, si s’escau, l’acte administratiu necessari per procedir a l’intent de
notificació, tenint en compte que hi ha constància de que el Sr. amb DNI nº ..072-R esta
empadronat al nostre municipi.
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PRIMER.- Retornar la documentació a la Direcció General de Agricultura i Ganaderia de
la Junta de Extremadura de Mérida. Tenint en compte la inexistència d’acte administratiu
amb peu de recurs corresponent i demes requisits legals.

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 20 de setembre de 2018, la Sra. DNI ...545-R va presentar sol·licitud de
connexió a la xarxa municipal d’aigua de l’habitatge situat a l’Av. Marta Mata, 35 de la
urbanització Els Boscos.

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

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

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

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

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

PRIMER.- Atorgar la llicència per a la connexió a la xarxa municipal d’aigua potable que
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Número : 2018-0032 Data : 22/10/2018

En data 10 d’octubre de 2018 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe
favorable.
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En data 10 d’octubre de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable respecte a
la retirada i desconnexió de la xarxa d’aigua de l’habitatge.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 27 de setembre de 2018, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar
els preceptius informes jurídic i tècnic.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

fa referència a l’ identificació següent:

Connexió a la xarxa d’aigua potable.



Emplaçament de les obres:

Av. Marta Mata, 35 (Els Boscos)

Referència Cadastral:

0702603CF8700S0001YR

SEGON.- La instal.lació del comptador quedarà condicionada a la liquidació prèvia de
l’import corresponent a la taxa i a l’obra civil.

TERCER.- En de les Ordenances Fiscals es realitza la següent liquidació tributària:

CONCEPTE

TOTAL

TAXA CONNEXIÓ AIGUA

350,00 €

TREBALLS DE DESCONNEXIÓ I MATERIALS

323,73 €

IVA

67,98 €

IMPORT PORTELLA

28,00 €

IMPORT TOTAL A INGRESSAR

769,71 €

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 1182/2018. Sol·licitud de Llicència Urbanística per a la

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

Número : 2018-0032 Data : 22/10/2018

Descripció de les obres:
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

connexió a la xarxa d'aigua municipal (Pau Casals 26)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

En data 27 de setembre de 2018, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar
els preceptius informes jurídic i tècnic.

En data 10 d’octubre de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable respecte a
la retirada i desconnexió de la xarxa d’aigua de l’habitatge.

En data 10 d’octubre de 2018 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe
favorable.

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

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

Atès les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 de juny del 2015, i atenent a
les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017.
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En data 20 de setembre de 2018, el Sr. DNI ...734-S va presentar sol·licitud de connexió
a la xarxa municipal d’aigua de l’habitatge situat al carrer Pau Casals, 26.

Codi Validació: AZ5NQG29J2XRQ4KKTSCMMTXW7 | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 51

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA DE CONNEXIO A LA XARXA
MUNICIPAL D’AIGUA . EXP.- 1182/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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



Descripció de les obres:

Connexió a la xarxa d’aigua potable.



Emplaçament de les obres:

Pau Casals, 26

SEGON.- La instal.lació del comptador quedarà condicionada a la liquidació prèvia de
l’import corresponent a la taxa i a l’obra civil

TERCER.- En de les Ordenances Fiscals es realitza la següent liquidació tributària:

CONCEPTE

TOTAL

TAXA CONNEXIÓ AIGUA

350,00 €

TREBALLS DE DESCONNEXIÓ I MATERIALS

103,73 €

IVA

21,78 €

IMPORT PORTELLA

0,00 €

IMPORT TOTAL A INGRESSAR

475,51 €

QUART.- Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici de tercers.
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PRIMER.- Atorgar la llicència per a la connexió a la xarxa municipal d’aigua potable que
fa referència a l’ identificació següent:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

CINQUÈ.- Notificar el present acord als interessats.

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL.LICITUD PER A CONNEXIO A LA XARXA
GENERAL DE GAS. Exp. 1257/2018

En data 10 de setembre de 2018, Nedgia Catalunya, S.A. va presentar sol·licitud de
llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor consistents en la realització
d’una rasa al carrer per tal de connectar la finca de Bisbe Sanahuja, 29 a la xarxa
general de gas.

En data 15 d’octubre de 2018, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.

En data 16 d’octubre de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable.

En data 17 d’octubre de 2018 el Secretari Interventor i Tresorera 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.

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

Número : 2018-0032 Data : 22/10/2018

Favorable
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Expedient 1257/2018. Sol·licitud Llicències Urbanístiques per a la
connexió a la xarxa general del gas

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals
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 i que
consisteixen en la realització d’una rasa al carrer Bisbe Sanahuja, 29 per tal de
connectar la finca a la xarxa general de gas.

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

Les rases de serveis s’autoritzen a fer soterrades en zones de vialitat.

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

Número : 2018-0032 Data : 22/10/2018

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

amb l'audiència prèvia de la persona titular.

- Taxa Llicencia Urbanística

36,00 €

- TOTAL

42,90 €

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

Cal entendre que la sol·licitud urbanística de referència ja contempla de forma inherent
la sol·licitud referida a la utilització del domini públic. En el cas que ens ocupa, i vist
l’informe favorable dels serveis tècnics municipals, cal autoritzar l’ús privatiu especial per
l’ocupació directa de la porció de domini públic que consta a l’expedient, en seguiment
de l’art. 57 del Reglament de Patrimoni de les entitats locals a Catalunya.

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.

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

Expedient 1045/2018. Sol·licitud llicència Urbanística per a la connexió a
la xarxa general de gas
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL.LICITUD PER A CONNEXIO A LA XARXA
GENERAL DE GAS. Exp. 1045/2018
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6,90 €
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- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

En data 17 d’octubre de 2018, el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe
favorable.

Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el
procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que
estableix la legislació de règim local.
Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases de Règim Local.
Atès les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 de juny del 2015, i atenent a
les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017.
Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals
179/1995, de 13 de juny.

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

PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter menor i que
consisteixen en la realització d’una rasa al carrer La Pau, 28 per tal de connectar la finca
a la xarxa general de gas.
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En data 16 d’octubre de 2018, el tècnic municipal va emetre informe favorable.
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En data 30 d’agost de 2018, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 29 d’agost de 2018, Nedgia Catalunya, S.A. va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor consistents en la realització d’una
rasa al carrer per tal de connectar la finca de La Pau, 28 a la xarxa general de gas.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i a comptar des de la data de
recepció de la llicència i per acabar-les serà de 19 dies a comptar des de la data d’inici
de les obres.

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

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

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

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

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

176,68 €
36,00 €
212,68 €

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

Cal entendre que la sol·licitud urbanística de referència ja contempla de forma inherent
la sol·licitud referida a la utilització del domini públic. En el cas que ens ocupa, i vist
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Caldra constituir una fiança de 3.525,00 € per tal de garantir la bona gestió dels
residus produïts i els possibles danys a la via pública.
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-

Les xarxes de serveis s’autoritzen a fer soterrades en zones de vialitat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

-

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

l’informe favorable dels serveis tècnics municipals, cal autoritzar l’ús privatiu especial per
l’ocupació directa de la porció de domini públic que consta a l’expedient, en seguiment
de l’art. 57 del Reglament de Patrimoni de les entitats locals a Catalunya.

Favorable

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

CONCEDIR, SI S'ESCAU, LLICÈNCIA DE GUAL. Exp. 1026/2018

Vist que, amb data 13 d’agost de 2018, va ser presentada per la Sra. DNI... 382-Q
sol·licitud de llicència de gual del habitatge situat en el carrer Bisbe Sanahuja, 31.

Vist que es va emetre informe de Secretaria en relació amb el procediment i a la
Legislació aplicable.

Vist que es va emetre informe pels Serveis Tècnics Municipals.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en
la Legislació aplicable.

Per tot això, de conformitat amb el que es disposa en l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, així com la delegació a favor de
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Expedient 1026/2018. Sol·licitud Llicència Urbanística al carrer Bisbe
Sanahuja, 31
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SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

la Junta de Govern Local, aprovada per Decret 66/2015, de 15 de juny.

§ El gual quedarà identificat amb la placa de gual facilitada per l’Ajuntament i amb la
senyalització horitzontal d’una ralla pintada sobre la vorera que no sobrepassarà
0,5m dels extrems de la porta.
§ La llicència autoritza el pas de cotxes sobre la vorera i al dret de reserva d’espai
de la vorera senyalitzada lliure d’aparcament.
§ Queda prohibit la utilització de rampes permanents a la vorera, excepte que sigui
rebaixada la vorera tal com indica la ordenança.

SEGON. Aprovar, en aplicació de l'Ordenança Fiscal número 15, la següent liquidació
tributària, en concepte de taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres:

CONCEPTE

TOTAL
55,50 €

TAXA LLICÈNCIA GUAL
IMPORT

TOTAL

A

INGRESSAR

55,50 €

TERCER. Notificar la present resolució a l'interessat.

QUART. Donar compte d'aquest acord al Ple a la propera sessió que celebri.

Expedient 1264/2018. Contracte menor de servei adequació de les
escomeses d’aigua dels equipaments municipals del Camp de Fútbol i
del Col·legí Públic del municipi de Banyeres del Penedès
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§ El nombre màxim de vehicles es inferior a 4.
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PRIMER. Concedir la llicència de gual de l’habitatge situat al carrer Bisbe Sanahuja, 31,
a favor de la Sra. DNI... 382-Q, amb els següents advertiments:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

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

Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 17 d’octubre de 2018, que consta a
l’expedient.

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, que consta a l’expedient.

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL 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 que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 17 d’octubre de 2018 es va acreditar la
necessitat d’aquest organisme de contractar el servei adequació de les escomeses
d’aigua dels equipaments municipals del Camp de Fútbol i del Col·legí Públic del
municipi de Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades amb l’empresa
Obres i Serveis Martínez Arlandés S.L, per un preu total de 5.343,35 euros i 1.122,10
euros d’IVA.
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APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI ADEQUACIÓ DE LES
ESCOMESES D’AIGUA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS DEL CAMP DE FÚTBOL
I DEL COL.LEGÍ PÚBLIC DEL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS. EXP.1264/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Per tot això,

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

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

Expedient 1252/2018. Concessió directa i pagament de subvenció a
l'AMPA de l'Escola Mare de Déu del Priorat, curs 2017-2018
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA CONCESSIÓ DIRECTA I PAGAMENT DE SUBVENCIÓ A
L’AMPA DE L’ESCOLA MARE DE DÉU DEL PRIORAT DE BANYERES DEL
PENEDÈS, CURS 2017-2018. EXP.- 1252/2018

L’AMPA de l’Escola Mare de Déu del Priorat és una entitat sense ànim de lucre
vàlidament constituïda, que realitza activitats pels alumnes de l’Escola Mare de Déu del
Priorat i consta registrada amb el número 9 al Registre Municipal d’Entitats de Banyeres
del Penedès.
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SEGON.- Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de
la partida número 1610 619.00 de l’actual pressupost.
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PRIMER.- Aprovar la contractació menor del servei adequació de les escomeses d’aigua
dels equipaments municipals del Camp de Fútbol i del Col·legí Públic del municipi de
Banyeres del Penedès, a l’empresa Obres i serveis Martínez Arlandés S.L, per un import
de 5.343,35 euros i 1.122,10 euros d’IVA..

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

-

Activitats genèriques a l’escola

-

Casal d’estiu

Sol·licitant una subvenció per imports de 9.000 euros, 7.500 euros i 3.500 euros,
respectivament, i corresponent a les actuacions dutes a terme pels conceptes indicats
durant el curs escolar 2017-2018.

Un cop examinada la documentació justificativa per part de la Regidoria d’Ensenyament
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, s’ha comprovat que s’han realitzat les
activitats per a les quals se sol·licita la subvenció, així com el compliment de la finalitat
que determina la concessió de la mateixa, i que la subvenció rebuda juntament amb els
ingressos acreditats per l’entitat beneficiària, no superen el cost total de l’activitat
subvencionada.

Atès la memòria del Sr. Amadeu Benach i Miquel, Regidor d’Ensenyament de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès que consta a l’expedient, en la qual es considera
que els projectes gestionats per l’AMPA de l’Escola Mare de Déu del Priorat de
Banyeres del Penedès són d’interès general, utilitat pública i fomenten la cohesió social.
A més, omplen d’activitats tant l’horari escolar com l’extraescolar, ofereixen un espai de
trobada, promouen l’educació en valors i donen alternatives educatives a totes les
famílies.

Atès que en el pressupost general d’aquesta Corporació per a l’exercici 2018, s’ha
previst una assignació nominativa a l’AMPA en concepte de subvenció, partida
pressupostària 3231 482.04, per un import de 20.000 euros, en concepte “Subvenció
AMPA CEIP Mare de Déu del Priorat”.

Atès l’informe del secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès, que consta a l’expedient, en el qual es conclou que és procedent la concessió
directa de la subvenció i que la documentació justificativa s’ajusta a l’exigida per l’article
30 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions.
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Socialització
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-

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 9 d’octubre de 2018, amb registre d’entrada RE-3595, l’AMPA lliura a aquest
Ajuntament les memòries econòmiques pels següents conceptes:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

“Artículo 213. Control interno.
Se ejercerán en las Entidades Locales con la extensión y efectos que se determina en
los artículos siguientes las funciones de control interno respecto de su gestión
económica, de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas
dependientes, en sus modalidades de función interventora, función de control financiero,
incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente,
y función de control de la eficacia.”

Vist l’art. 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.

Art. 28. Concessió directa

1. La resolució de concessió i, si escau, els convenis a través dels quals es
canalitzen aquestes subvencions establiran les condicions i compromisos
aplicables de conformitat amb allò disposat en aquesta llei.

Els convenis seran l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions
previstes nominativament en els Pressupostos Generals de l’Estat, o en els de
les corporacions locals, sens perjudici d’allò que a aquest respecte estableixi la
seva normativa reguladora.
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Atès l’article 213 i següents de la Llei d’Hisendes Locals:
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“La subvenció té per objecte la disposició gratuïta de fons públics que les entitats locals
o els seus organismes autònoms atorguen a persones o entitats públiques o privades,
per a fomentar una activitat d’utilitat o interès social o per a promoure la consecució d’un
fi públic, sense prejudici del que s’estableix a l’article 121 d’aquest Reglament”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès l’article 118 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals que
seguidament es transcriu:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

REUNITS

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

I de l’altra banda la Sra. Laura Borrellas Bernal, major d’edat, amb DNI 47772061A, que
actua com a Presidenta en nom i representació de l’Associació de Mares i Pares
d’Alumnes de l’Escola Mare de Déu del Priorat, amb CIF G43264084.

Assistits pel Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer 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,

MANIFESTEN

PRIMER.- Que l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Mare de Déu del
Priorat és una entitat sense ànim de lucre vàlidament constituïda, que vetlla per a la
millora de la qualitat educativa dels seus fills i filles. En aquest marc, i dins de les seves
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Banyeres del Penedès, .. d’octubre de 2018
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“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I
L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE L’ESCOLA MARE DE DÉU
DEL PRIORAT PER REGULAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER
FINANÇAR EL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DURANT EL CURS ESCOLAR 20172018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist l’esborrany dels convenis reguladors de la subvenció, que es transcriuen
seguidament:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

accions, es contempla l’organització, la gestió i direcció d’activitats educatives en l’etapa
que va dels 4 als 12 anys d’edat.



Activitats genèriques a l’escola (servei d’acollida, servei de pedagogia,
psicologia i logopèdia al món educatiu, celebració de festes escolars i suport a la
programació genèrica del curs)



Casal d’estiu

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 a l’Associació de Mares i
Pares d’Alumnes de l’Escola Mare de Déu del Priorat, les parts signants subscriuen el
present conveni, d’acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- Objecte i finalitat

L’objecte d’aquest conveni és regular la concessió d’una subvenció a l’Associació de
Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Mare de Déu del Priorat, pels següents projectes:



Socialització



Activitats genèriques a l’escola
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Socialització
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON.- Que és objectiu d’aquest Ajuntament donar suport i contribuir a la consolidació
de les diverses activitats que l’AMPA realitza, en aquest marc, i dins de les seves
accions, es contemplen els següents projectes:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)



Casal d’estiu

SEGON.- Beneficiari

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Mare de Déu del Priorat 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.

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Mare de Déu del Priorat 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’Associació de Mares i
Pares d’Alumnes de l’Escola Mare de Déu del Priorat 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
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2.2 Obligacions
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S’ha comprovat que l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Mare de Déu
del Priorat 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.1 Requisits

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.

Socialització

9.000 €



Activitats genèriques a l’escola

7.500 €



Casal d’estiu

3.500 €

TOTAL

20.000 €

Aquesta quantitat serà abonada per transferència bancària al número de compte que
faciliti l’entitat, en un termini de 10 dies des de la signatura d’aquest conveni, regulador
de la concessió de la subvenció.

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 regulen en el present conveni ja han estat
realitzades, atès que la subvenció estén els seus efectes al curs escolar 2017-2018.

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Mare de Déu del Priorat ha
presentat 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
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L’Ajuntament de Banyeres del Penedès subvenciona a l’Associació de Mares i Pares
d’Alumnes de l’Escola Mare de Déu del Priorat per a les activitats especificades en la
clàusula primera d’aquest conveni, amb la quantitat total de VINT MIL EUROS (20.000
€), a càrrec de la partida pressupostària 3231 482.04 del pressupost vigent, en concepte
de:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

QUARTA.- Import i forma de pagament

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

de la intervenció de l’Ajuntament en qualsevol moment.

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

L’Alcalde i Regidor d’Ensenyament
Pares

La Presidenta de l’Associació de Mares i

de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
Priorat

d’Alumnes de l’Escola Mare de Déu del

Amadeu Benach i Miquel

Laura Borrellas Bernal

El secretari interventor tresorer
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

José Félix Velasco Martínez”
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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.
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SISENA.- Règim jurídic aplicable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Explícitament l’associació 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.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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.

PRIMER.- Concedir una subvenció a l’AMPA de l’Escola Mare de Déu del Priorat per
import de VINT MIL EUROS (20.000 €) en concepte de:

-

Subvenció per Socialització per import de 9.000 euros

-

Subvenció per Activitats genèriques a l’escola per import de 7.500 euros

-

Subvenció per Casal d’estiu per import de 3.500 euros

SEGON.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i l’AMPA de
l’Escola Mare de Déu del Priorat, que serveix com a instrument per formalitzar aquesta
subvenció, i que es transcriu en la part antecedent.

TERCER.- Facultar a l’Alcalde i Regidor d’Ensenyament per a la signatura del conveni i
per a dur a terme el que calgui per donar compliment a l’acord.

QUART.- Autoritzar, disposar i ordenar el pagament de la quantitat de 20.000 euros a
favor de l’AMPA de l’Escola Mare de Déu del Priorat de Banyeres del Penedès a càrrec
de l’aplicació pressupostària 3231 482.04 del vigent pressupost.

CINQUÈ.- Notificar l’acord al beneficiari.
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Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

Codi Validació: AZ5NQG29J2XRQ4KKTSCMMTXW7 | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 36 de 51

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 a data 22 juny del 2015, i
atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SISÈ.- Encomanar al Departament d’Ensenyament que realitzi la remissió, supervisat
per l’Interventor, de la documentació requerida a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (BDNS).

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos mesos des de
l’endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona.

-

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un
mes des de l’endemà de la notificació, davant del mateix òrgan que l’ha dictat.

Expedient 1235/2018. Jornada sobre l’IVA i la seva incidència en les
Entitats Locals
Favorable

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

APROVAR SI S’ESCAU EL PAGAMENT DE LA JORNADA SOBRE L’IVA I LA SEVA
INCIDÈNCIA EN LES ENTITATS LOCALS- Exp. 1235/2018

Vist que el CSITAL de Barcelona, organitza el proper 5 de novembre de 2018, una
jornada sobre l’IVA i la seva incidència en les Entitats Locals.

Vist que aquesta jornada esta destinada a Secretaris, interventors i tresorers de
l’administració local i com a tècnics d’àrees relacionades amb la gestió econòmica.

Atès que es creu necessari l’assistència a la jornada de la treballadora amb DNI:319S
adscrita a l’àrea econòmica de la Corporació.
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Règim de recursos:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

Primer.- Autoritzar, disposar i ordenar el pagament de la quantitat de 130,00 euros a
favor de Col·legi de Secretaris de Barcelona a càrrec de l’aplicació pressupostària 9200
16200 del vigent pressupost.

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

Expedient 1259/2018. Liquidació Preu Públic Assistència Jurídica
Reclamació Patrimonial presentada pel Sr. amb NIF: 328K.
Favorable

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

APROVAR SI S‘ESCAU EL PAGAMENT A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE LA
LIQUIDACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA JURÍDICA DE LA
RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PRESENTADA PEL SR AMB NIF:328K.- EXP.
1259/2018
En data 11 d’octubre de 2018, ha tingut entrada en el Registre General amb número
3642 d’aquesta Corporació escrit de la Base Gestió d’ingressos, pel qual ens
comuniquen la liquidació del preu públic per assistència jurídica realitzada per la
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Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015, i
atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017.
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Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que existeix consignació pressupostària adequada i suficient a l’aplicació
pressupostària 9200 16200 del pressupost vigent.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Diputació de Tarragona referent a la reclamació patrimonial contra l’Ajuntament
presentada pel Sr. amb NIF:328K, pels danys ocorreguts al mes de febrer de 2017 al
seu habitatge a causa d’una fuita d’aigua de la xarxa municipal a l’avinguda Acàcies del
municipi de Banyeres del Penedès.

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

Per tot això,

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar fer efectiu a Base Gestió d’ingressos, el pagament d’import 281,93 €
(IVA inclòs) que correspon a la liquidació del preu públic per assistència jurídica
realitzada per la Diputació de Tarragona referent a la reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament presentada pel Sr. amb NIF:328K.

SEGON.- Disposar que existeix consignació pressupostària adequada i suficient a la
partida 9200 226.04 del pressupost vigent, a nivell de borsa de vinculació jurídica.

TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.
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Vistes les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7-1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local.
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Atès l’informe d’intervenció del secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès, que consta a l’expedient.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que l’import de l’esmentada liquidació és de 281,93 € (IVA inclòs), i s’haurà de fer
efectiu en Base Gestió d’ingressos.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 1440/2017. Cobrament per la via de constrenyiment de la
Liquidació de rebuts per assistència a l’Escola Bressol.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

-Rebut mes de setembre 2017 138,63 €
-Rebut menjador mes de juny 2018 22,40 €
TOTAL de 161,03€

Atès que l’Ajuntament de Banyeres del Penedès en dates 17 de novembre i 2 d’agost de
2018, s’ha requerit al Sr amb NIF: 037E, el pagament dels deutes anteriorment detallats,
constant al expedient la recepció d’aquestes comunicacions per part del Sr amb NIF:
037E en les dates 22 de novembre de 2017 i 9 d’agost de 2018 respectivament.

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,
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Atès que l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, ha notificat al Sr. amb NIF: 037E els
deutes que té contret en concepte d’assistència a l’escola bressol corresponent al mes
de setembre de 2017 i el menjador del mes de juny de 2018 que a continuació es
detalla:
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APROVAR SI S’ESCAU, EL COBRAMENT PER LA VIA DE CONSTRENYIMENT DE
LA LIQUIDACIÓ DE REBUTS ASSISTÈNCIA INFANTS A L’ESCOLA BRESSOL.EXP. 1440/2017

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

Expedient 1238/2018. Aprovació Factures
Favorable

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

APROVACIÓ DE FACTURES.- EXP. 1238/2018

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

Nº Factura

Raó Social

Import

Descripció

Subscripció 3 de vuit per la
92,00 biblioteca

FACT-18-1134

Publicacions Penedès, S.A

FACT-18-1281

Neteges Penedès, S.L

10263,43 Neteja locals municipals mes agost

FACT-18-1308

Pedro Perea Expósito

713,90 Reparació lavabo Escola Pública

FACT-18-1370

Comercial Reus 4atre

31,98 Material oficina per Escola Bressol

FACT-18-1373

Isabel Rodriguez Reboleiro

72,60 52 barres pa per banc d'aliments
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TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.
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SEGON.- Notificar el present acord a Base Gestió d’Ingressos, i procedir a la remissió de
la documentació pel cobrament per via d’executiva dels deutes en concepte
d’assistència a l’escola bressol corresponent al mes de setembre de 2017 i el menjador
del mes de juny de 2018 del Sr. amb NIF:037E.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Aprovar el cobrament per via de constrenyiment de la liquidació de rebuts
d’assistència infants a l’escola bressol del Sr amb NIF:037E.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

FACT-18-1374

Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona

BOP modificació crèdit Fundació
145,00 Josep Cañas

FACT-18-1375

Obres i Serveis Martinez Arlandés,
S.L

FACT-18-1378

Carlos Paz Garrido

170,00 Servei podòleg mes setembre

FACT-18-1379

EsPúblico Servicios para la
administración, S.A

Manteniment gestiona mes
642,28 setembre

FACT-18-1380

Cruz Roja Española

Servei teleassistència mes
265,87 setembre

FACT-18-1381

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 31-08-2018 a 30-09759,53 2018 Camp Futbol

FACT-18-1382

Neteges Penedes, S.L

Neteja locals municipals mes
5473,82 setembre

FACT-18-1383

Gas Natural Servicios SDG, S.A

Electricitat 14-08-2018 a 20-091540,64 2018 Escola Publica

FACT-18-1384

Informatica Belmar, S.L

FACT-18-1385

Francesc Garrido Zapata

FACT-18-1386

Eco BP, S.L

FACT-18-1387

Eco BP, S.L

FACT-18-1388

Eco BP, S.L

FACT-18-1389

Hidro Tarraco, S.A

Material per reparacions avaries
844,70 aigua

FACT-18-1390

Espai Lleure Divertalia, S.L

Servei menús Escola Bressol mes
145,00 setembre

FACT-18-1391

Espai Lleure Divertalia, S.L

Dinamitzador Espai Jove mes
935,00 setembre

FACT-18-1392

Instal·lacions Daimat, S.L

FACT-18-1393

Ferreteria Jaume, S.A

276,05 Material per reparacions brigada

FACT-18-1394

Mestras Videocinema II, S.L

199,50 Cinema a la fresca Wonder Woman

FACT-18-1395

Manantial de Salud, S.L.U

FACT-18-1396

Arval Service Lease, S.A

FACT-18-1398

Joaquim Batista Pujol

Servei recollida selectiva mes
857,57 setembre
Servei recollida residus mes
17347,97 setembre
Servei deixalleria comarcal mes
1403,35 setembre

Substitució focus aparcament
1125,47 Escola Publica

36,12 Aigua per Escola Bressol
Renting furgoneta Ford Transit
375,00 setembre
Elaboració informes d'activitats 3er
2867,70 trimestre 2018
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Fixar a la paret els bancs vestuaris
98,01 Camp Futbol
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Ratolí per ordinador de
9,90 l'Ajuntament

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Reposició fanal de Av Marquesa
1358,58 Griny

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

FACT-18-1399

Melanie Mata Goodridge

154,00 Pinso per gats

FACT-18-1400

Roso Borrell Montserrat

FACT-18-1401

Roso Borrell Montserrat

FACT-18-1402

Roso Borrell Montserrat

Diaris i revistes Llar d'avis mes
37,20 setembre

FACT-18-1403

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 13-08-2018 a 20-09790,07 2018 Pou Pujolet

FACT-18-1404

Gestinet Internet Informàtica, S.L

Manteniment informàtic mes
435,60 setembre

FACT-18-1405

Zardoya Otis, S.A

servei manteniment ascensor
527,95 ajuntament 4rt trimestre 2018

FACT-18-1406

Nominalia Internet, S.L

144,47 Renovació hosting web ajuntament

FACT-18-1407

Eco BP, S.L

FACT-18-1408

Obres i Serveis Martinez Arlandés,
S.L

341,22 Reparació fuita aigua C. Roses 3

FACT-18-1409

Obres i Serveis Martinez Arlandés,
S.L

Reparació fuita aigua C. Camèlies
1666,17 12

FACT-18-1410

Obres i Serveis Martinez Arlandés,
S.L

1472,22 Reparació fuita aigua Sant Miquel

FACT-18-1411

Obres i Serveis Martinez Arlandés,
S.L

2564,14 Reparació fuita aigua Pl de l'Om

FACT-18-1412

Obres i Serveis Martinez Arlandés,
S.L

Reparació fuita aigua zona
1347,19 restaurant del bosc

FACT-18-1415

Francesc Garrido Zapata

Tanca metàl·lica entrada Camp
1309,22 Futbol

FACT-18-1416

Eugenia Gonzalez la Rosa

199,65 Activitat infantil inculcar reciclatge

FACT-18-1417

Correos, S.A

101,32 Servei correus mes setembre

FACT-18-1418

Dirección General del Catastro

Taxa regularització cadastral
60,00 Escola Bressol

FACT-18-1419

Dirección General del Catastro

Taxa regularització cadastral Pista
60,00 esportiva sant Miquel

FACT-18-1420

Dirección General del Catastro

Taxa regularització cadastral
60,00 Consultori Mèdic, Correus i Gimnàs

FACT-18-1421

Dirección General del Catastro

Taxa regularització cadastral
60,00 Museu Cañas

FACT-18-1425

Dirección General del Catastro

Taxa regularització cadastral
60,00 Centre Cívic Priorat

FACT-18-1426

Dirección General del Catastro

60,00

12,20 Pegament per Biblioteca

Taxa regularització cadastral
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Servei recollida fracció vegetal mes
2857,57 setembre

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2,50 Material oficina per Centre Cívic

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

2235,62 Reparació fuita aigua Fruit Camp

FACT-18-1428

Obres i Serveis Martinez Arlandés,
S.L

Reparació escomesa comptador
206,17 aigua C. Roses 7

FACT-18-1429

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 09-09-2018 a 30-09149,08 2018 TP2124 UA B-2

FACT-18-1430

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 20-09-2018 a 10-10160,52 2018 Centre Cívic

FACT-18-1431

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 20-09-2018 a 10-10169,16 2018 Escola Bressol

FACT-18-1432

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 31-07-2018 a 30-09249,37 2018 Av Marta Mata

FACT-18-1433

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 20-09-2018 a 10-101214,43 2018 C. Girasol

FACT-18-1434

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 09-08-2018 a 09-1082,18 2018 Aigua Dipòsit Torre

FACT-18-1435

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 09-09-2018 a 09-10159,55 2018 Consultori Mèdic

FACT-18-1436

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 20-09-2018 a 10-10104,68 2018 Bombeig JM Caparros

FACT-18-1437

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 31-08-2018 a 30-09251,04 2018 Pl Ajuntament

FACT-18-1438

Lourdes Meroño Coria

Gravació CDPlens i notes de
425,92 premsa

FACT-18-1439

Lourdes Meroño Coria

332,75 Repartiment agenda mes octubre

FACT-18-1448

Gas Natural Servicios SDG, S.A

Gas natural Escola Publica 27-08876,27 2018 a 28-09-2018

FACT-18-1449

Gas Natural Servicios SDG, S.A

748,49 Instal·lació ledplus mes octubre

FACT-18-1450

Fornell Consultors, S.L.P

520,30 Servei gestoria mes octubre

FACT-18-1451

Arc Advocats & Consultors, S.L.P

FACT-18-1452

Jose Fernando Camara Gallego

101,06 Pollastre per banc aliments

FACT-18-1454

Josepa Jané Figueras

Productes per Ajuntament, Espai
155,65 Jove, Centre Cívic

5445,00 Valoració llocs de treball

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.
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Obres i Serveis Martinez Arlandés,
S.L
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FACT-18-1427

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

equipament Zona el Poet

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

Per tot això,

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

PRIMER.- Aprovar el reconeixement de les obligacions indicades a la part antecedent,
per un import total de 75.960,90 € i procedir a la comptabilització en la fase comptable
corresponent a càrrec dels crèdits del vigent pressupost.

SEGON.- Procedir al pagament efectiu, quan procedeixi.

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

Els expedients que consten a continuació, s'inclouen a l'ordre del dia de la sessió,
prèvia declaració d'urgència, d'acord els articles 83 i 91 del Reial Decret 2568/1986, de
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Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7-1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local.
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Atès 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals (ROF).

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR PER LA REALITZACIÓ D’UN
CURS D’ALFABETITZACIÓ CASTELLANA AL COL·LECTIU DE PERSONES
ESTRANGERES DES DE NOVEMBRE DE 2018 FINS AL JUNY DE 2019 AL CENTRE
CÍVIC ERNEST LLUCH DE BANYERES DEL PENEDÈS.- EXP 1220/2018

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 17 d’octubre de 2018 es va acreditar la
necessitat d’aquest organisme de contractar el servei per la realització d’un curs
d’alfabetització castellana al col·lectiu de persones estrangeres des de novembre de
2018 fins al juny de 2019 al Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès, els
divendres de 10h a 12h, i ateses les gestions realitzades amb la Sra. Mònica Farré
Termes, per un preu total de 2.170 euros i exempt d’IVA.

Atesa la declaració responsable de la Sra. Mònica Farré Termes, relativa a no superar
mensualment, per la realització de l’activitat, el salari mínim interprofessional fixat per a
l’any 2018, i demés requisits per poder contractar amb l’Administració Pública.

Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusán Farré, Regidora de Cultura i Regidora
d’Immigració de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, que consta a l’expedient, on es
justifica la necessitat de dur a terme aquesta actuació.

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, que consta a l’expedient.

Ateses les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 1220/2018. Contracte menor de serveis - Curs alfabetització
castellana

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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.

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

PRIMER.- Aprovar la contractació menor a favor de la Sra. Mònica Farré Termes, per un
preu total de 2.170 euros i exempt d’IVA, per la realització d’un curs d’alfabetització
castellana al col·lectiu de persones estrangeres des de novembre de 2018 fins al juny de
2019 al Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès.

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa indicada des del punt de vista comptable a
càrrec de la partida núm. 3370 22799 del vigent pressupost.

Número : 2018-0032 Data : 22/10/2018

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.

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

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Donar Compte de l'acceptació per part de la companyia asseguradora
de la reparació de la carpa camp de futbol. Exp.-1248/2018
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TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

DONAR DE COMPTE DE L’ABONAMENT PER PART DE L’ASSEGURADORA DE LA
FACTURA CORRESPONENT A LA REPARACIÓ DE LA CARPA DEL CAMP DE
FUTBOL.-EXP: 1248/2018

Per tot això exposat,

Es dona compte a la present Junta de Govern de que la Companyia d’assegurances ha
acceptat la nostra reclamació i ha efectuat un abonament per import de 584.01
€ (deduïda la franquícia de 159.18€.

Donar compte de la proposta de resolució de l'òrgan instructor en el
procediment sancionador per frau d'aigua. Exp. 406/2018

DONAR DE COMPTE DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L’ÒRGAN
INSTRUCTOR EN EL PROCEDIMENT SANCIONADOR PER FRAU D’AIGUA.-EXP:
406/2018

Es dona compte a la Junta de Govern Local de la proposta de resolució de l'òrgan
instructor respecte al procediment sancionador per infracció de la normativa reguladora
del servei de subministrament d'aigues potables que es transcriu a continuació:
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Atès que es va procedir a contactar amb el departament de sinistres de l’assegurança
que cobreix l’ajuntament aportant tota la documentació sol·licitada.
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Donat que en data 22 de febrer de 2018 l’Empresa Serralleria de la Parte va presentar
factura per la reparació de la Carpa del Camp de futbol per un import de 743,19 €.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que en data 27 de desembre de 2017, al municipi de Banyeres hi van haver fortes
ventades que van provocar el trencament de la Carpa del Camp de Futbol.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

"PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L’ÒRGAN INSTRUCTOR

Atès tot l'anterior, emeto la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER. En relació amb els fets enunciats anteriorment, es consideren provats, i així
es declaren, els següents: Frau d’aigua que hi ha en l’habitatge Ametllers, 29, ja que la
persona que l’ocupa ha utilitzat una brida en el comptador per evitar que giri i es
comptabilitzi l’aigua consumida, constitutius d'una possible infracció administrativa en
matèria de la normativa reguladora d’aigües potables (Reglament municipal regulador
del Servei de Subministrament d’aigües potables i de conformitat amb l’article 6 de
l’Ordenança fiscal núm. 10 que regula la taxa pel subministrament d’aigua).
Es declara responsable per la seva participació en els fets al:
·

Sr. amb D.N.I. núm.: ...501-F

SEGON. Declarar que els fets es poden considerar com a constitutius d’infracció
administrativa en matèria de la normativa reguladora d’aigües potables, classificada la
infracció com a molt greu d’acord l’art. 47.b) L’ús incontrolat o fraudulent de l’aigua i
l’art 47.c) Fer empiuladures a la xarxa interior servida per l’empresa amb altres
escomeses o subministraments estranys a aquesta, i regulada la sanció de conformitat
amb l'article 48, ambdós articles del Reglament municipal regulador del Servei de
Subministrament d’aigües potables i de conformitat amb l’article 6 de l’Ordenança fiscal
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Vista la documentació que consta en l'expedient i, en particular, l’informe de Secretaria
emès en data 23 de maig de 2018, els informes del coordinador de Serveis Tècnics, Sr.
Rafael Rodríguez Rivas, emès en data 10 d’abril de 2018 així com l’informe emès en
data 11 d’octubre de 2018 contestant a les al·legacions presentades, amb registre
d’entrada nº 2171, pel senyor amb D.N.I.: ..501-F, i als efectes d'acreditar els fets
al·legats, l'òrgan instructor no considera oportú la pràctica de cap prova.
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José Félix Velasco Martínez, Instructor designat per acord de Junta de Govern Local de
data 27 de setembre de 2018, en relació amb l'expedient sancionador que s'està
tramitant en aquest Ajuntament en relació amb els següents fets: Frau d’aigua que hi ha
en l’habitatge Ametllers, 29, ja que la persona que l’ocupa ha utilitzat una brida en el
comptador per evitar que giri i es comptabilitzi l’aigua consumida, constitutius d'una
possible infracció administrativa en matèria de la normativa reguladora d’aigües potables
(Reglament municipal regulador del Servei de Subministrament d’aigües potables i de
conformitat amb l’article 6 de l’Ordenança fiscal núm. 10 que regula la taxa pel
subministrament d’aigua.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR, SI S’ESCAU, LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L’ÒRGAN
INSTRUCTOR DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ DE LA
NORMATIVA REGULADORA DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGÜES
POTABLES.- EXP. 406/2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

núm. 10 que regula la taxa pel subministrament d’aigua.

·

Article 6 de l’Ordenança fiscal núm. 10 que regula la taxa pel subministrament
d’aigua.

Per tant, la quantia de la sanció es determina en 1.202,4 euros.
QUART. Aquesta proposta de resolució s'ha de notificar a les persones interessades
perquè en un termini màxim de deu dies puguin presentar al·legacions.
CINQUÈ. Un cop rebudes les al·legacions, o transcorregut el termini d'audiència, s'ha
d'elevar tot l'expedient a la Junta de Govern Local per a la seva resolució ja que en virtut
dels articles 21.1.n) i 23.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
Règim Local, l’òrgan competent per a la resolució de l’expedient serà l’alcalde, però
la competència està delegada a la Junta de Govern Local per Decret 66/2015 donat
compte al Ple de data 22 de juny de 2015.

José Félix Velasco Martínez

Instructor i secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès"

Donar compte Decrets
Nom

Data

Resum

Expedient
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Articles 47 i 48, ambdós articles del Reglament municipal regulador del Servei
de Subministrament d’aigües potables.
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·

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCER.- La legislació aplicable per determinar la quantia de la sanció és la següent:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

DECRET
201815/10/2018
0105
13:16

Sol·licitud subvenció interessos
préstecs Diputació, any 2018

1250/2018

1242/2018

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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DECRET
Concessió de bestretes reintegrables
201810/10/2018
- Bestreta avançament paga
0104
14:47
extraordinària desembre del
treballador amb DNI 898J

JGL/2018/31
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Convocatòria Junta de Govern local
en sessió ordinària de data 4
d’octubre de 2018. JGL/2018/31

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

DECRET
201803/10/2018
0103
15:02

