Òrgan col·legiat:

JGL/2018/27

La junta de govern local

Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 29/08/2018
HASH: 215169ece8bf17ab847df913e256e132

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

23 / d’agost / 2018

Durada

Des de les 19:30 fins a les 21:45 hores

Lloc

Sala de Juntes

Presidida per

Amadeu Benach i Miquel

Secretària

Immaculada Rocío Santos Cuellas

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

39689555L

Amadeu Benach i Miquel

SÍ

39718771W

Anna Jané Caralt (sense dret a vot)

SÍ

35013086W

Ida Pilar Josefa Berdusan Farré

SÍ

46333082L

Joan Roig i Soria

SÍ

39636281J

Lluís Inglada i Jané

SÍ
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Expedient núm.:

Número : 2018-0027 Data : 27/08/2018

ACTA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Immaculada Rocío Santos Cuellas (1 de 2)
Secretària interventora Tresorera accidental
Data Signatura: 27/08/2018
HASH: b7704bf7c04510dc828bd260dd4ce081

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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



Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Acta Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 2 d'agost de
2018. JGL/2018/26

Expedient 158/2016. Declaració de caducitat i arxiu dels expedients de
bonificació en les taxes per ingressos mínims.
Favorable

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

DECLARAR, SI S’ESCAU, LA CADUCITAT I L’ARXIU D’EXPEDIENTS
ADMINISTRATIUS DE SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ EN LES TAXES
MUNICIPALS.-

Atès que aquest Ajuntament va concedir una sèrie de bonificacions en les taxes
municipals de subministrament d’aigua potable i recollida domiciliària d’escombraries als
següents subjectes passius, un cop comprovat el compliment dels requisits exigits a les
ordenances fiscals vigents per part dels sol·licitants:

DNI

Expedient

...386H

158/2016
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Favorable
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Aprovació de l'acta de la sessió anterior

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A) PART RESOLUTIVA

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

...978B

154/2016

Atès l’article 95 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, sobre declaració de caducitat.

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.

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

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

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

PRIMER.- Declarar la caducitat i l’arxiu dels expedients indicats a continuació en relació
a les sol·licituds de bonificació en les taxes municipals pels serveis de subministrament
d’aigua potable i recollida domiciliària d’escombraries, per no presentar la documentació
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Atès que s’ha advertit als interessats que, un cop transcorreguts tres mesos sense
atendre el requeriment, es produeix la caducitat del procediment.
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Atès que s’ha requerit als interessats la documentació necessària per poder valorar la
seva situació socioeconòmica, sense que l’hagin presentat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que por poder valorar la situació socioeconòmica dels sol·licitants, i segons indica
l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès, s’ha de revisar
anualment la situació socioeconòmica dels subjectes passius per comprovar que
continuen complint els requisits que donen lloc al benefici fiscal.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient

...386H

158/2016

...978B

154/2016

SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

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

Expedient 191/2018. Declaració de caducitat i arxiu de l'expedient de
tarifa reduïda en la taxa de l'aigua per ternir la condició de família
nombrosa.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Número : 2018-0027 Data : 27/08/2018

DNI

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

requerida que és imprescindible per poder valorar la procedència o no de l’atorgament
de la bonificació:

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 FAMíLIA 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 de la
sol·licitant, amb DNI: ...328Q.

Atès que en data 23 de febrer de 2018, va rebre un requeriment per tal de que aportés 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 dret a aplicar una
tarifa reduïda.
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PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

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

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

PRIMER.- Declarar la caducitat i l’arxiu de l’expedient administratiu de sol·licitud de tarifa
reduïda en la taxa de subministrament d’aigua per tenir la condició de família nombrosa,
atès que la interessada no ha presentat la documentació requerida que és
imprescindible per poder valorar la seva situació familiar vigent.

SEGON.- Notificar el present acord a la interessada.

TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.
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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.
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Atès l’article 95 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, sobre declaració de caducitat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que no ha presentat cap documentació i se li va advertir que, un cop transcorreguts
tres mesos sense atendre el requeriment, es produeix la caducitat del procediment.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 376/2018. Desestimar proposta d'inscripció en el padró
d'habitants per no residir.

DESESTIMAR, SI S’ESCAU, INSCRIURE EN EL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS
AL SR. AMB DNI: ...206R PER CANVI DE RESIDÈNCIA AL MUNICIPI.- 376/2018

Vist que amb data 8 de març de 2018, el Sr. amb DNI: ...206R va presentar escrit
sol·licitant la seva inscripció, en el padró d'habitants d'aquest Municipi.

Vist que amb data 12 de maig 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 16 de juliol de 2018, es va emetre informe pels Serveis Municipals en
relació amb la comprovació de residència en el qual s’informa que:
“Girades les següents visites d'inspecció en data 21/05/2018 a les 10:30h, 24/05/2018 a
les 18:30 28/05/2018 a les 10:12 s'ha comprovat que l'immoble situat en el carrer Camí
de l’Arboç, 29 Bx 3º d'aquest Municipi NO constitueix la residència habitual del Sr. amb
DNI ....206R, ja que no ha obert la porta cap de les vegades que ens hem personat allí,
he deixat avís a la bústia".

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.

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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PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Número : 2018-0027 Data : 27/08/2018

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SEGON. Notificar la present resolució al sol·licitant.

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

Expedient 408/2018. Desestimar la inscripció en el padró municipal
d'habitants.
Favorable

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

DESESTIMAR, SI S’ESCAU, INSCRIURE EN EL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS
AL SR. AMB DNI: ...512Y PER CANVI DE RESIDÈNCIA AL MUNICIPI.- 408/2018

Vist que amb data 3 d’abril de 2018, el Sr. amb DNI: ...512Y va presentar escrit
sol·licitant la seva inscripció en el padró d'habitants d'aquest Municipi.

Vist que amb data 24 d’abril de 2018, es va emetre informe per Secretaria en relació a la
legislació aplicable i al procediment a seguir en relació amb aquest assumpte.
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PRIMER. Desestimar inscriure en el Padró Municipal d’habitants al Sr. amb DNI: ... 206R
per canvi de residència al municipi.
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Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

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

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

PRIMER. Desestimar inscriure en el Padró Municipal d’habitants al Sr. amb DNI: ... 512Y
per canvi de residència al municipi.

SEGON. Notificar la present resolució al sol·licitant.

TERCER. Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.
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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.
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“Girades les següents visites d'inspecció en data: Dia 07/05/2018 Hora: 12:23, no
hi ha ningú i no puc deixar notificació bústia perquè no té. Dia: 09/05/2018 Hora: 10:00,
no hi ha ningú i no puc deixar notificació bústia perquè no té. Dia: 10/05/2018 Hora:
17:20, No hi ha ningú i no puc deixar notificació bústia perquè no té. S'ha comprovat que
l'immoble situat en el carrer Camèlies, 26 d'aquest Municipi NO constitueix la residència
habitual del Sr. amb DNI.....512Y”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist que amb data 16 de juliol de 2018, es va emetre informe pels Serveis Municipals en
relació amb la comprovació de residència en el qual s’informa que:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 661/2017. Sol·licitud de baixes i noves liquidacions de taxes
per mantenir una titularitat errònia.

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIÓ DE REBUTS D’AIGUA I
BROSSA PER TENIR UNA TITULARITAT ERRÒNIA, NO COINCIDENT AMB L’IBI.661/2017

Vist l’escrit presentat per Base Gestió d’Ingressos de data 9 de maig de 2017 i amb
registre d’entrada número E-17-1775, en el qual comuniquen que en execució de les
funcions de comprovació han esbrinat que hi ha immobles que mantenen una titularitat
errònia.

Vist que per aquest motiu sol·liciten que es realitzin les comprovacions pertinents dels
rebuts emesos de la taxa d’escombraries i de la taxa de subministrament d’aigua, per tal
de procedir, si escau, a fer la baixa o modificació.

Vist que després de realitzar les tasques de comprovació pertinents dels immobles que
mantenien aquesta titularitat errònia, es procedirà a sol·licitar a Base gestió d’Ingressos
el canvi de nom de les taxes emeses amb un titular erroni.

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.
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PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Número : 2018-0027 Data : 27/08/2018

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

QUART.- Aprovar sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos Locals, la baixa i nova liquidació
dels rebuts d’aigua corresponents al segon, tercer i quart trimestre de 2014, tot l’exercici
2015, tot l’exercici 2016, tot l’exercici 2017 i el primer i segon trimestre de 2018, amb
número fix: 020800000655 i a nom de la Sra. Amb DNI: ...614K i en generi uns de nous,
dels exercicis no prescrits, a nom del Sr. Amb DNI: ...084J per ser ell el titular en aquests
períodes.

CINQUÈ.- Aprovar sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos Locals, la baixa i nova liquidació
dels rebuts d’aigua corresponents al primer i segon trimestre de 2018, amb número fix:
020800030128 i a nom de C. SA amb NIF: ...815 i en generi uns de nous a nom de S. G.
A. P. R.B. SA amb NIF: ...158 per ser els titulars en aquests períodes.

SISÈ.- Aprovar sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos Locals, la baixa i nova liquidació dels
rebuts de brossa corresponents a l’exercici 2018, amb número fix: 020560001360 i a
nom de C. SA amb NIF: ...815 i en generi uns de nous a nom de S. G. A. P. R.B. SA
amb NIF: ...158 per ser els titulars en aquests períodes.
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Número : 2018-0027 Data : 27/08/2018

TERCER.- Aprovar sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos Locals, la baixa i nova liquidació
dels rebuts de brossa corresponents al segon semestre de 2013, tot l’exercici 2015,
primer semestre de 2016, segon semestre de 2017 i segon semestre de 2018, amb
número fix: 99007 i a nom de la Sra. Amb DNI: ...614K i en generi uns de nous, dels
exercicis no prescrits, a nom del Sr. Amb DNI: ...084J per ser ell el titular en aquests
períodes.
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SEGON.- Aprovar sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos Locals, la baixa i nova liquidació
dels rebuts d’aigua corresponents al tercer i quart trimestre de 2016, tot l’exercici 2017 i
primer i segon trimestre del 2018, amb número fix: 0208002148 i a nom de la Sra. Amb
DNI: ...881S i en generi uns de nous a nom del Sr. C. S. A. Amb DNI: ...854C per ser ell
el titular en aquests períodes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Aprovar sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos Locals, la baixa i nova liquidació
dels rebuts de brossa corresponents a l’exercici 2016, 2017 i 2018, amb número fix:
020560000853 i a nom de la Sra. Amb DNI: ...881S i en generi uns de nous a nom del
Sr. C. S. A. Amb DNI: ...854C per ser ell el titular en aquests períodes.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

NOVÈ.- Aprovar sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos Locals, la baixa i nova liquidació
del rebut de brossa corresponents al primer semestre de 2017, amb número fix:
020560001604 i a nom de la Sra. S. B. A. Amb DNI: ...187X i en generi un de nou a nom
de B. SA amb CIF: ...187X per ser el titular en aquest període.

DESÈ .- Aprovar sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos Locals, la baixa i nova liquidació
dels rebuts de brossa corresponents a l’exercici 2018, amb número fix: 020560001604 i
a nom de B. SA amb CIF: ...187X i en generi uns de nous a nom de D. I. 12 SL amb CIF:
...120 per ser el titular en aquests períodes.

Número : 2018-0027 Data : 27/08/2018

VUITÈ.- Aprovar sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos Locals, la baixa i nova liquidació
dels rebuts d’aigua corresponents al primer i segon trimestre de 2018, amb número fix:
020800003525 i a nom de B. SA amb CIF: ...187X i en generi uns de nous a nom de D. I.
12 SL amb CIF: ...120 per ser el titular en aquests períodes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SETÈ.- Aprovar sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos Locals, la baixa i nova liquidació
dels rebuts d’aigua corresponents al tercer i quart trimestre de 2016 i primer trimestre de
2017, amb número fix: 020800003525 i a nom de la Sra. S. B. A. Amb DNI: ...187X i en
generi uns de nous a nom de B. SA amb CIF: ...187X per ser el titular en aquests
períodes.

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

Expedient 784/2018. Sol·licitud de revisió de la lectura de l'aigua
corresponent al primer trimestre de 2018
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA REVISIÓ DE LA LECTURA DEL COMPTADOR D’AIGUA
AMB REFERÈNCIA Nº 2408, PER NO ESTAR-HI D’ACORD.- 784-2018
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ONZÈ.- Notificar el present acord a BASE Gestió d’Ingressos Locals.

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.

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

PRIMER.- Aprovar comunicar a la Sra. Amb DNI: ...854E que la lectura corresponent al
primer trimestre de 2018 és correcta i correlativa amb la resta i que no s’aprecia cap
pèrdua d’aigua en el comptador.

SEGON.- Aprovar comunicar a la Sra. Amb DNI: ...854E, que si necessita fer un canvi
en la portella de l’aigua, s’ha de dirigir a les oficines municipals, per tal d’adquirir-ne una
de nova.

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

QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.
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Número : 2018-0027 Data : 27/08/2018

Ateses les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local.
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Vist l’informe de manteniment de data 22 de juny de 2018, el qual informa que revisada
la lectura del comptador d’aigua de la sol·licitant, es verifica que la lectura és correlativa
amb l’actual i que no hi ha pèrdua al comptador.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Amb DNI: ...854E de data 18 de juny de 2018 i
amb registre d’entrada en aquesta corporació RE-18-2286, en la qual informa que el
rebut d’aigua corresponent al primer trimestre de 2018 és molt elevat, ja que és un
habitatge en el qual no s’hi resideix i només si va una estona el cap de setmana.
Comunica també que té la portella de l’aigua trencada.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 787/2018. Sol·licitud de que es tingui en compte la fuita a
l'hora de generar el proper rebut d'aigua.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Vist l’informe de manteniment de data 22 de juny de 2018, el qual informa que revisada
la lectura del comptador d’aigua de la sol·licitant, el consum era de 19m3 i revisant
l’historial de consum, entra dins del seu consum habitual.

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

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

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

PRIMER.- Comunicar a la sol·licitant que la lectura del seu comptador d’aigua
corresponent al segon trimestre de 2018 i amb número de referència 2228, és correcte i
correlativa i no s’aprecia cap augment a causa de la fuita.
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Vist la sol·licitud presentada per la Sra. Amb DNI: ...605P de data 19 de juny de 2018 i
amb registre d’entrada en aquesta corporació RE-18-2295, en la qual informa que el
passat mes de maig va tenir una fuita d’aigua degut a que es va trencar una tuberia de
l’immoble, per la qual cosa, sol·licita que es tingui en compte a l’hora de generar el rebut
d’aigua corresponent a aquest trimestre.
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APROVAR, SI S’ESCAU, LA REVISIÓ DE LA LECTURA DE L’AIGUA DE L’IMMOBLE
DE LA SOL·LICITANT AMB DNI: ...605P, PER HAVER TINGUT FUITA.- 787/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA REVISIÓ DE LA LECTURA DEL COMPTADOR D’AIGUA
AMB REFERÈNCIA Nº 432, PER NO ESTAR-HI D’ACORD.- 794-2018

Vist les sol·licituds presentades per la Sra. Amb DNI: ...420F de data 21 de juny de 2018
i amb registre d’entrada en aquesta corporació RE-18-2358, i de data 30 de juliol i amb
registre d’entrada RE-18-2844, en les quals informa que els rebuts d’aigua que rep, són
amb un consum molt elevat i ells són tres persones de família, per la qual cosa, sol·licita
una solució i revisió de les lectures del comptador d’aigua.

Vist l’informe de manteniment de data 10 d’agost de 2018, el qual informa que s’ha
procedit a fer una revisió de l’última lectura del comptador d’aigua amb referència 432, i
es verifica que la lectura és correlativa amb l’actual i que no hi ha pèrdua al comptador.
Es revisa el historial de consum i no s’aprecia anomalia amb les lectures.

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
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Número : 2018-0027 Data : 27/08/2018

Favorable
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Expedient 794/2018. Sol·licitud de revisió de les lectures del comptador
d'aigua amb referencia 432, per no estar d'acord amb les lectures.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

plenari de data 4 d’abril de 2017.

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

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

Expedient 996/2018. Sol·licitud de tractament de fuita en el rebut d'aigua
corresponent al segon trimestre de 2018
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIO DEL REBUT D’AIGUA
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2018 I GENERAR-NE UN DE NOU
AMB TRACTAMENT DE FUITA.- 996/2018

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. Amb DNI. ...643W, de data 10 d’agost de 2018 i amb
registre d’entrada número RE-18-2974, en la qual comunica que va tenir una fuita i en el
moment que es va detectar es va reparar immediatament. En vint i set anys de
residència no havia passat mai.

Vist l’informe de manteniment de data 10 d’agot de 2018 el qual informa: “Fent les

lectures corresponents al segon trimestre de 2018, en el moment de fer la presa
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Favorable

Número : 2018-0027 Data : 27/08/2018

PRIMER.- Aprovar comunicar a la Sra. Amb DNI: ...420F que la lectura corresponent al
segon trimestre de 2018 és correcta i correlativa amb la resta de lectures i que no
s’aprecia cap pèrdua d’aigua en el comptador. El seu historial de lectures és homogeni i
manté la mitja de consum de l’immoble.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

de lectura de la finca de Can Ravella, amb número de referència 577, vaig
detectar una lectura inusual i molt elevada, de 921m3.

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

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

PRIMER.- Aprovar sol·licitar a Base que anul·li i doni de baixa el rebut d’aigua
corresponents al segon trimestre de 2018, amb número fix: 000588 i a nom del Sr. amb
DNI: .... 643W, per fuita i en generi un de nou amb tractament de fuita.

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

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

Expedient 1012/2018. Sol·licitud d'utilització d'espais públics i materials
divers per la II mostra de danses tradicionals organitzat per l'Esbart
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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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El dia següent vaig tornar i em van comentar que era una fuita en una tuberia del
jardí i que estava en una zona on normalment no s’hi va i que el lampista li va
inutilitzar aquell tros i tot arreglat.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Immediatament em vaig posar en contacte amb els propietaris per avisar d’una
possible fuita i em va dir que no ho havien notat i que ràpidament avisarien a un
lampista per saber que passava.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Santa Eulàlia el 8 de setembre
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 16 d’
agost de 2018 on diu:
“INFORME TÈCNIC

Atès que el 8 de setembre de 2018 està prevista la celebració de la 2ª Mostra de Danses
Tradicionals a Banyeres del Penedès organitzada per l’Esbart Sta. Eulàlia. Aquest
esdeveniment és una concentració la qual necessita d’una logística, espais públics i
preparació adients. La diada es realitzarà durant tot el dia a partir de les 17h.

Atès que per la realització d’aquest esdeveniment sol·liciten l’ús del gimnàs municipal
per a la utilització de vestidors i WC, la instal·lació d’un escenari a la Plaça 11 de
setembre, un generador a demès de material vari de titularitat municipal.

També sol·liciten la realització d’un sopar al carrer al nucli de Saifores el mateix dia 8 de
setembre fins a les 2:00h.

D’acord amb la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives cal complir amb
una sèrie de requisits sobre salubritat i seguretat que marquen la llei 11/2009 del 6 de
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Número : 2018-0027 Data : 27/08/2018

Vista la sol·licitud realitzada per l’Esbart Santa Eulàlia en data 14 d’agost de 2018 (RE
3023) sol·licitant material (300 cadires, un escenari i un generador a la plaça 11 de
setembre i 150 cadires i taules a Saifores) a més de la utilització d’un gimnàs amb 80
cadires per poder-se canviar en motiu de la II Mostra de danses tradicionals a Banyeres
del Penedès el dia 8 de setembre de 2018.

Codi Validació: 7CMHQJTP4M9NM73TK3H274Q2F | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 63

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL.LICITUD DE MATERIAL DIVERS I OCUPACIÓ DE
DIFERENTS ESPAIS PÚBLICS PER LA II MOSTRA DE DANSES TRADICIONALS
ORGANITZAT PER L’ESBART SANTA EULÀLIA EL DIA 8 DE SETEMBRE DE 2018.
EXP.- 1012/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Un cop acabada la celebració s’haurà de deixar els espais públics i els
equipaments municipals utilitzats en optimes condicions per a poder ser utilitzat per
altres usuaris, tenint especial cura de no deixar cap residu generat durant la celebració i
fent ús correctament de papares i de la resta d’elements.

Seran a càrrec dels organitzadors esmenar i corregir qualsevol desperfecte
ocasionat durant la celebració.

L’horari màxim de realització de qualsevol activitat organitzada durant aquest
esdeveniment serà fins a la 01:00h .

Pel que fa al material cedit:

Al tractar-se de material de l’Ajuntament la persona o entitat 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
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Número : 2018-0027 Data : 27/08/2018

Queda totalment prohibit qualsevol tipus de tancament que limiti o impedeixi
l’accés.
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Al tractar-se d’ espais públics no es podrà impedir l’accés a altres usuaris i per
tant hauran de compartir la zona amb la resta de usuaris.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S’autoritza la utilització dels espais públics, equipaments municipals i del material
demanat, sempre i quan es compleixi amb els següents punts i en seguiment de la
normativa municipal de Policia i Bon Govern:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

la celebració.

1. Les institucions, d’acord amb les competències que tenen atribuïdes, s’han de
coordinar per a garantir la seguretat de les persones en els espectacles públics i les
activitats recreatives que hagin estat autoritzats i s’hagin dut a terme en espais oberts al
públic.

2. Si el comportament dels espectadors o dels usuaris pot provocar problemes greus de
seguretat i d’ordre públic i el personal de vigilància no pot afrontar la situació d’una
manera adequada, ha de sol·licitar l’auxili dels cossos i forces de seguretat perquè
adoptin les mesures pertinents

Si es compleixen totes les prescripcions indicades en el present informe sobre seguretat
i salubritat s’estarà complint amb els requisits que exigeix la normativa d’espectacles
públics i activitats recreatives, llei 11/2009 del 9 de juliol.

Pel que fa a la organització d’aquest esdeveniment, s’autoritza a l’Esbart Sta. Eulàlia a
portar la logística, i realitzar el control, organització, gestió i publicitat necessàries, en el
benentès que correrà al seu càrrec tot allò indicat en el present informe.
.....
En tot moment, l’Esbart Sta. Eulàlia serà el màxim organitzador de l’esdeveniment, i
haurà d’estar en contacte i a plena disposició per aclarir tots els punts esmenats a fi de
que la cooperació i la logística sigui eficient i l’adequada.

Pel que fa als serveis de dutxes i WC es realitzarà fent ús de les instal·lacions incloses a
l’equipament municipal del Gimnàs, situat a la Plaça 11 de setembre.
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Normativa aplicable Llei 11/2009 del 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives:
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.....

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

......

Rafa Rodríguez Rivas

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL per acord plenari de data 22
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
plenari de data 4 d’abril de 2017.
Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar la utilització dels espais públics, equipaments municipals (gimnàs) i
del material demanat (300 cadires, un generador, un escenari a la plaça 11 de setembre
i 150 cadires i taules al nucli de Saifores) sempre i quan es compleixi amb les condicions
esmentades en la part expositiva seguint la normativa municipal de Policia i Bon Govern
i la llei 11/2009, del 6 de juliol, d’espectacles públics i activitats recreatives.

SEGON.- Informar a l’Esbart Santa Eulàlia que serà el responsable de la logística,
control, organització, gestió i de la publicitat de l’esdeveniment i que l’horari màxim de
realització de qualsevol activitat serà fins la 01.00h.

TERCER.- Notificar el present acord al sol·licitant i a l'alcalde de barri del nucli de
Saifores.

QUART.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.
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Ateses les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’article 84 de
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.
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Banyeres, a la data de la signatura”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 935/2018. Reclamació de la neteja de la parcel.la del carrer
Burgos, 2-4 per la festa de les Harleys

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL.LICITUD DEL SR. AMB D.N.I.: ...541-Q PER
FALTA DE NETEJA A LA PARCEL.LA DEL CARRER BURGOS, 2-4 PER LA FESTA
DE LES HARLEYS.- EXP.- 935/2018

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr amb D.N.I.: ...541-Q, en data 12 de juny de 2018 (RE
2175), per falta de neteja a la parcel.la del carrer Burgos, 2-4 per la festa de les Harleys.
Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 17 d’
agost de 2018 on diu:

“INFORME TÈCNIC

Vista la sol·licitud amb registre d’entrada número 2175, on ens comunicaven que la
parcel·la situada al Carrer Burgos nº 2-4 està en males condicions, plena de brossa,
llaunes, gots de plàstic,...Com a conseqüència de la concentració motera que va tindre
lloc a la Pista Poliesportiva de Banyeres entre els dies 8 i 10 de juny.

Per tot això, s’informa, que un cop realitzades les inspeccions necessàries, ja s’han
realitzat les neteges i adequacions dels espais afectats per la concentració motera,
deixant-los en unes condicions de salubritat òptimes.

Rafael Rodríguez Rivas
Coordinador Serveis Tècnics
Banyeres, a la data de la signatura”
Ateses les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’article 84 de
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PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Número : 2018-0027 Data : 27/08/2018

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

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.

SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

Expedient 937/2018. Queixa sobre la neteja i manteniment de l'accés al
parc infantil de l'Avinguda Marquesa de Griny.
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL.LICITUD DEL SR AMB D.N.I.: ...343-P PER LA
FALTA DE NETEJA I MANTENIMENT A L’ACCÉS AL PARC INFANTIL DE
L’AVINGUDA MARQUESA DE GRINY .- EXP.- 937/2018
Vista la sol·licitud realitzada pel Sr amb D.N.I.: ...343-Q, en data 20 de juny de 2018 (RE
2324), reclamant l’estat deficient de l’accés al parc infantil de l’Avinguda Marquesa de
Griny.
Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 17 d’
agost de 2018 on diu:

“INFORME TÈCNIC
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PRIMER.- Informar que els Serveis Tècnics han realitzat les inspeccions necessàries i
les neteges de l’espai afectat per la concentració motera.
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Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Coordinador Serveis Tècnics
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.- Informar que els Serveis Tècnics han realitzat les inspeccions necessàries i
les neteges i adequacions del parc i dels seus accessos.
SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

Expedient 942/2018. Sol·licitud per reparar un fanal a l'Av. Catalunya, 14
i realitzar un tancament de fusta als contenidors de l'Avinguda
Catalunya.
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Rafael Rodríguez Rivas
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Per tot això, s’informa, que un cop realitzades les inspeccions necessàries, a data d’avui
ja s’han realitzat les neteges i adequacions necessàries del parc i dels seus accessos
deixant-los en unes condicions tècniques i de salubritat òptimes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vista la sol·licitud amb registre d’entrada número 2324, del 20 de juny de 2018, on ens
comunicaven que l’accés al Parc Infantil del Priorat pel Carrer Farigola està en males
condicions, amb moltes herbes altes i un manteniment deficient.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 17 d’
agost de 2018 on diu:

“INFORME TÈCNIC

Vista la sol·licitud amb registre d’entrada número 2464, del 28 de juny de 2018, on ens
comuniquen que el fanal situat a l’Av. Catalunya nº14 està fos i que els contenidors
situats a l’Av, Catalunya no tenen col·locat cap tancament de fusta com a altres illes de
contenidors del municipi.

Per tot això, s’informa, que un cop realitzades les inspeccions necessàries, el punt de
llum situat a l’Av. Catalunya nº14 ja ha estat reparat restituint el seu funcionament i pel
que fa a la possibilitat de instal·lar un tancament de fusta per la illa de contenidors
situada a l’Av. Catalunya, a data d’avui no està previst realitzar aquesta illa de
contenidors amb tancament de fusta però es tindrà en compte per a futures actuacions.
Rafael Rodríguez Rivas
Coordinador Serveis Tècnics
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.
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Vista la sol·licitud realitzada per la Sra amb D.N.I.: ...201-Y, en data 28 de juny de 2018
(RE 2464), per arreglar un fanal a l’Avinguda Catalunya, 14 i per posar les separacions
de fusta als contenidors de l’Avinguda de Catalunya.
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APROVAR SI S’ESCAU, LA SOL.LICITUD DE LA SRA AMB D.N.I.: ...201-Y PER
REALITZAR LA REPARACIÓ D’UN FANAL A L’AVINGUDA CATALUNYA 14, I
POSAR LES SEPARACIONS DE FUSTA A L’ILLA DE CONTENIDORS DE
L’AVINGUDA CATALUNYA .- EXP.- 942/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

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

Expedient 945/2018. Autorització d’una gravació amb un DRON d’una
cerimònia al Restaurant el Priorat el 9 de setembre de 2018 a les 12:00h.
Favorable

Número : 2018-0027 Data : 27/08/2018

PRIMER.- Comunicar a la sol·licitant, que un cop realitzades les inspeccions
necessàries, el punt de llum ja s’ha reparat i que de moment no està previst realitzar el
tancament de fusta de la illa de contenidors de l’Avinguda Catalunya, però es tindrà en
compte per a futures actuacions.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR SI S’ESCAU, LA SOL.LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’UNA GRAVACIÓ
AMB UN DRON D’UNA CERIMÒNIA AL RESTAURANT EL PRIORAT EL 9 DE
SETEMBRE DE 2018 A LES 12:00H .- EXP.- 945/2018

Vista la sol·licitud realitzada per la Sra amb D.N.I.: ...525-Q, en data 20 de juliol de 2018
(RE 2774), per gravar amb un DRON una cerimònia en el restaurant El Priorat el 9 de
setembre a les 12:00h.
Atès l’informe emès per l’Enginyer municipal de l’Ajuntament, en data 7 d’agost de 2018
on diu:
“EXPEDIENT: 945/2018
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Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

ASSUMPTE: Informe tècnic
SOL·LICITANT: A.G.Q. amb NIF XXXXX525-Q
ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA: Autorització per ús de dron

PRIMER.- Identificació.

- Emplaçament: Av. Marquesa Griny, 25, Banyeres del Penedès
- Identificació de l’activitat: Restaurant Priorat
- Referència Cadastral: 8504539CF7780N0001UH

SEGON. Sol·licitud.

La sol·licitant exposa que amb motiu d’una cerimònia vol realitzar una filmació mitjançant
un dron el dia 9 de setembre de 2018.
Es sol·licita autorització per fer servir un vehicle aeri no tripulat amb càmera, que
sobrevolarà un espai privat per enregistrar una ceremonia. No es donen dades de
marca, model, mides ni pes de l’aparell.

TERCER.- Normativa d’aplicació

- Reial Decret 1036/2017, de 15 de desembre, pel qual es regula la utilització civil de les
aeronaus pilotades per control remot, i es modifiquen el Reial Decret 552/2014, de 27 de
juny, pel qual es desenvolupa el Reglament de l’aire i disposicions operatives comunes
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INFORME
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Atesa la iniciativa presentada per A.G.Q. en relació amb la sol·licitud d’autorització per
ús d’un dron, el tècnic que subscriu, examinada la sol·licitud presentada en data 20 de
juliol de 2018 i número de registre 2774 i en compliment del que estableix la normativa
vigent, emet el següent:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

EMPLAÇAMENT: Av. Marquesa Griny, 25, Banyeres del Penedès

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

per als serveis i procediments de navegació aèria i el Reial Decret 57/2002, de 18 de
gener, pel qual s'aprova el Reglament de circulació aèria.

Els drons recreatius tenen una sèrie de restriccions, entre les que es troben les
següents:

- Ha d’estar dins de l'abast visual del pilot i a no més de 120 m d'alçada sobre el terreny
o sobre l'obstacle més alt en un radi de 150 metres des de l'aeronau.
- Mantenir una distància adequada a obstacles i sense posar en risc la seguretat de
persones i béns en la superfície.
- No poden sobrevolar aglomeracions d’edificis o grup de persones a l’aire lliure (com
cerimònies) si el seu pes es superior a 250 grams i en tot cas, no superar els 20 metres
d’alçada.
- No es pot perdre de vista el dron.
- Només pot volar de nit si pesa menys de 2 kg, no supera els 50 metres d’alçada i si no
vola en aglomeracions d’edificis ni reunió de persones a l’aire lliure.

Per altra banda la difusió d'imatges de persones o d'espais privats necessita
d'autorització de les mateixes, havent de complir la regulació sobre Protecció de Dades,
la Llei del Dret a l'Honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

CINQUÈ.- Conclusió
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No obstant, s’haurà de complir amb l’establert al Reial Decret 1036/2017, de 15 de
desembre, regula la utilització de les aeronaus pilotades per control remot,.
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En referència a la sol·licitud d’autorització, no procedeix la sol·licitud d’autorització a
aquest Ajuntament, ja que no existeix una ordenança municipal que ho reguli.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

QUART.- Informe

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Enginyer municipal

Banyeres del Penedès, a 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.- Comunicar a la sol·licitant que no procedeix a l’Ajuntament la sol·licitud
d’autorització per fer ús d’un dron, ja que no existeix una ordenança municipal que ho
reguli.

SEGON.- Informar a la sol·licitant que haurà de complir amb la normativa vigent, Reial
Decret 1036/2017, de 15 de desembre, sobre la utilització de les aeronaus pilotades per
control remot, La Llei de Protecció de Dades i amb les restriccions d’us de drons
recreatius esmentades en la part expositiva.

TERCER.- Notificar el present acord a la sol·licitant.
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David Infante
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Informo als efectes que corresponguin,

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vista la sol·licitud i revisada la normativa vigent, no procedeix una autorització municipal
per l’ús del dron. No obstant això, serà necessari complir amb la normativa vigent i amb
les restriccions d’us de drons recreatius.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

CONCEDIR, SI S'ESCAU, LLICÈNCIA DE GUAL. Exp 890/2018

Vist que, amb data 16 de juliol de 2018, va ser presentada pel Sr. DNI ...152-Z sol·licitud
de llicència de gual per la finca situada a l’Av. Catalunya, 8.

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

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

PRIMER. Concedir la llicència de gual per la finca situada a l’Av. Catalunya, 8, a favor
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Favorable
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Expedient 890/2018. Sol·licitud llicència de gual per la finca situada a
l’Av. Catalunya, 8

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

del Sr. DNI ...152-Z
amb els següents advertiments:
§ El nombre màxim de vehicles es inferior a 4.

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

TAXA LLICÈNCIA GUAL
-

Reserva d’espai

40,50 €

Quota anual (equivalent a un
semestre)

IMPORT

TOTAL

A

INGRESSAR

15,00 €

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 446/2018. Sol·licitud llicència urbanística de caràcter major
per ampliació de galeria de façana situada a la Plaça Ajuntament, 2
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§ Queda prohibit la utilització de rampes permanents a la vorera, excepte que sigui
rebaixada la vorera tal com indica la ordenança.
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§ La llicència autoritza el pas de cotxes sobre la vorera i al dret de reserva d’espai
de la vorera senyalitzada lliure d’aparcament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

§ 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.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Favorable

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

1208501CF8710G0001ZY

En data 17 d’abril de 2018 la Sra. DNI ...593-L va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de major.

En data 17 d’abril de 2018 l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.

En data 17 d’abril de 2018 el tècnic municipal va emetre informe requerint informe
preceptiu del Departament de Cultura de la Generalitat donat que l’edificació on es
pretén fer les obres està classificada com a edifici a protegir segons l’article 178 de les
NNUU del POUM, així mateix, pel seu emplaçament, forma part del conjunt artístic
classificat com a BCIL i està subjecte a la normativa de protecció del patrimoni definida
en els articles 177-183 del mateix cos normatiu.

En data 4 de juny de 2018, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, va
fer tramesa del seu informe amb caràcter de favorable i amb les següents
consideracions a tenir en compte:

-

Els materials i color d’acabat dels elements que configuren la nova galeria
s’han d’ajustar als de l’edificació existent catalogada (14. Cal Núvol), així com ho
han de desvirtuar el caràcter del conjunt urbanístic de la Plaça de l’Ajuntament
(CU-2).

-

Les persianes de seguretat han de situar-se enretirades pel pla de la façana.
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REFERÈNCIA CADASTRAL:

Plaça de l’Ajuntament, 2
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EMPLAÇAMENT:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS. EXP.- 446/2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

En data 14 de juny de 2018, el tècnic municipal dona el vist i plau a l’informe de Cultura i
requereix l’aportació del projecte que inclogui les obres preteses.

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.

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 de Règim Local.

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

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

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

PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter major sol·licitada
i que fa referència a l’ identificació següent:
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En data 7 d’agost de 2018, la Secretària Interventora i Tresorera emet informe favorable
sobre les seves competències.
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En data 7 d’agost de 2018 el tècnic emet informe favorable del projecte presentat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 24 de juliol de 2018, la Sra. DNI ... 593-L presenta el projecte d’execució de les
obres d’ampliació de la galeria on s’inclouen les consideracions realitzades pel
Departament de Cultura.



Descripció de les obres:

Ampliació de galeria a façana



Emplaçament de les obres:

Plaça de l’Ajuntament, 2

Referència Cadastral:

1208501CF8710G0001ZY



Promotor:

Sra. DNI ...593-L



Identificació del redactor del projecte: Joan Josep Bujaldón Solé, Arq. 19467



Suspensió de Llicències:



Afectació del domini públic:

No
No

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

-

Els materials i color d’acabat dels elements que configuren la nova galeria
s’han d’ajustar als de l’edificació existent catalogada (14. Cal Núvol), així com ho
han de desvirtuar el caràcter del conjunt urbanístic de la Plaça de l’Ajuntament
(CU-2).

-

Les persianes de seguretat han de situar-se enretirades pel pla de la façana.

-

Les obres no tindran afectació sobre el domini públic.

-

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

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

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

Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no
se'n demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor.
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Identificació de les obres:
Obra major d’acord amb l’art. 12.4 i l’art. 34 del
D.179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

141,74 €

- Taxa Llicència Urbanística

200,00 €

- TOTAL

341,74 €

CINQUÈ.- Notificar el present acord als interessats.

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

Expedient 901/2018. Incoar expedient d'ordre d'execució d'obres de
conservació
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, INCOAR EXPEDIENT D’ORDRE D’EXECUCIÓ D’OBRES DE
CONSERVACIÓ.- EXP.- 901/2018

EMPLAÇAMENT:
27).

Passatge Orquídies, 8 (Av. Marquesa de Grinyi,

REFERÈNCIA CADASTRAL:

8504538CF7780N0001ZH
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- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres
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QUART.- En aplicació de l’ article 4rt. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11,
realitzar la següent liquidació tributària:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Per tant, s’ha de procedir a la seva reparació.
Les obres a executar per regularitzar la situació, consisteixen en arrebossar el
mur per consolidar el revestiment i evitat que les pedres es disgreguin pels
efectes de la pluja o el pas del temps i realitzar un mur d’1m d’alçada al costat
del mur existent en la seva base, per sustentar-lo.
La valoració de l’actuació es pressuposta en uns 2.000 € aproximadament.”

En data 16 d’agost de 2018, la Secretària Interventora i Tresorera accidental va emetre
el seu corresponent informe amb les següents conclusions:

Detectada per la inspecció urbanística la necessitat de realitzar determinades
obres de reparació en l’immoble situat a l’Av. Marquesa de Grinyi 27 d’aquest
municipi per garantir la seguretat, salubritat o ornament públic, s’iniciarà el
corresponent expedient administratiu, que haurà de tenir caràcter contradictori.
La proposta d’ordre d’execució ha de ser sotmesa al tràmit d’audiència als
interessats abans de dictar amb caràcter executiu.
La competència per dictar l’ordre d’execució correspon a la Junta de Govern
Local, per delegació de l’Alcaldia, conferida per decret D/15/066, de data 15 de
juny. La competència originària de l’Alcaldia ho era en virtut dels articles 77.2 del
RPLU, 53.1.u) del Text refós de la Llei municipal, aprovada pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, i l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local.
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“Feta visita d’inspecció en data 17 de juliol de 2018, s’aprecia que s’ha erosionat
el mur que sustenta les terres i que el mur està perdent la cohesió del parament i
del revestiment.
Això pot suposar un perill per la seguretat de les persones que es troben al carrer
i suposa que es vagi deteriorant més fins a poder provocar un col·lapse del mur.
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En data 17 de juliol de 2018 el tècnic municipal es va desplaçar al lloc d’emplaçament
del mur i va emetre informe en els següents termes:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 16 de juliol de 2018, amb número de registre d’entrada 2699, es va presentar
comunicació de diversos veïns del Priorat de Banyeres sobre l’estat en que es troba un
mur de pedra que subjecta les terres de la parcel.la de referència.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Atès que l’article 83 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), preveu que l’expedient es pot iniciar
d’ofici per acord o resolució de l’òrgan competent, per iniciativa pròpia o com a
conseqüència d’una ordre superior, a petició raonada d’altres òrgans o per denúncia, o
bé a sol·licitud d’una o vàries persones interessades o en exercici de l’acció pública.

Atès que les ordres d’execució són executives des que es dicten. Efectuada
l’advertència prèvia i transcorregut el termini d’execució voluntària, l’òrgan competent en
pot ordenar l’execució forçosa, respectant el principi de proporcionalitat.

Atès que els articles 197.4 i 225.2 del TRLU, 93 del RPLU, 101 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, i 99 i següents de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, aquestes ordres són susceptibles
d’execució forçosa, en cas d’incompliment injustificat.

Atès que de conformitat amb l’article 94 del RPLU, les ordres d’execució dictades no
eximeixen la persona propietària de l’immoble afectat de les responsabilitats penals,
civils o administratives que es puguin deduir per l’incompliment eventual del deure legal
de conservació i rehabilitació de sòl i les obres.
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Atès que l’article 197.3 del TRLU estableix la possibilitat que els ajuntaments imposin,
d’ofici o a instància de qualsevol persona interessada, ordres per a l’execució de les
obres i actuacions necessàries. Aquestes ordres d’execució s’han d’ajustar a la
normativa de règim local, amb observança sempre del principi de proporcionalitat
administrativa i amb l’audiència prèvia de les persones interessades.
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Atès que l’ordre d’execució es configura com el principal instrument del que disposa
l’Administració municipal per a imposar el compliment del deure de conservació als
propietaris.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès l’obligació dels propietaris de tota classe de terrenys, construccions, instal·lacions i
edificacions de conservar-los en les condicions legals de seguretat, salubritat,
accessibilitat, habitabilitat i ornament, així com de complir altres deures d’ús, conservació
i rehabilitació que puguin estar establerts en la legislació sectorial o en les ordenances
locals.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

PRIMER.- Incoar expedient d’ordre d’execució de les obres de conservació del mur
situat al Passatge Orquídies núm. 8 (Marquesa de Grinyi núm. 27), al Priorat de
Banyeres, propietat de Puig Jornet, SL, davant la necessitat immediata de dur a terme
les actuacions necessàries per garantir la solidesa i conservació del mur existent per tal
d’evitar el seu col·lapse.

SEGON.- Donar audiència del procediment iniciat a les persones interessades perquè
puguin al·legar i presentar els documents que considerin procedents en un termini de 10
dies.

TERCER.- Notificar el present acord als interessats.

QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri.
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Atès les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 de juny del 2015, i atenent a
les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord plenari de data 4 d’abril de
2017.
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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 de Règim Local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que la competència per dictar l’ordre d’execució correspon a l’administració
municipal, d’acord amb l’article 77 del RPLU. Són òrgans competents per incoar i
resoldre el procediment corresponent els que determinin de conformitat amb la legislació
de règim local, de conformitat amb l’art. 21.3 de la Llei 7/85, d’2 abril, reguladora de
Bases del Règim local.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 63/2018. Adjudicació del Contracte de neteja de les
dependències municipals
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Per acord del Ple de data 20 de febrer de 2018, es va aprovar l'expedient de contractació
del servei de neteja de les dependències municipals de Banyeres del Penedès, els plecs
de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la contractació i es
va disposar l’obertura de la licitació, per import de 488.840 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 404.000 €, pressupost net, i 84.840 € d’IVA al tipus del 21%.

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 51, de data 13 de març de 2018,
en el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 73, de data 24 de març de 2018, i en el Diari Oficial
de la Unió Europea, de data 13 de març de 2018, es publica l’anunci de licitació, haventse presentat en temps i forma les següents proposicions:

1. Limpiezas Jiménez Espinosa S.L.
2. Evobac Integral Services S.L.U.
3. Neteges Penedès, S.L.
4. Ferrovial Servicios, S.A.
5. Gesman Serveis de manteniment, S.L.
6. Multianau, limpieza y mantenimientos.

En data 28 de maig de 2018 es va reunir la Mesa de contractació per qualificar la
documentació administrativa (sobre 1) i es va establir la relació definitiva de candidats
admesos i exclosos.
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ANTECEDENTS DE FET
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APROVAR, SI S’ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE
NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS A L’EMPRESA GESMAN, SERVEIS
DE MANTENIMENT, SL- EXP. 63/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

EMPRESA

Oferta econòmica

Puntuació Puntuació
judici
de oferta
valor
econòmica

TOTAL

1

LIMPIEZAS
JIMENEZ

382.974,00 €

27,38

56,71

84,09

2

EVOBAC

393.274,04 €

40,00

55,23

95,23

3

NETEGES
PENEDÈS

403.780,00 €

40,00

53,79

93,79

4

FERROVIAL

393.432,96 €

40,00

55,21

95,21

5

GESMAN

362.000,00 €

40,00

60,00

100,00

6

MULTI ANAU

392.259,64 €

40,00

55,37

95,37

Vistos els criteris valorats es desprèn que l’oferta més avantatjosa per dur a terme el
servei de Neteja de les dependències municipals és l’empresa GESMAN SERVEIS
DE MANTENIMENT, SL, la qual ha tret una puntuació de 100 PUNTS.”

Per tot això, la Mesa va proposar elevar a l’òrgan de contractació la relació classificada,
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“Que una vegada obtingudes les puntuacions a mode de valoració automàtica, es
procedeix a sumar les puntuacions de les ofertes de judici de valor compreses en el
sobre 2 referent a la memòria Tècnica i que han estat valorades en informe
independent, amb el resultat següent:

Codi Validació: 7CMHQJTP4M9NM73TK3H274Q2F | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 39 de 63

En data 11 de juliol de 2018 es va reunir la Mesa de contractació per l’obertura del sobre
3 “Proposta econòmica i altra documentació”, i es va donar compte de la valoració de les
ofertes continguda en el sobre 2. Aquesta acta conclou:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 5 de juny de 2018 es va reunir la Mesa de contractació per obertura del sobre 2
“Memòria tècnica”, que conté la documentació precisa per a la valoració dels criteris
d’adjudicació que depenen d’un judici de valor.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Puntuació

1

GESMAN SERVEIS DE MANTENIMENT, SL

100,00

2

MULTIANAU, SL

95,37

3

EVOBAC INTEGRAL SERVICES, SLU

95,23

4

FERROVIAL SERVICIOS, SA

95,21

5

NETEGES PENEDÈS, SL

93,79

6

LIMPIEZAS JIMENEZ Y ESPINOSA, SL

84,09

Per acord del Ple de data 19 de juliol de 2018 s’aprova la relació classificada de les
ofertes i es requereix al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa, GESMAN SERVEIS DE MANTENIMENT, SL, perquè presenti la
documentació justificativa, de conformitat amb l’establert als plecs de clàusules
administratives particulars.

Consta a l’expedient que el licitador que va presentar l’oferta econòmicament més
avantatjosa, GESMAN SERVEIS DE MANTENIMENT, SL, ha constituït garantia
definitiva per import de 18.100 euros i ha presentat els documents justificatius exigits.

FONAMENTS DE DRET

La legislació aplicable és la següent:

-

Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.

-

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).

-

Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.

-

Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general
de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò
que no contradigui a la LCSP

-

Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
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LICITADOR
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ORDRE

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

per ordre decreixent, de les proposicions presentades:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

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

PRIMER.- Adjudicar el contracte del servei de neteja de les dependències municipals a
l’empresa GESMAN SERVEIS DE MANTENIMENT, SL,, amb NIF B64132855, per import de
438.020 EUROS, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 362.000 euros, pressupost
net, i 76.020 euros d’IVA, afegit al tipus del 21%, amb una durada de 4 anys, amb
subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i tècniques aprovats i a les
condicions que figuren en la seva oferta.

SEGON.- Comprometre la despesa com a preu del contracte a càrrec de les següents
partides del Pressupost municipal en vigor i preveure els corresponents crèdits als
pressupostos futurs, com a despesa plurianual:

Any

Partida pressupostaria

Àrea de despesa

2018

3120 22700

Consultori Mèdic

3230 22700

Escola Bressol

3231 22700

Escola Pública

9200 22700

Edifici Ajuntament

9201 22700

Hotel d’Entitats
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Atès que l’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord, vista la
Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, és el Ple de la
Corporació, però aquest va acordar, en sessió ordinària de data 19 de juliol de 2018,
delegar en la Junta de Govern Local l’adjudicació del present contracte sempre que
l’empresa que hagi de resultar adjudicatària de la contractació sigui la mateixa que ha
quedat en primer lloc en la relació classificada aprovada pel Ple en el present acord i no
es produeixi cap modificació en les circumstàncies de l’adjudicació.

Número : 2018-0027 Data : 27/08/2018

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

-

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Edifici usos
Montserrat.

múltiples

del

carrer

TERCER.- Requerir a l’empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte administratiu.

QUART.- Notificar aquest acord a totes les empreses que han participat en el procés de
contractació, amb indicació dels recursos pertinents.

CINQUÈ.- Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant.

SISÈ.- Publicar l’anunci de formalització del contracte al perfil de contractant.

SETÈ. Publicar l’anunci de formalització del contracte en el «Diari Oficial de la Unió
Europea».

VUITÈ.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.

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

Expedient 867/2018. Aportació 2018 adhesió al Consorci de Promoció
Turística del Penedès.- Projecte enoturismePENEDÈS
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9330 22700

Museu Josep Cañas
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3330 22700

Centres de participació ciutadana:
Centre Cívic Ernest Lluch, Centre Cívic
Joan Català, Centre Cívic Sant Miquel i
local social de Saifores

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

9240 22700

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

El Consorci de Promoció Turística del Penedès és una entitat local sense finalitat
lucrativa, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat per l’acompliment dels seus
fins i de durada indefinida, que persegueix essencialment la millora, la promoció i el
foment del turisme al Penedès.

La vigència del conveni signat entre l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i el Consorci
de Promoció Turística del Penedès s’estén des de la seva signatura fins a la finalització
del seu objecte i comporta l’obligació de l’Ajuntament de realitzar anualment una
aportació de 1.500,00€ (mil cinc-cents euros).

Atesa la memòria del Regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès, de data 9 de juliol de 2018, en la qual es valora positivament ser membre
d’aquest projecte de promoció turística donat que Banyeres del Penedès es troba a la
DO Penedès i que l’adhesió al Consorci de Promoció Turística del Penedès es considera
una oportunitat per impulsar i donar a conèixer el nostre municipi i tots els seus recursos,
com són: Museu Josep Cañas, patrimoni cultural i festiu, restaurants, allotjaments rurals,
rutes, entre d’altres.

Atès l’informe de la secretària interventora accidental, emès en data 16 d’agost de 2018.

Ateses les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases del Règim Local.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local, per Decret
número D/15/066.
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La Junta de Govern Local, en sessió de data 16 de març de 2017, va acordar l’adhesió
al Consorci de Promoció Turística del Penedès i la signatura del corresponent conveni.
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APROVAR, SI S’ESCAU, EL PAGAMENT DE LA QUOTA CORRESPONENT A L’ANY
2018 PER L’ADHESIÓ AL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PENEDÈS PROJECTE ENOTURISMEPENEDÈS.- Exp. 867/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Per tot això,

TERCER.- Notificar el present acord al Consorci de Promoció Turística del Penedès.

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

Expedient 987/2018. Sol·licitud de subvenció destinada a incentivar la
contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del
programa Garantia Juvenil
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

APROVAR, SI S’ESCAU, SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL SERVEI PÚBLIC
D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA DESTINADA A INCENTIVAR LA CONTRACTACIÓ
EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES BENFICIÀRIES DEL PROGRAMA
GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA, CONVOCATÒRIA 2018. EXP.- 987/2018

Els elevats percentatges de persones joves que estan en situació d'atur, tot i haver
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SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa a càrrec de l’aplicació
pressupostària 4300 467.00 del vigent pressupost i procedir al seu pagament, quan
correspongui.
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PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a l’any 2018 que deriva del conveni vigent
amb el Consorci de Promoció Turística del Penedès, per un import de 1.500,00€ (mil
cinc-cents euros).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Atesa la memòria de la Regidoria de Treball i Ocupació, que consta a l’expedient, en la
qual es considera que la sol·licitud de subvenció destinada a incentivar la contractació
de joves en pràctiques dóna una oportunitat d’experiència laboral als joves que fa poc
han acabat els seus estudis i facilita el seu accés laboral i que a més, es tracta d’una
actuació d’interès general, de cohesió social, fomenta i promou la contractació en
pràctiques dels joves tant del municipi com de la comarca.

Atès que la sol·licitud de subvenció s’ha de presentar abans del 7 de setembre de 2018,
per mitjans telemàtics, a través de l’extranet de les administracions catalanes
www.eacat.cat.

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.
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Atès la Resolució TSF/1779/2018, de 16 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria, per
a l’any 2018, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació
en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a
Catalunya (ref. BDNS 409444).
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En aquest context, l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en
pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, estableix
la col·laboració amb els ajuntaments i el consells comarcals de Catalunya i les entitats
sense ànim de lucre constituïdes i amb centre de treball a Catalunya, perquè persones
joves amb titulació reglada i/o titulació laboral siguin contractades i prestin els seus
serveis sota la modalitat contractual de pràctiques, durant un període de sis mesos a
jornada completa, amb la finalitat de millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les
aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

obtingut una titulació reglada o laboral que l'habilita per accedir al mercat de treball,
constitueixen una preocupació social àmpliament compartida per la societat catalana i
pel Govern de la Generalitat, que l'ha assumit com una de les prioritats de l'acció de
govern.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Per tot això,

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

Expedient 991/2018. Sol·licitud de subvenció Llars d'Infants
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA
EXTRAORDINARI D’AJUTS PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D’INFANTS
PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL I DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ
INFANTIL EN ESCOLES RURALS, CURS 2017-2018, DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA. EXP.- 991/2018

El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 24 de novembre de 2017, va
aprovar inicialment les Bases específiques reguladores del Programa extraordinari
d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i de
primer cicle d’educació infantil en escoles rurals, de la Unitat d’Actuacions Integrals al
Territori i Cooperació del SAM.

Aquestes bases van esdevenir definitives el 15 de febrer de 2018 i es van publicar al
BOPT núm. 25 de 5 de febrer de 2018.
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SEGON.- Tramitar la sol·licitud de subvenció per mitjans telemàtics, a través de
l’extranet de les administracions catalanes www.eacat.cat.
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PRIMER.- Aprovar sol·licitar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya una subvenció
destinada a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, de conformitat amb la Resolució
TSF/1779/2018, de 16 de juliol.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

4.1. Es podran finançar amb càrrec als ajuts regulats en aquestes bases, les despeses
de personal i de les derivades del funcionament dels centres educatiu de primer cicle
d’educació infantil generades dins el calendari del curs escolar (que comença l’1 de
setembre i acaba el 30 de juny).
4.2 No son subvencionables les despeses de menjador, ni les acollides matinals i de
tarda, ni les derivades d’inversions i amortitzacions.

Atès que l’Ajuntament de Banyeres del Penedès és titular d’un centre de primer cicle
d’educació infantil, la llar d’infants Marta Mata.

Atesa la memòria de la Regidoria d’Ensenyament, que consta a l’expedient, os es valora
positiu sol·licitar l’esmentada subvenció.

Les sol·licituds s’han de presentar abans del proper 28 de setembre de 2018 de forma
telemàtica, en model normalitzat i a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona
www.dipta.cat.

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.
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Quarta. Actuacions subvencionables i no subvencionables.
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D’acord amb el punt quart de les bases de les específiques reguladores d’aquesta
subvenció:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 27 de juliol de
2018, va aprovar la convocatòria de les subvencions del Programa extraordinari d’ajuts
per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i de primer
cicle d’educació infantil en escoles rurals, curs 2017-2018. L’anunci es va publicar al
BOPT núm. 155 de data 9 d’agost de 2018; BDNS: 410786.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Per tot això,

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

Expedient 215/2018. Reintegrament de subvenció
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, EL REINTEGRAMENT D’UNA PART DE LA SUBVENCIÓ
ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT EN REFERÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS TITULARS DE LLARS
D’INFANTS DE CATALUNYA, DESTINADES A MINORAR EL COST DEL SERVEI DE
MENJADOR ESCOLAR, DURANT EL CURS 2015-2016. EXP.- 215/2018

ANTECEDENTS

Atès que a la Junta de Govern Local de data 9 de juliol de 2015 es va aprovar sol·licitar
subvenció per tal de minorar el cost del servei de menjador escolar dels infants
corresponent al curs acadèmic 2015-2016 del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.

Atès que l’objecte de la convocatòria era donar suport a l’escolarització i afrontar les
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SEGON.- Tramitar la sol·licitud de subvenció de forma telemàtica, en model normalitzat i
a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona www.dipta.cat.
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PRIMER.- Aprovar sol·licitar una subvenció del Programa extraordinari d’ajuts per al
funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle
d’educació infantil en escoles rurals, curs 2017-2018, de la Unitat d’Actuacions Integrals
al Territori i Cooperació del SAM de la Diputació de Tarragona.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

possibles situacions de dificultat alimentària dels infants de zero a tres anys escolaritzats
en les llars d’infants de titularitat municipal durant el curs 2015-2016, establint una
assignació econòmica que permetés minorar el cost que representava la prestació del
servei de menjador, per a les famílies que es trobessin en situacions de vulnerabilitat.

Comprovat l’expedient, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès va justificar correctament
la despesa del servei per part dels usuaris que podien beneficiar-se de la subvenció, que
eren dos alumnes de la llar d’infants, per trobar-se en situació de vulnerabilitat. En
aquest sentit, hi ha una diferència entre l’assignació concedida i l’'import justificat, que
correspon a 2.588,00€



Total certificat ajuntament: 756,00€



Assignació concedida: 3.344,00€



Total import correctament justificat: 756,00€

Per aquest motiu, cal reintegrar aquest import mitjançant carta de pagament, que
s’adjunta a l’escrit del Departament d’Ensenyament, i trametre una còpia del comprovant
de l’ingrés.

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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D’acord amb el que s'estableix al punt 2 de la Resolució de concessió de subvencions
als ajuntaments titulars de llars d'infants, destinades a minorar el cost del servei de
menjador escolar dels infants durant el curs 2015-2016, l’import màxim concedit per
alumne no pot ser superior a 4,75 €/dia i fins a un màxim de 200 dies.
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Aquest que Ajuntament ha rebut notificació per part del Departament d’Ensenyament
amb registre d’entrada número 243 de data 24 de gener de 2018, en la qual informen de
què una vegada revisats els certificats justificatius de la despesa corresponent a
l’assignació que es va rebre per al curs 2015-2016, per a la minoració del cost del
menjador de les llars d'infants de titularitat municipal, no ha estat justificada la totalitat de
l’assignació rebuda.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va atorgar una
subvenció a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per import de 3.344,00 euros.

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.

SEGON.- Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.

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

Expedient 676/2018. Admissió a tràmit de reclamació per responsabilitat
patrimonial
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, L’ADMISSIÓ A TRÀMIT DE LA RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE LA SRA. AMB DNI ….838Q PER CAIGUDA A
LA VIA PÚBLICA.- EXP. 676/2018
Fets

La Sra. amb DNI .....838Q ha presentat una reclamació de responsabilitat patrimonial
contra l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per danys soferts en data 28 de maig de
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PRIMER.- Aprovar el reintegrament al Departament d’Ensenyament d’una part de la
subvenció atorgada l’any 2015 per minorar el cost del servei de menjador escolar dels
infants corresponent al curs acadèmic 2015-2016, per import de 2.588,00€, atès que
l’import justificat correctament per l’Ajuntament era inferior a la totalitat de l’assignació
rebuda.
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Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això,

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

2018 quan va caure mentre passejava pel Passatge del Pavelló, segons manifesta, a
causa de la tapa metàl·lica d’una boca d’incendis.

Sol·licita una indemnització de 350,00 Euros.

3. La tramitació i resolució de l'expedient de responsabilitat patrimonial s'efectuarà
d'acord amb els principis que conté el capítol IV ( de la responsabilitat patrimonial de les
Administracions públiques) del Títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del Sector Públic.

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.
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2. L’article 67 de la Llei 39/2015 estableix que quan s’iniciï el procediment a instància de
l’interessat, la sol·licitud d'inici de la reclamació s'ha d’ajustar al que disposa a l’article 66
l'esmentada Llei i a més ha d'especificar: les lesions produïdes, la presumpta relació de
causalitat entre aquestes i el funcionament del servei públic, l’avaluació econòmica de la
responsabilitat patrimonial, si fos possible, i el moment en què la lesió es va produir
efectivament. A més, anirà acompanyada de totes aquelles al·legacions, documents i
informacions que s’estimin oportuns i de la proposició de prova, concretant-se els mitjans
de què vol valer-se el reclamant.
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1. Els procediments de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques
s’iniciaran d’ofici o per reclamació dels interessats, segons preveu l’article 54 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
públiques i l’article 84.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Fonaments de dret

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

TERCER.- Comunicar a la reclamant el següent:
-

l’expedient es considera iniciat el dia 29 de maig de 2018
el termini per a la seva resolució és de 6 mesos
en cas de silenci administratiu, aquest tindrà efectes desestimatoris
si es vol impugnar la desestimació presumpta d’aquesta reclamació per silenci
negatiu, és procedent interposar recurs contenciós administratiu davant els
Jutjats Contenciosos Administratius de Tarragona en el termini de 6 mesos a
comptar des de la data en què es produeixi la desestimació presumpta per silenci
negatiu.

QUART.- Requerir a la reclamant que aporti tots els mitjans de prova i proposi la pràctica
de totes aquelles proves que consideri necessàries per a la resolució d'aquesta
reclamació, cas que no ho hagi efectuat anteriorment. En tot cas, requerir a la reclamant
que, en el termini de 10 dies, indiqui l’hora en què van ocórrer els fets.
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a la companyia d’assegurances de l’Ajuntament.

Expedient 995/2018. Aprovació de factures
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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SEGON.-. Nomenar instructora de l’expedient la senyora Anna Anguera Sans,
funcionària dels Serveis Jurídics de la Diputació de Tarragona, i secretària la senyora
Immaculada Rocío Santos Cuellas, funcionària de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès, les quals poden ser recusades per les causes i en la forma que estableix
l’article 24 de la Llei 40/2015.
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PRIMER.- Admetre a tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per
la Sra. amb DNI .....838Q, que es tramitarà d’acord amb el que determinen la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector
Públic.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL

Raó Social

Import

Descripció

FACT-2018-0948

Excavacions Xavi, S.C.P

183,92 Fuita aigua parc Priorat Banyeres

FACT-2018-0952

Hidro Tarraco, S.A

373,61 Material per reparació fuita Sant Miquel

FACT-2018-0955

Ferreteria Jaume, S.A

997,25 Material per reparacions brigada

FACT-2018-0956

Francesc Garrido Zapata

Canvi bombins porta Centre Civic Sant
519,01 Miquel, ermita i aixeta font

FACT-2018-0972

Irenec, S.L

Neteja clavegueram Marquesa Griny amb
484,00 C. Baladres

FACT-2018-0984

SyG, S.A

354,36 Material per enllumenat públic

FACT-2018-0989

Francesc Garrido Zapata

Reparació varis trams Tanca perimetral de
676,14 malla Parc Priorat

FACT-2018-1004

Pedro Perea Expósito

435,60 Reparació voreres a Banyeres

FACT-2018-1018

Tif97 Publicitat, S.L.U

145,55 Lona Benvinguts Festa Major

FACT-2018-1022

Camp i Jardí

437,75 Reparació generador

FACT-2018-1025

Pedro Perea Expósito

302,50 Reparació tarima fusta Avda Marta Mata

FACT-2018-1054

Hidro Tarraco, S.A

165,00 Material per reparacions avaries aigua

FACT-2018-1070

Enric Fontanillas Just

Servei reparació dos persianes del Centre
409,83 Cívic

FACT-2018-1096

Gestió de Residus i
Biodiversitat, S.L

FACT-2018-1097

Pedro Perea Expósito

FACT-2018-1098

Manantial de Salud, S.L.U

FACT-2018-1099

FCC Aqualia, S.A

FACT-2018-1100

Incatur, S.L

FACT-2018-1101

Espai Lleure Divertalia, S.L

3.569,50 Redacció plecs neteja viaria i jardineria
998,25 Reparació voreres Priorat de Banyeres
79,48 Aigua per Ajuntament
112,53 Anàlisis dipòsit aigua
16,58 Material de serveis per reparacions brigada
935,00 Dinamitzador Espai Jove mes juliol

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

Número : 2018-0027 Data : 27/08/2018

Nº Factura

Codi Validació: 7CMHQJTP4M9NM73TK3H274Q2F | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 53 de 63

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVACIÓ DE FACTURES.- EXP. 995/2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

FACT-2018-1102

Expert Pool Iberica, S.L

1.212,50 Reparació robot chrono de la piscina

FACT-2018-1103

Selfoods, S.A.U

2.805,00 Cocktail presentació Jaciment Ibers

FACT-2018-1104

Serralleria de la Parte, S.L

1.006,43 Canviar porta Escola publica

FACT-2018-1105

Serralleria de la Parte, S.L

FACT-2018-1106

Brodats Romeu, S.L

FACT-2018-1107

Joan Vilar Ivern

825,00 Activitats infantils Festa Major Priorat

FACT-2018-1108

Espai Lleure Divertalia, S.L

360,65 Servei menús Escola Bressol Casal d'Estiu

FACT-2018-1109

Securitas Direct España,
S.A.U

53,24 Alarma piscina municipal mes agost

FACT-2018-1110

Telefònica Moviles
España, S.A.U

Telèfon Escola Publica 18-06-2018 a 1725,41 07-2018 717794197

FACT-2018-1111

Telefònica Moviles
España. S.A.U

Trucades fora de tarifa 18-06-18 A 17-07171,93 18

FACT-2018-1112

Xarxes de
Telecomunicacions
Alternatives

302,50 Connexió telèfon mes agost

FACT-2018-1113

Josepa Jané Figueres

Pollastre, pasta, patates i oli per banc
338,22 d'aliments

FACT-2018-1114

Montse Santamaria Olmos

306,43 Neteja cabines sanitàries Festa Major

FACT-2018-1115

Montse Santamaria Olmos

FACT-2018-1116

Cespa, S.A

3.900,62 Manteniment jardins i arbrat mes juliol

FACT-2018-1117

Cespa, S.A

6.675,00 Servei neteja viària mes juliol

FACT-2018112018

Cruz Roja Española

241,70 Servei teleassistència domiciliària mes juliol

FACT-2018-1119

Carlos Paz Garrido

170,00 Servei podologia mes juliol

FACT-2018-1120

Roso Borrell Montserrat

FACT-2018-1121

Jose Maria Estivill
Campanera

FACT-2018-1122

Gas Natural Servicios
SDG, S.A

FACT-2018-1123

Ferreteria Jaume, S.A

-60,38 Devolució vestuari brigada

FACT-2018-1124

Ferreteria Jaume, S.A

Material per reparacions brigada i vestuari
543,28 brigada

FACT-2018-1125

Ferrovial Servicios, S.A

743,19 Col·locar ancoratge carpa Camp Futbol

38,20 Diaris i revistes Llar d'avis mes juliol

15.128,38 Reproducció escultura pescador
Electricitat 16-06-2018 a 11-07-2018
1.221,71 Escola Publica

81,68 Sopar músics concert Loca Histèria
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Neteja campanar i Local Joves per Festa
70,18 Major

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

4 peces escut Ajuntament Banyeres per
14,52 vestuari brigada

984,10 Dotació reserva aigua mes juliol

FACT-2018-1127

Gas Natural Servicios
SDG, S.A

Instal·lació ledplus Escola Pública mes
748,49 juliol

FACT-2018-1128

Gas Natural Servicios
SDG, S.A

Gas natural Escola Publica 26-06-2018 a
825,99 26-07-2018

FACT-2018-1129

BQ Llum Traffic, S.L

191,81 Manteniment semàfors priorat mes juliol

FACT-2018-1130

Edicions Digitals del
Camp, S.L

Campanya publicitat Ajuntament de
544,50 Banyeres

FACT-2018-1131

Consorci d'Aigües de
Tarragona

FACT-2018-1132

Ciurana Gasull, S.L

512,13 Benzina vehicles municipals mes juliol

FACT-2018-1133

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 30-06-2018 a 31-07-2018 Camp
649,20 Futbol

FACT-2018-1135

Telefònica de España,
S.A.U

Connectivitat Centre Cívic agost
42,35 877909712

FACT-2018-1136

Telefònica de España,
S.A.U

Connectivitat Escola Publica Agost
42,35 877909538

FACT-2018-1137

Telefònica de España,
S.A.U

Telèfon ajuntament 18-06-2018 a 17-07586,67 2018 877909713

FACT-2018-1138

Telefònica de España,
S.A.U

Telèfon Centre Cívic 18-06-2018 a 17-07126,60 2018 877909711

FACT-2018-1139

Telefònica de España,
S.A.U

Telèfon Escola Pública i mòbils regidors 18371,47 06-2018 a 17-07-2018 877909537

FACT-2018-1140

Telefònica de España,
S.A.U

42,35 Connectivitat Ajuntament agost 877909714

FACT-2018-1141

Gestinet Internet
Informàtica, S.L

435,60 Manteniment informàtic mes juliol

FACT-2018-1142

Eco BP, S.L

857,57 Servei recollida selectiva mes juliol

FACT-2018-1143

Eco BP, S.L

1.403,35 Servei deixalleria comarcal mes juliol

FACT-2018-1144

Canon Penedès, S.A

Copies impressores Ajuntament i Centre
280,05 Cívic

FACT-2018-1145

Mercedes Menéndez Noel

192,00 Pa per banc aliments i sardinada

FACT-2018-1146

Eco BP, S.L

FACT-2018-1147

Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona

Anunci BOPT aprovació provisional
45,00 ordenança fiscal taxa escola bressol

FACT-2018-1148

Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona

Anunci BOPT aprovació massa salarial
45,00 personal laboral

FACT-2018-1149

Butlletí Oficial de la

8.696,81 Dotació efectiva aigua mes juliol

17.347,97 Servei recollida residus mes juliol

45,00

Anunci BOPT aprovació inicial modificació
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Consorci d'Aigües de
Tarragona
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FACT-2018-1126

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

de crèdit 3/2018
Neteja locals municipals juliol, neteja per
11.216,00 festa major, casal d'estiu i hotel entitats

FACT-2018-1150

Neteges Penedès, S.L

FACT-2018-1151

Nens del Vendrell

FACT-2018-1152

AN Connect, 05, S.L

FACT-2018-1156

Silmar, servicios.
Equipamientos.urbanos,
S.L.U

3.478,75 Cabina lavabo fusta per zona B-2

FACT-2018-1157

Fornell Consultors, S.L.P

Quota gestoria i informació MINHAP mes
2.290,53 maig

FACT-2018-1159

SyG, S.A

17 rellotges astronòmics i material
3.319,79 enllumenat públic

FACT-2018-1160

Cellers Domenys i Seccio
Credit, SCCL

FACT-2018-1161

Calafell Activa, S.C.P

FACT-2018-1162

FCC Aqualia, S.A

FACT-2018-1163

Centaño Management
d'Espectacles

FACT-2018-1164

Francesc Garrido Zapata

139,15 Reparació porta accés cementiri

FACT-2018-1165

Arval Service Lease, S.A

375,00 Renting furgoneta Ford Transit mes juliol

FACT-2018-1166

Carpinteria Guerrero, S.L

441,65 Reparació persianes Escola Pública

FACT-2018-1167

Ute Valls

FACT-2018-1168

Ferrovial Servicios, S.A

-81,68 Abonament sopar músics Loca Histèria

FACT-2018-1169

Ferrovial Servicios, S.A

Lloguer generador i transport tanques
655,22 Concentració Harley

FACT-2018-1170

Ferrovial Servicios, S.A

FACT-2018-1171

Francesc Garrido Zapata

742,87 Reparació tanca perimetral parc pujolet

FACT-2018-1176

Mª Lourdes Meroño Coria

581,94 Repartiment agenda juny

FACT-2018-1177

Mª Lourdes Meroño Coria

318,00 Publicitat i ple

FACT-2018-1178

Mª Lourdes Meroño Coria

482,30 Publicitat festa major

FACT-2018-1179

Mª Lourdes Meroño Coria

145,75 Repartiment flyers església

FACT-2018-1180

Consorci Administració
Oberta de Catalunya

311,26 Certificat plataforma EPIC

FACT-2018-1181

Mª Lourdes Meroño Coria

722,92 Assistència al ple i notes de premsa

2.300,00 Actuació castellera nens del vendrell

107,16 Vi negre per Sardinada Festa Major
Activitat infantil Parc infables 9 de juliol
1.210,00 Festa Major
87,12 Anàlisis dipòsit aigua
Actuació orquestra Aquarama Festa Major
1.694,00 Priorat

Número : 2018-0027 Data : 27/08/2018

214,85 Tarifa plana i Canal SIP mes juliol

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1.782,04 Reparació fuita aigua Cementiri

Neteja viària i jardineria concentració
2.778,58 Harley
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Província de Tarragona

Servei retirada vehicles 5267CBY i C-8567238,37 BHT

FACT-2018-1183

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 30-06-2018 a 31-07-2018
154,92 TP2124 UA B-2

FACT-2018-1184

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 30-06-2018 a 31-07-2018 Pl
294,25 Ajuntament

FACT-2018-1185

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 30-06-2018 a 31-07-2018 C. A
158,33 Interior

FACT-2018-1186

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 30-06-2018 a 31-07-2018 zona
67,12 carretera

FACT-2018-1187

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 31-05-2018 a 31-07-2018
45,24 Farigola

FACT-2018-1188

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 12-06-2018 a 12-08-2018 Pous
573,78 Regants

FACT-2018-1189

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 11-07-2018 a 13-08-2018
171,31 Bombeig JM Caparros

FACT-2018-1190

Endesa Energia, S. A.U

Electricitat 12-06-2018 a 12-08-2018
213,44 Centre Cívic Sant Miquel

FACT-2018-1191

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 11-06-2018 a 10-08-2018
441,80 Piscina

FACT-2018-1192

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 11-07-2018 a 13-08-2018
288,16 Centre Cívic

FACT-2018-1193

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 11-07-2018 a 13-08-2018 Pou
753,38 Pujolet

FACT-2018-1194

Endesa Energia, S.A.U

FACT-2018-1195

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 12-06-2018 a 12-08-2018
185,34 Centre Cívic Saifores

FACT-2018-1196

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 11-07-2018 a 13-08-2018 Urb
390,81 Pinatellada

FACT-2018-1197

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 11-07-2018 a 13-08-2018
259,89 Escola Bressol

FACT-2018-1198

Endesa Energia, S.A.U

FACT-2018-1199

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 31-05-2018 a 31-07-2018 Av
202,78 Marta Mata

FACT-2018-1200

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 11-07-2018 a 13-08-2018 C.
366,04 Tarragona

FACT-2018-1201

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 10-07-2018 a 09-08-2018
213,42 Consultori Mèdic

FACT-2018-1202

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 10-07-2018 a 09-08-2018 Pista
34,39 Poliesportiva

Electricitat 12-06-2018 a 12-08-2018 Hotel
62,13 Entitats

78,32

Electricitat 11-06-2018 a 09-08-2018
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FACT-2018-1182

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Dipòsit Aigua

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 10-04-2018 a 11-06-2018
457,42 Piscina

FACT-2018-1205

Drac de Banyeres

423,50 Grua per la volada del drac 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
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.

Ateses les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’article 84 de
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.

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 123.834,65 € i procedir a la comptabilització en la fase comptable
corresponent a càrrec dels crèdits del vigent pressupost.
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Endesa Energia, S.A.U

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Electricitat 11-06-2018 a 09-08-2018 Local
59,70 Dones

FACT-2018-1203

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SEGON.- Procedir al pagament efectiu, quan procedeixi.

Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD D’AVANÇAMENT DEL COST DELS
LLIBRES D’UNA MENOR QUE CURSARÀ P4 A L’ESCOLA MARE DE DÉU DEL
PRIORAT, CURS 2018-2019 - EXP.- 1015/2018

Atès que en data 17 de juliol de 2018 amb registre d’entrada número 2719, la senyora
ASS amb DNI núm. ...294V sol·licita a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
l’avançament del cost dels llibres escolars de la seva filla que cursarà P4 a l’Escola Mare
de Déu del Priorat, curs 2018-2019.

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

“que s'avanci des de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès el cost total dels llibres i
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Els expedients que consten a continuació, s'inclouen a l'ordre del dia de la sessió,
prèvia declaració d'urgència, d'acord els articles 83 i 91 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals (ROF).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

material escolar de la filla escolaritzada a P4.

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

·

Posteriorment es tramitarà una prestació d’urgència social per tal de cobrir la
totalitat de l’avançament.”

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

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

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:
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·

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

L'avançament del cost total dels llibres de la menor a l'Escola Mare de Déu del
Priorat, per l'import de 130 €.

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

·

Posteriorment es tramitarà una prestació d’urgència social per tal de cobrir la
totalitat de l’avançament.

TERCER.- Significar que la despesa, de caire no pressupostari, es comptabilitzarà en un
compte no pressupostari deutor, que es saldarà quan el Consell Comarcal realitzi el
pagament de la totalitat de l’avançament.

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

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

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Donar compte Decrets
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SEGON.- Aprovar l’informe social, emès per la treballadora social del Consell Comarcal
del Baix Penedès que presta els seus serveis a Banyeres del Penedès, de la família amb
número d’expedient 2018/00061, on es proposa :

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Aprovar la sol·licitud d’avançament del cost dels llibres escolars de la menor
que cursarà P4 a l’Escola Mare de Déu del Priorat, per un import de 130 euros, que
s’ingressarà directament a l’AMPA, que és qui gestiona la venda de llibres escolars.

Resum

Expedient

DECRET
2018-0086

21/08/2018
21:09

Sol·licitud
de
cessió
d'un
desfibril·lador al CF Banyeres pel
dia 23 d'agost i els partits de lliga
disputats al Camp de Futbol
Municipal de Banyeres a partir del 2
de setembre

1034/2018

DECRET
2018-0085

21/08/2018
21:08

Sol·licitud de material per a la festa
major de l'Arboç del 24 al 29 d'agost
de 2018

1032/2018

DECRET
2018-0084

21/08/2018
21:06

Inici d’expedient de baixes per
inscripció
indeguda
al
padró
d’habitants per incompliment dels
requisits de l’art. 54 del Reglament
de Població i Demarcació Territorial
dels ens locals (BII)

520/2018

DECRET
2018-0083

14/08/2018
10:40

Delegació de les funcions d’alcaldia
per a celebració de matrimoni civil a
la regidora Núria Figueras pel
proper dia 14 de setembre de 2018

53/2018

DECRET
2018-0082

13/08/2018
14:25

Sol·licitud tall via pública del C/ Pau
Casals per la celebració d'un sopar
de germanor el 17 d'agost de 2018
a partir de les 20:00h i fins la 01:00h

1003/2018

DECRET
2018-0081

10/08/2018
10:53

Sol·licitud per fer ús del Parc del
Priorat el 25 d'agost de 2018 a partir
de les 17:00h en motiu de la
celebració d'un aniversari

08/08/2018
11:35

Sol·licitud de cessió de material a
l'Ajuntament de Bellvei per la seva
festa major els dies compresos
entre el 14 d'agost i el 19 d'agost de
2018.

DECRET
2018-0080

988/2018

982/2018
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Nom

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Tall del carrer Albert Santó el 4
d'agost a partir de les 20:00h per la
realització d'un sopar popular

969/2018

DECRET
2018-0078

03/08/2018
10:49

Sol·licitud per fer bivac i acampar al
torrent Lluc el 8 d'agost.

976/2018

DECRET
2018-0077

01/08/2018
15:49

Convocatòria Junta de Govern
Local en sessió ordinària de data 2
d'agost de 2018. JGL/2018/26

JGL/2018/26

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes
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DECRET
2018-0079

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

