
     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

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

ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2018/30  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  27 / de setembre / 2018  

Durada  Des de les 18:30 fins a les 19:24 hores  

Lloc  Sala de Juntes  

Presidida per  Amadeu Benach i Miquel  

Secretari  José Félix Velasco Martínez  

  

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ  

DNI Nom i Cognoms Assisteix 

39689555L Amadeu Benach i Miquel SÍ 

39718771W Anna Jané Caralt (sense dret a vot) SÍ 

35013086W Ida Pilar Josefa Berdusan Farré SÍ 

46333082L Joan Roig i Soria SÍ 

39636281J Lluís Inglada i Jané SÍ 
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Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el 
President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia 

  

A) PART RESOLUTIVA  

  

Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

 Acta Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 13 de 
setembre de 2018. JGL/2018/29 

  

Expedient 1077/2018. Sol·licitud d’anular el rebut de la taxa d’ocupació 
de domini públic (gual), per estar duplicat. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA DEL REBUTS DE LA TAXA D’OCUPACIO DE 
DOMINI PUBLIC (GUAL) Nº 302 DUPLICAT PER ERROR.- 1077/2018  

  

Vist l’escrit presentat per la Sra. Amb DNI: ...218S, de data 21 d’agost de 2018 i amb 
registre d’entrada número E-18-3083, en el qual exposa que el rebut de la taxa 
d’ocupació de domini públic (gual) se li ha carregat pel banc dues vegades. Per la qual 
cosa, sol·licita la devolució d’una d’elles.  

  

Vist que s’han generat dos rebuts del mateix gual nº 302, per error, amb les següents 
claus de cobrament: 43-020-733-2018-01-0000308 i 43-020-733-2018-01-0000312  

  

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 
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les Bases del Règim Local. 

  

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

  

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

  

PRIMER.- Aprovar sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos Locals, la baixa del rebut de gual 
amb número fix: 020733000312 i a nom del Sr. Amb DNI: ...810N, generat per error.  

  

SEGON.- Notificar el present acord a BASE Gestió d’Ingressos Locals. 

  

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

 

  

Expedient 1085/2018. Sol·licitud per aplicar la tarifa reduïda en la taxa de 
subministrament d’aigua per tenir la condició de família nombrosa. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, APLICAR LA TARIFA QUARTA “FAMILIES NOMBROSES” 
DE L’ORDENANÇA FISCAL Nº 10 REGULADORA DEL SUBMINISTRAMENT DE 
L’AIGUA, PER REUNIR LA CONDICIO DE FAMILIA NOMBROSA.- 1085/2018   

 

Vist la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI: ....134J, de data 13 de setembre de 
2018 i amb registre d’entrada número E-18-3279, en la qual exposa que és titular del 
carnet de família nombrosa número: 43/001572/2013, i vàlid fins el 4 de març de 2025, 
del qual n’adjunta una còpia.  
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Vist que sol·licita que es tingui en compte la seva condició de família nombrosa, per tal 
de que se li apliqui la tarifa quarta, de l’Ordenança Fiscal Nº 10 reguladora del 
subministrament de l’aigua, en els propers rebuts d’aigua.  

 

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.- Concedir aplicar la tarifa reduïda en la taxa de subministrament d’aigua per 
família nombrosa, en el rebut amb número fix: 000146, per ser titular del carnet de 
família nombrosa, fent avinent a la sol·licitant que la bonificació és vigent fins el proper 4 
de març de 2025, de manera que si transcorregut aquest termini no presenta la 
renovació del carnet no hi haurà dret a l’aplicació de la tarifa reduïda. Tanmateix, la 
sol·licitant haurà de comunicar a l’Administració en cas que perdi la condició de titular del 
carnet de família nombrosa amb anterioritat a aquesta data. 

 

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

 

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

 

  

Expedient 1089/2018. Sol·licitud de canvi de nom del títol del nínxol nº 
236 
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Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CANVI DE NOM DE LA TITULARITAT DEL TITOL DEL 
NÍNXOL Nº 236.- 1089/2018  

 

Vist la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI: ....953G, de data 12 de setembre de 
2018 i amb registre d’entrada número E-18-3266, en la qual comunica que el títol del 
nínxol nº 236 va a nom d’una persona difunta i que per tant, es modifiqui la titularitat del 
títol del nínxol, al seu nom.  

 

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. 

 

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

 

PRIMER.- Aprovar el canvi de nom de la titularitat del títol del nínxol nº 236  

 

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

 

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

  

Expedient 1096/2018. Aprovar tractament de fuita en el rebut d’aigua 
corresponent al primer trimestre de 2018 
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Favorable 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 PRIMER TRIMESTRE DE 2018 I GENERAR-NE UN DE NOU 
AMB TRACTAMENT DE FUITA.- 1096/2018  

 

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. Amb DNI. ...467F, de data 3 d’agost de 2018 i amb 
registre d’entrada número RE-18-2904, en la qual comunica que va tenir una fuita 
d’aigua amb danys al domicili, immediatament després de la detecció es va avisar a la 
companyia asseguradora de l’immoble i van procedir a la reparació. Per la qual cosa, 
sol·licita un tractament de fuita en el rebut d’aigua del primer trimestre de 2018 per haver 
tingut la fuita en una tuberia que ells no veien.  

 

Vist l’informe de l’empresa asseguradora de data 18 de juliol de 2018 el qual certifica 
que es va declarar un sinistre el dia 8 de gener de 2018 per danys d’humitat i possible 
fuita. Posteriorment es constata que el comptador es belluga amb les aixetes tancades, 
pel que es tracta d’un trencament en la tuberia. Es donen instruccions a l’empresa 
d’assistència per que enviïn professionals i procedeixin a la localització i reparació de la 
fuita.   

 

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

 

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

 

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

 

PRIMER.- Aprovar sol·licitar a Base que anul·li i doni de baixa el rebut d’aigua 
corresponents al primer trimestre de 2018, amb número fix: 020800002399 i a nom del 
Sr. amb DNI: .... 467F, per fuita i en generi un de nou amb tractament de fuita.  
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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 1102/2018. Sol·licitud de revisió de la lectura del comptador 
de l’aigua per no estar d’acord amb la lectura del primer trimestre de 
2018 

Favorable 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 PRIMER I SEGON TRIMESTRE DE 2018.- 1102/2018  

 

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. amb DNI ...519M, de data 20 d’agost de 2018 i amb 
registre d’entrada E-18-3071, en la qual exposa que el rebut d’aigua corresponent al 
primer trimestre de 2018 va ser de molt poc consum (si es compara amb el consum 
habitual) i el següent corresponent al segon trimestre de 2018 va ser d’un consum 
superior a l’habitual per aquest període. Per la qual cosa, sol·licita una revisió de les 
lectures, per possible error.  

 

Vist l’informe de Manteniment, de data 18 de setembre de 2018, es verifica que hi va 
haver un error en la introducció de la lectura del primer trimestre, fent que s’acumulés la 
lectura de dos períodes en un sol trimestre.  

 

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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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 Gestió d’Ingressos la baixa i nova liquidació dels 
rebuts de l’aigua corresponents al primer i segon trimestre de 2018, amb número fix: 
02080003203 i a nom del Sr. Amb DNI: ...519M, per tenir una lectura incorrecte i en 
generi uns de nous amb la següent lectura:  

 

1º trimestre de 2018 – de 1354m3 a 1385m3 = 31m3  

2º trimestre de 2018 – de 1385m3 a 1416m3 = 31m3  

  

SEGON.- Aprovar sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos la devolució de l’import abonat en 
el rebut corresponent al primer trimestre de 2018, amb número fix: 02080003203 i amb 
clau de cobrament: 43-020-800-2018-15-3203, al número de compte: ES18 2038 9201 
59 3000506398 titularitat del sol·licitant.  

 

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

 

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

  

Expedient 1104/2018. Sol·licitud de revisió de la lectura del comptador 
de l’aigua per no estar d’acord amb la lectura del primer trimestre de 
2018 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

https://ens.baseonline.cat/gpt/flow/consultaDeutes?execution=e3s2
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APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIO DEL REBUT D’AIGUA 
CORRESPONENT AL PRIMER I SEGON TRIMESTRE DE 2018.- 1104/2018  

 

Vist la sol·licitud presentada per la senyora amb DNI ...008L, de data 14 de setembre de 
2018 i amb registre d’entrada E-18-3299, en la qual exposa que el rebut d’aigua 
corresponent al segon trimestre de 2018 ha estat amb un consum molt elevat i que el 
rebut del primer trimestre de 2018 va ser amb consum 0m3. Per tant, sol·licita una 
revisió de les lectures per un possible error en la lectura del primer trimestre de 2018, ja 
que en l’immoble é la residència habitual.  

 

Vist l’informe de Manteniment, de data 18 de setembre de 2018, es verifica que hi va 
haver un error en la introducció de la lectura del primer trimestre, fent que s’acumulés la 
lectura de dos períodes en un sol trimestre.  

 

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

 

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

 

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

 

PRIMER.- Aprovar sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos la baixa i nova liquidació dels 
rebuts de l’aigua corresponents al primer i segon trimestre de 2018, amb número fix: 
0208002340 i a nom de la Sra. Amb DNI: ...008L, per tenir una lectura incorrecte i en 
generi uns de nous amb la següent lectura:  

 

1º trimestre de 2018 – de 5352m3 a 5393m3 = 41m3  

2º trimestre de 2018 – de 5393m3 a 5444m3 = 41m3  

 

SEGON.- Aprovar sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos la devolució de l’import abonat en 
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el rebut corresponent al primer trimestre de 2018, amb número fix: 0208002340 i amb 
clau de cobrament: 43-020-800-2018-12-0002340, al número de compte: ES26 0182 
2506 85 0200000650 titularitat de la sol·licitant.  

 

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

 

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

  

Expedient 189/2018 i 406/2018: Canvi d'instructor dels procediments 
sancionadors per infracció de la normativa reguladora d'aigües potables 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

  

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SUBSTITUCIÓ DE LA INSTRUCTORA DELS 
EXPEDIENTS DELS PROCEDIMENTS SANCIONADORS PER INFRACCIÓ DE LA 
NORMATIVA REGULADORA D’AIGÜES POTABLES   CONTRA EL SR  J.A.S.L I SRA 
E.G.O  .-  EXP.-  189/2018 I CONTRA EL SR F.P.C .- EXP.- 406/2018.  

  

Fets 

 

Exp 189/2018 

  

1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 12 d’abril de 2018 es va resoldre 
incoar expedient sancionador per infracció administrativa en matèria de la normativa 
reguladora d’aigües potables, dels quals se suposa responsables a la Sra. amb D.N.I. 
núm.: ...037-J i al Sr. amb D.N.I núm.: .. 138-K per la denúncia presentada per part del 
senyor J.G.G., amb DNI .....320P 

  

2. Segons aquest acord es nomenava com a instructor de l’expedient al senyor José 
Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de Banyeres. 
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3. Per motiu de baixa mèdica del senyor José Félix Velasco Martínez no va poder 
continuar tramitant l’esmentat expedient i per Decret 2018-0045 de data 18 de Maig es 
va nomenar temporalment com a instructora a la Sra. Inmaculada Rocío Santos Cuellas 
fins a la incorporació del Sr. José Félix Velasco Martínez . 

  

Fets 

  

Exp 406/2018 

  

1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 24 de Maig de 2018 es va resoldre 
incoar expedient sancionador per infracció administrativa en matèria de la normativa 
reguladora d’aigües potables, del qual se suposa responsable al Sr. amb D.N.I. núm.: 
...501-F - EXP 406/2018. 

  

2. Segons aquest acord es nomenava com a instructora de l’expedient a la senyora 
Inmaculada Rocío Santos Cuellas, secretària interventora tresorera accidental de 
l’Ajuntament de Banyeres. 

  

  

Fonaments de dret 

  

L’article 13 de la Llei  40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic disposa 
que: “En la forma que disponga cada Administración Pública, los titulares de los órganos 
administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, 
ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su 
abstención o recusación. Si no se designa suplente, la competencia del órgano 
administrativo se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato superior 
de quien dependa". 

  

En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 

  

PRIMER.- Deixar sense efecte el nomenament de la senyora Immaculada Rocío Santos 
Cuellas. 

  
SEGON.- Nomenar al senyor José Félix Velasco Martínez com a instructor dels 
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expedients administratius núm. 189/2018 i 406/218,  en lloc de la senyora Immaculada 
Rocío Santos Cuellas, el qual podrà ser recusat per les causes i en la forma que 
estableix l’article 24 de la Llei 40/2015. 

  
TERCER.- Notificar-ho als interessats. 
  
QUART.- Comunicar-ho al senyor José Félix Velasco Martínez, nou instructor. 

  

Expedient 1080/2018. Sol.licitud cessió material i ús d'espais públics per 
la realització d'un matinal motorista el 28 d'octubre de 2018 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

  

APROVAR SI S’ESCAU, LA CESSIÓ DE MATERIAL I ÚS D’ESPAIS PÚBLICS PER A 
LA REALITZACIÓ D’UN MATINAL MOTORISTA A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT 
EL DIA 28 D’OCTUBRE DE 2018. EXP.- 1080/2018 

  

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I.:  ..008D, en representació de Harley 
Davidson Club Catalunya, en data 13 de setembre de 2018  (RE 3289) sol·licitant 
material (un escenari, dos barbacoes i taules i cadires per 400 persones) a més d’utilitzar 
diferents espais públics( plaça de l’Ajuntament, lavabo i el traster de la cooperativa) per 
a realització d’un matinal motorista  que tindrà lloc el  dia 28  d’octubre de 2018.  

  

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 18 de 
setembre de 2018 on diu: 

  

“INFORME TÈCNIC 

  

Atès la sol·licitud de data 13 de setembre de 2018, amb registre d’entrada número 3289, 
per la qual es demana permís per a poder realitzar un esmorzar popular, organitzat pel 
Club Harley Davinson Catalunya, fen ús de la Plaça de l’Ajuntament el dia 28 d’octubre 
de 2018 des de les 9h fins les 15h. Aquest esdeveniment és una concentració la qual 
necessita d’una logística, espais públics i preparació adients.  
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Atès que per la realització d’aquest esdeveniment es sol·liciten l’ús de la Plaça de 
l’Ajuntament, l’ús de l’equipament municipal del Local de la Cooperativa,  la utilització 
dels WC de l’edifici de l’Ajuntament , a mes de la cessió d’un escenari, cadires i taules 
per a 400 persones i 2 barbacoes. 

  

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

  

S’autoritza la utilització de l’espai públic i equipaments municipals demanats a demes del 
material demanat, sempre i quan es compleixi amb els següents punts: 

  

- Al tractar-se d’un espai públic no es podrà impedir l’accés a altres usuaris i per 
tant hauran de compartir la zona amb la resta de usuaris. 

  

- Queda totalment prohibit qualsevol tipus de tancament que limiti o impedeixi 
l’accés peatonal. 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

  

Amb la realització d’aquesta activitat es pretén fomentar els següents aspectes: 

  

- Fomentar la participació ciutadana. 

  

- Aproximar aquest tipus d’esdeveniments al municipi. 

  

Els ajuntaments, en l’àmbit de llurs respectives competències, han de facilitar que els 
espectacles públics i les activitats recreatives es duguin a terme adequadament. Amb 
aquesta finalitat, han d’exercir les potestats que els atribueix aquesta llei. 

  

Els principis generals i les finalitats últimes que inspiren aquesta llei, i que n’han de regir 
el desenvolupament i l’aplicació, són la convivència entre els ciutadans, la seguretat i la 
qualitat dels establiments. 

  

Per tot això, les persones responsables dels establiments oberts al públic, dels 
espectacles públics i de les activitats recreatives han de garantir: 

  

a)    La convivència pacífica i ordenada entre els espectadors, els participants, els 
usuaris i la resta de ciutadans. 

  

b)    La seguretat i la salut dels espectadors, els usuaris i el personal al servei dels 
establiments oberts al públic, dels espectacles públics o de les activitats 
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recreatives, la prevenció dels riscos i la integritat dels béns públics i privats 
afectats, sens perjudici del que disposa la normativa de riscos laborals vigent.  

  

c)    La qualitat, la comoditat i la sostenibilitat ambiental dels equipaments, els 
espectacles públics i les activitats recreatives. 

  

Normativa aplicable Llei 11/2009 del 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives: 

  

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’entitat del Club 
Harley’s Catalunya a portar la logística, i realitzar el control, organització, gestió i 
publicitat necessàries, en el ben entès que correrà al seu càrrec tot allò indicat en el 
present informe i que consistirà en: 

  

- ORGANITZACIÓ I CONTROL D’ESMORZAR POPULAR. 

- ORGANITZACIÓ I CONTROL DE LES ACTIVITATS PREVISTES. 

  

En tot moment, l’entitat Club Harley’s Catalunya serà el màxim organitzador de 
l’esdeveniment, i haurà d’estar en contacte i a plena disposició per aclarir tots els punts 
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esmenats a fi de que la cooperació i la logística sigui eficient i l’adequada. 

  

Pel que fa als serveis necessaris es realitzaran fent ús de les instal·lacions incloses a 
l’edifici municipal de la Cooperativa, situat a la Plaça de l’Ajuntament.  

  

  

Rafa Rodríguez Rivas                                                                                                            

                         

Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament                          

  

Banyeres, a la data de la signatura” 

  

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

  

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

  

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

  

PRIMER.- Aprovar la cessió del material i l’ús dels espais públics sol·licitats , d’acord 
amb les condicions esmentades en la part expositiva.  

  

SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant. 

  

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

  

Expedient 1081/2018. Sol.licitud tall arbres Passatge Gaudí 
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Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

  

APROVAR SI S’ESCAU,  LA SOL.LICITUD DE LA SRA AMB D.N.I.: ...723-A PER 
TALLAR LES RAMES DELS ARBRES DEL PASSATGE GAUDÍ PERQUE CAUEN AL 
PATI DE L’HABITATGE DEL CARRER LA PAU, 20 .-  EXP.- 1044/2018 

  

Vista la sol·licitud realitzada per la Sra. amb D.N.I.: ...723-A, en data 13 de setembre de 
2018 (RE 3282), per tal de tallar les rames dels arbres del Passatge Gaudí ja que cauen 
al pati de l’habitatge del carrer La Pau, 20.  

  

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 26 de 
setembre de 2018 on diu: 

  

“INFORME TÈCNIC 

  

ANTECEDENTS 

  

Vista la sol·licitud de data 13 de setembre de 2018, amb registre d’entrada número 3282, 
en la qual es sol·licita que es realitzi la tala de les branques dels arbres situats al 
Passatge Gaudí per tal d’evitar l’acumulació de fulles dintre de les propietats properes, 
tal i com ja els havíem comunicat des de l’Ajuntament que es faria. 

  

S’informa que està previst realitzar els treballs de poda dels arbres en qüestió durant el 
més d’octubre d’aquest any, a més es realitzarà la tala i destoconat d’alguns arbres del 
passatge Gaudí que estan afectant els murs de les propietats més pròximes. 

  

  

Rafa Rodríguez Rivas  

Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament  
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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 a la sol·licitant que els treballs de poda dels arbres es realitzaran 
durant el mes d’octubre. 

  

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

  

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

  

Expedient 786/2018. Sol.licitud col.locació pilona al carrer Albert Santó, 
30. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

  

APROVAR SI S’ESCAU,  LA SOL.LICITUD  PER COL.LOCAR UN PAL FIX DE 
SENYALITZACIÓ AL CARRER ALBERT SANTÓ Nº30 .-  EXP.- 786/2018 

  

Vista la sol·licitud realitzada per la Sra. amb D.N.I.: ...800-G, en data 11 de Juny de 2018 
(RE 2155), per col·locar una pilona al carrer Albert Santó nº 30  per poder sortir del  
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garatge ja que els altres vehicles no respecten el gual existent. 

Vistes les sol·licituds (RE 2934 i RE 3236) en data 7 d’agost de 2018 i 7 de setembre de 
2018 respectivament, insistint en la seva petició.  

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 21 de 
setembre de 2018 on diu: 

  

INFORME TÈCNIC 

  

ANTECEDENTS 

  

Vista la sol·licitud amb registre d’entrada número 3236, en la qual es sol·licita 
autorització per a poder instal·lar pilones a la sortida de vehicles del Carrer Albert Santó 
nº30 la qual ja disposa de llicència  de gual , degut a que no respecten el gual existent 
fet que impedeix la correcta entrada i sortida de vehicles. 

  

S’informa que, des de els Serveis Tècnics s’ha pogut verificar que molts vehicles 
estacionen en aquest punt del Carrer Albert Santó envaint l’espai reservat per la llicencia 
de gual del nº30 , que el Carrer Albert Santó es d’una única direcció de circulació i d’una 
amplada inferior a 5m. 

  

Per tot això, des de els Serveis Tècnics considerem adient autoritzar al propietari de la 
vivenda situada al Carrer Albert santó nº30 a instal·lar dos pilones que delimitin l’accés 
de vehicles d’aquesta vivenda, sempre i quan es compleixi amb els següents 
condicionats: 

  

- Les pilones a instal·lar hauran de col·locar-se a un màxim de 0,50m d’ambdós costats 
de l’accés de vehicles sempre i quan no envaeixin la reserva d’espai d’altres accessos 
de vehicles autoritzats.  

  

- El titular de gual assumirà les despeses derivades del subministrament i instal·lació de 
les pilones i realitzarà les feines necessàries per la seva correcta instal·lació. 

  

- Les pilones a instal·lar pel titular del gual hauran de complir les següents 
característiques tècniques: 
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 - Pilones circulars semi-flexibles de material plàstic de color negre/gris fosc.  

   (tipus marca ADO). 

 - Material 100% reciclable. 

 - Alçada 1060mm, diàmetre 100mm. 

 - Instal·lació encastada a terra. S’haurà de realitzar un forat amb broca o  martell 
 picador de 215mm de profunditat i 150mm d’amplada i un cop col·locada i 
 anivellada es formigonarà. 

  

- Seran a càrrec del titular del gual esmenar i corregir qualsevol desperfecte ocasionat a 
la via pública com a resultat de la instal·lació de les pilones delimitadores d’espai. 

  

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.- Autoritzar a la sol·licitant a instal·lar dues pilones que delimitin l’accés de 
vehicles a la vivenda situada al Carrer Albert Santó, nº30, sempre i quan es compleixin 
les condicions esmentades en la part expositiva . 

  

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

  

TERCER.-  Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió. 
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Expedient 1044/2018. Sol.licitud poda arbres del Passatge Gaudí i la 
neteja de la reixa davant l'Av. Verge del Priorat, 9 

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.: ...390-F PER 
REALITZAR PODA DESL ARBRES DEL PASSATGE GAUDÍ I LA NETEJA DE LA 
REIXA DAVANT L’AV. VERGE DEL PRIORAT, 9 .-  EXP.- 1044/2018 

  

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr amb D.N.I.: ...390-F, en data 29 d’ agost de 2018 (RE 
3126), per tal de podar els arbres del Passatge Gaudí i que es netegi la reixa davant 
l’entrada de l’habitatge de l’Av. Verge del Priorat,9.  

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 26 de 
setembre de 2018 on diu: 

  

“INFORME TÈCNIC 

  

ANTECEDENTS 

  

Vista la sol·licitud de data 29 d’agost de 2018, amb registre d’entrada número 3126, en 
la qual es sol·licita que es realitzi la tala de les branques dels arbres situats al Passatge 
Gaudí per tal d’evitar l’acumulació de fulles dintre de les propietats properes, i evitar 
desperfectes produïts per les branques a la teulada, a més es sol·licita la neteja de 
l’embornal situat davant del nº9 de l’Av. Verge del Priorat el qual es troba ple de fulles, 
plantes i terra. 

  

S’informa que està previst realitzar els treballs de poda dels arbres en qüestió durant el 
més d’octubre d’aquest any, a més es realitzarà la tala i destoconat d’alguns arbres del 
Passatge Gaudí que estan afectant els murs de les propietats més pròximes. 

  

Pel que fa a la neteja de l’embornal de davant del nº9 de l’Av. Verge del Priorat es 
comunicarà a l’empresa mantenidora del Servei de neteja viaria per a que procedeixi a 
fer la seva neteja i adequació. 
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Rafa Rodríguez Rivas  

Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament  

  

Banyeres, a la data de la signatura” 

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

  

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

  

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

  

PRIMER.- Informar al sol·licitant que els treballs de poda dels arbres es realitzaran 
durant el mes d’octubre i que s’ha comunicat a l’empresa mantenidora del Servei de 
neteja viaria la neteja de l’embornal davant de l’Av. del Priorat, 9 per la seva correcta 
adequació.  

 

SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant. 

 

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

 

  

Expedient 1046/2018. Queixa sobre la no circulació de la màquina de 
netejar els carrers per l'Avinguda Acàcies. 

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

  

APROVAR SI S’ESCAU,  LA SOL.LICITUD DEL SR AMB D.N.I.: ...592-G SOBRE LA 
NO  CIRCULACIÓ DE LA MÀQUINA DE NETEJAR ELS CARRERS PER L’AVINGUDA 
ACÀCIES.-  EXP.- 1046/2018 

  

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr amb D.N.I.: ...592-G, en data 31 d’agost de 2018 (RE 
3138), per la no circulació de la màquina de netejar els carrers per l’Avinguda Acàcies.  

  

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 25 de 
setembre de 2018 on diu: 

  

“INFORME TÈCNIC 

  

ANTECEDENTS 

  

Vista la sol·licitud de data 31 d’agost de 2018, amb registre d’entrada número 3138, en 
la qual es comunica la falta de manteniment de l’Avinguda Acàcies del Priorat de 
Banyeres.  

S’informa que el Serveis Tècnics han realitzat les inspeccions necessàries i que s’ha 
comunicat a l’empresa mantenidora de les deficiències detectades en aquest carrer del 
municipi per tal de que realitzin les feines necessàries per a una correcta adequació i 
manteniment. 

L’ús públic de voreres, carrers i parcs ha de garantir la seguretat i confort per tots els 
usuaris. 

  

  

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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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 al sol·licitant que els Serveis Tècnics han realitzat les inspeccions 
necessàries i s’ha comunicat a l’empresa mantenidora les deficiències detectades per tal 
d’una correcta adequació. 

  

SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant. 

  

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

 

  

Expedient 860/2018. Sol·licitud diverses reparacions a l'escola Mare de 
Déu del Priorat 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JGL 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE L’ESCOLA MARE DE DÉU DEL 
PRIORAT PER REALITZAR DIVERSES REPARACIONS .- EXP. 860/2018 

  

Vista la sol·licitud realitzada per l’Escola Mare de Déu del Priorat  en data 3 de juliol de 
2018 (RE:2528) per realitzar diverses reparacions a l’escola.  

  

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

  

“INFORME TÈCNIC 
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ANTECEDENTS 

  

Vista la sol·licitud amb registre d’entrada números 2528 de l’Escola Mare de Déu del 
Priorat, en la qual es sol·licitava que es realitzessin una sèrie de feines de manteniment i 
de pintat d’aules i pissarres. 

  

Per tot això, un cop verificat per part dels Serveis Tècnics el treballs sol·licitats i la 
necessitat de realitzar els treballs demanats, s’informa que, les feines sol·licitades que 
s’han valorat com a imprescindibles han sigut realitzades i acabades per part de la 
brigada municipal. 

   

Rafa Rodríguez Rivas  

Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament  

  

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. 

  

Per tot això, 

  

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

  

PRIMER.- Informar a l’escola Mare de Déu del Priorat que les reparacions que els 
Serveis Tècnics Municipals han valorat com a imprescindibles s’han efectuat per part de 
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la brigada municipal. 

  

SEGON.-  Notificar el present acord a l’Escola Mare de Déu del Priorat. 

  

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

  

  

Expedient 1088/2018. Contracte menor d’obres remodelació del 
Passatge Gaudí del municipi de Banyeres del Penedès. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR D’OBRES REMODELACIÓ DEL 
PASSATGE GAUDÍ DEL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDES. 1088/2018 

  

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 17 de setembre de 2018 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar les obres remodelació del 
Passatge Gaudí del municipi de Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades 
amb l’empresa Cespa S.A, per un preu total de 7.353,60 euros i  1.544,26 euros d’IVA. 

  

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

  

Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 18 de setembre de 2018, que consta a 
l’expedient. 

  

Atès l’informe del Sr. José Felix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de 
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l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 24 de setembre 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 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 contractació de les obres remodelació del Passatge Gaudí del 
municipi de Banyeres del Penedès, a l’empresa  Cespa S.A,  per un import de 7.353,60 
euros i 1.544,26 euros d’IVA. 

  

SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable, a càrrec de 
la partida número 1532 619.00 de l’actual pressupost. 

  

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

  

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

 

  

Expedient 1145/2018. Procediment de Contractació. Contracte menor de 
serveis - Tallers per l'experiència 

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

  

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR PER LA IMPARTICIÓ DE DOS 
CURSOS « TALLERS PER L’EXPERIÈNCIA » DE L’OCTUBRE DE 2018 AL JUNY DE 
2019 PER A LA GENT GRAN AL CENTRE CÍVIC ERNEST LLUCH DE BANYERES 
DEL PENEDÈS.- EXP 1145/2018 

  

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 24 de setembre de 2018 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei per impartir dos cursos 
“Tallers per l’experiència” de l’octubre de 2018 al juny de 2019 per a la gent gran al 
Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades 
amb la Sra. Yolanda Almagro Cardenete, per un preu total de 9.450 euros i exempt 
d’IVA, desglossat en els següents cursos: 

  

Taller per l’experiència grup 1:  4.725 euros i exempt d’IVA 

S’impartirà al Centre Cívic Ernest Lluch, els divendres de 9.30h a 11.30h 

  

Taller per l’experiència grup 2:  4.725 euros i exempt d’IVA 

S’impartirà al Centre Cívic Ernest Lluch, els dimecres de 9.30h a 11.30h 

  

Atesa la declaració jurada de la Sra. Yolanda Almagro Cardenete, relativa a no estar 
incurs en les prohibicions per contractar establertes a l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic i demés requisits per poder contractar 
amb l’Administració Pública. 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

PRIMER.- Aprovar la contractació menor a favor de la Sra. Yolanda Almagro Cardenete,  
per un preu total de 9.450 euros i exempt d’IVA, per la impartició dels dos cursos “Tallers 
per l’experiència” de l’octubre de 2018 al juny de 2019 per a la gent gran al Centre Cívic 
Ernest Lluch de Banyeres del Penedès. 

  

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

  

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

  

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

 

  

Expedient 1132/2018. Procediment de Contractació. Contracte menor de 
serveis - Cursos de costura, puntes de coixí i patchwork 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR PER REALITZAR ELS CURSOS 



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

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

DE COSTURA, PUNTES DE COIXÍ I PATCHWORK DE L’OCTUBRE DE 2018 AL 
JUNY DE 2019 AL CENTRE CÍVIC ERNEST LLUCH DE BANYERES DEL PENEDÈS I 
AL CENTRE CÍVIC JOAN CATALÀ DEL PRIORAT DE BANYERES.- EXP 1132/2018 

  

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 24 de setembre de 2018 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei per realitzar els cursos 
de costura, puntes de coixí i patchwork de l’octubre de 2018 al juny de 2019 al Centre 
Cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès i al Centre Cívic Joan Català del Priorat de 
Banyeres, i ateses les gestions realitzades amb l’empresa Espai Lleure Divertalia S.L., 
per un preu total de 8.910 euros i 981 euros d’IVA, desglossat en els següents cursos: 

  

Costura:  3.105 euros i 310,50 euros d’IVA (10%)  

379,50euros/mes IVA inclòs. 

S’impartirà al Centre Cívic Ernest Lluch, els dilluns i els dimecres de 16.30h a 18.30h. 

  

Puntes de coixí:     2.700 euros i 270 euros d’IVA (10%)  

330 euros/mes IVA inclòs. 

S’impartirà al Centre Cívic Ernest Lluch, els dimarts de 16h a 19h.  

  

Patchwork:       3.105 euros i 310,50 euros d’IVA (10%)  

379,50 euros/mes IVA inclòs. 

S’impartirà al Centre Cívic Joan Català del Priorat de Banyeres els dimarts de 17h a 19h 
i al Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès els dijous de 17h a 19h. 

  

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

  

Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusán Farré, Regidora de Cultura i Regidora de Gent 
Gran de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, que consta a l’expedient, on es justifica 
la necessitat de dur a terme aquesta actuació. 
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Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, que consta a l’expedient. 

  

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

  

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

  

PRIMER.- Aprovar la contractació menor a favor de l’empresa Espai Lleure Divertalia 
S.L,  per un preu total de 8.910 euros i 891 euros d’IVA, per realitzar els cursos de 
costura, puntes de coixí i patchwork de l’octubre de 2018 al juny de 2019 al Centre Cívic 
Ernest Lluch de Banyeres del Penedès i al Centre Cívic Joan Català del Priorat de 
Banyeres del Penedès. 

  

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

  

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

  

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

 

  

Expedient 1148/2018. Procediment de Contractació. Curs de gimnàstica 

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

  

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR PER LA REALITZACIÓ D’UN 
CURS DE GIMNÀSTICA PER A LA GENT GRAN DE L’OCTUBRE DE 2018 AL JUNY 
DE 2019 AL CENTRE CÍVIC JOAN CATALÀ DEL PRIORAT DE BANYERES DEL 
PENEDÈS.- EXP 1148/2018 

  

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 24 de setembre de 2018 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei per la realització d’un 
curs de gimnàstica per a la gent gran de l’octubre de 2018 al juny de 2019 al Centre 
Cívic Joan Català del Priorat de Banyeres, els dilluns i els dijous de 9.30h a 10.30h, i 
ateses les gestions realitzades amb la Sra. Mª Dolores López Pizarro, per un preu total 
de 1.636,38 euros i 343,64 euros d’IVA (21%). 

  

Atesa la declaració jurada de la Sra. Mª Dolores López Pizarro, relativa a no estar incurs 
en les prohibicions per contractar establertes a l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic i demés requisits per poder contractar amb 
l’Administració Pública. 

  

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

  

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

  

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



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

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

  

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

  

PRIMER.- Aprovar la contractació menor a favor de la Sra. Mª Dolores López Pizarro,  
per un preu total de 1.636,38 euros i 343,64 euros d’IVA (21%), per la realització d’un 
curs de gimnàstica per a la gent gran de l’octubre de 2018 al juny de 2019 al Centre 
Cívic Joan Català del Priorat de Banyeres. 

  

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

  

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

  

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

 

  

Expedient 1147/2018. Contracte menor de serveis per la realització d’un 
curs de manualitats (arts aplicades) de l’octubre de 2018 al juny de 2019 
al Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR PER LA REALITZACIÓ D’UN 
CURS DE MANUALITATS (ARTS APLICADES) DE L’OCTUBRE DE 2018 AL JUNY 
DE 2019 AL CENTRE CÍVIC ERNEST LLUCH DE BANYERES DEL PENEDÈS.- EXP 
1147/2018 

  

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 24 de setembre de 2018 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei per la realització d’un 
curs de manualitats (arts aplicades) de l’octubre de 2018 al juny de 2019 al Centre Cívic 
Ernest Lluch de Banyeres del Penedès, els dimecres de 17h a 19h, i ateses les gestions 
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realitzades amb la Sra. Beatriz Pérez Díaz, per un preu total de 1.330 euros i exempt 
d’IVA. 

  

Atesa la declaració jurada de la Sra. Beatriz Pérez Díaz, relativa a no estar incurs en les 
prohibicions per contractar establertes a l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic i demés requisits per poder contractar amb 
l’Administració Pública. 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

PRIMER.- Aprovar la contractació menor a favor de la Sra. Beatriz Pérez Díaz,  per un 
preu total de 1.330 euros i exempt d’IVA, per la realització d’un curs de manualitats (arts 
aplicades) de l’octubre de 2018 al juny de 2019 al Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres 
del Penedès. 

  

SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa indicada des del punt de vista comptable a 
càrrec de la partida núm. 3370 22799 del vigent pressupost.  
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TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

  

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

 

  

Expedient 248/2018. Col·laboració econòmica i participació campanya 
Mulla’t 2018 de la Fundació Esclerosi Múltiple. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JGL 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, FER L’INGRÉS A LA FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE 
PER LA CAMPANYA MULLA’T 2018- EXP. 248/2018 

  

Vist l’escrit de la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM), registrat el  5 de març de 2018 (RE 
779), en el qual ens sol·liciten destinar un ajut econòmic a la lluita contra l’esclerosi 
múltiple i els seus efectes socials, així com la participació de l’Ajuntament en la 
campanya Mulla’t 2018, que inclou la col·laboració en la venda de material de 
marxandatge així com l’organització d’actes pel dia 8 de juliol de 2018.  

  

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de març de 2018 va acordar 
atorgar un ajut econòmic a la Fundació Esclerosi Múltiple per import de 230 € així com 
realitzar les gestions necessàries per la celebració del Mulla’t el dia 8 de juliol de 2018.   

  

Atès que el material de marxandatge de la campanya “Mulla’t 2018” propietat de la 
Fundació Esclerosi Múltiple, subministrat a l’Ajuntament perquè col·labori en la seva 
venda, suma la quantitat de 372 €. 

  

Atès que s’ha venut material de la campanya de 2018 per import de 85 €. 
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Atès que l’Ajuntament vol col·laborar mitjançant una subvenció-adquisició respecte a la 
compra del material sobrant, per un import de 287 €. 

  

Atès que a la partida 3120 489.00 del vigent pressupost hi ha consignació adequada i 
suficient per col·laborar amb la Fundació en l’adquisició del material sobrant, per un 
import de 287 €. 

  

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

  

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

  

Per tot això, 

  

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

  

PRIMER.-  Aprovar fer efectiu al compte de la Fundació Esclerosi Múltiple de l’entitat 
Caixabank, mitjançant el document d’identificació adjunt, el pagament de 372 € que 
correspon a l’import del total del material del marxandatge “Mulla’t 2018” lliurat per la 
Fundació, considerant que 85 € és la recaptació per les vendes i la diferència de 287 € 
correspon a la col·laboració de l’Ajuntament amb l’adquisició del material sobrant.  

  

SEGON.-  Notificar el present acord a la Fundació Esclerosi Múltiple. 

  

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

 

  

Expedient 1159/2018. Aprovació Nòmines mes setembre i regularització 
en els pagaments de la Seguretat Social 
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Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, LES NÒMINES DEL PERSONAL LABORAL, FUNCIONARIS 
I CÀRRECS ELECTES DEL MES SETEMBRE I REGULARITZACIÓ EN ELS 
PAGAMENTS DE LA SEGURETAT SOCIAL Exp. 1159/2018 

  

En relació a l’expedient relatiu a l’aprovació de les nòmines del personal de l’Ajuntament 
de Banyeres del Penedès corresponents al mes de setembre, que inclou les retribucions 
bàsiques i retribucions complementàries corresponents a les diferents situacions 
administratives i serveis o treballs extraordinaris del personal laboral i quilometratge del 
personal laboral i funcionari. 

  

Atès el contingut de la Base 40ena de les d’execució del pressupost per l’exercici vigent, 
que es transcriu a continuació: 

  

“Base 40.- Gestió de la despesa en matèria de personal 

  

1. La despesa de personal s’ajustarà a la plantilla de personal, aprovada conjuntament 
amb el pressupost, i tindrà en compte la relació de llocs de treball. Únicament podrà 
contractar-se personal quan així ho permeti en cada moment la legislació aplicable.  

  

2. Les retribucions de tot el personal de la corporació es faran efectives referides a 
mesos naturals, d’acord amb la seva legislació específica, i s’efectua per transferència 
als comptes oberts en bancs i caixes d’estalvis designats pel treballador. 

  

3. L’Alcaldia podrà concedir bestretes sense interessos a treballadors amb una antiguitat 
mínima d’un any per un import màxim de dos mensualitats, fixant com a límit la quantitat 
de 1.800 euros. 

  

Els treballadors de contracte superior a un any poden disposar d’un avançament de la 
paga extraordinària corresponent al semestre natural en que es demana. L’avançament 
de la paga extraordinària serà compatible amb les bestretes. 
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4. Les nòmines mensuals fan la funció de document O, s’aprovaran per decret de 
l’Alcaldia que es donarà compte a la Junta de Govern Local. L’Alcaldia ordenarà el 
pagament i, juntament amb la Secretaria Intervenció Tresoreria, signarà el pagament 
material. 

  

5. En les relacions o nòmines de transferència bancària a través de les quals es fan 
efectius els havers del personal al servei de la corporació, es podran incloure el 
pagament d’honoraris de personal tècnic que tinguin una quantia fixa, la determinació de 
la qual hagi estat aprovada per l’òrgan competent. L’import transferit serà el que resulti 
una vegada descomptades les retencions corresponents.” 

  

Vist l’informe d’intervenció de data 25 de setembre de 2018, emès per el  secretari 
interventor tresorer que consta a l’expedient, en referència a la regularització en el 
pagament de la seguretat social corresponent a la liquidació complementària pels 
increments de les bases de cotització durant la jubilació parcial de la treballadora amb 
DNI:935V. 

Atès que, per simplificació administrativa, serà l’Alcaldia qui proposi a la Junta de Govern 
Local l’aprovació de les nòmines i aquesta, si s’escau, qui ho acordi. 

  

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

  

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

  

Per tot això,  

  

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

  

PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a les nòmines del mes de setembre del 
personal funcionari, laboral i càrrecs electes d’aquest Ajuntament, així com l’ordenació 
de l’inici dels tràmits necessaris per la fiscalització i el pagament de la despesa per part 
de la intervenció amb el següent desglossament : 
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Cost Total: 45.101,08 €  

Total líquid a percebre: 36.049,08 € 

Retenció IRPF: 5.523,79 € 

Total Seguretat Social Tc1: 16.780,38 € ( suma de quotes obreres: 2.758,48 €, i quotes a 
càrrec de l’Ajuntament: 14.021,90 €) 

Bestretes i embargaments: 769,73 € 

  

SEGON.- Aprovar la despesa de la regularització en el pagament de la seguretat social 
corresponent a la liquidació complementària pels increments de les bases de cotització 
durant la jubilació parcial de la treballadora amb DNI:935V, sobre els període ja liquidats 
del 20 de juny de 2016 a 3 de juliol de 2018, a càrrec de l’aplicació pressupostària 3321 
16000 del pressupost vigent d’aquest Ajuntament, atès que existeix partida a nivell de 
vinculació jurídica per afrontar aquesta despesa, sent un total de 6.688,38 €. 

  

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

 

  

Expedient 43/2018. Serveis i Treballs extraordinaris efectuats pel 
personal laboral de l’Ajuntament durant els mesos agost i setembre 
2018. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

    PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL  

  

APROVAR SI S’ESCAU ELS SERVEIS I TREBALLS EXTRAORDINARIS EFECTUATS 
PEL PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DURANT EL MES D’AGOST I 
SETEMBRE 2018.- Exp. 43/2018 

  

Vista la relació de serveis extraordinaris efectuats pel personal laboral d’aquest 
Ajuntament durant el mes d’agost i setembre 2018 i de conformitat amb l’article 214 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals.  
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Vist l’informe d’intervenció de data 25 de setembre de 2018, emès per el  secretari 
interventor tresorer. 

Vist el contingut de l’article 35 del Reial Decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, que 
regula les hores extraordinàries del personal laboral que presta els seus serveis a 
l’administració i  de conformitat amb l’article 7 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut 
Bàsic de l’empleat públic i demés disposicions concordants, així com el règim de 
delegació de competències entre els òrgans administratius d’aquest Ajuntament, i 
atenent a la disponibilitat de crèdit en la partida 9200 13001 del pressupost vigent 
d’aquest Ajuntament, que existeix partida a nivell de vinculació jurídica per afrontar 
aquestes despeses. 

  

Atès que existeixen criteris objectius per a l’atorgament de les gratificacions per serveis 
extraordinaris fora de la jornada laboral al personal de l’Ajuntament o treballs 
extraordinaris, tal com indica el full presentat per l’alcaldia.  

  

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. 

  

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

  

PRIMER.- Atorgar  les gratificacions per serveis o treballs extraordinaris al personal 
laboral de l’Ajuntament, que s’abonaran en la nòmina del mes de setembre 2018, a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 9200 13001 del pressupost vigent d’aquest 
Ajuntament, que existeix partida a nivell de vinculació jurídica, per afrontar les següents 
despeses que es detallen a continuació: 

  

Treballador / a Període Gratificació 

DNI:...504P 
Agost i 

Setembre 213,20 

  

SEGON.- Abonar els serveis o treballs extraordinaris  esmentats en la nòmina del 
corrent mes de setembre 2018. 



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

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

  

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

 

  

Expedient 1126/2018. Aprovació de Factures 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL 

  

APROVACIÓ DE FACTURES.- EXP. 1126/2018 

  

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

  

Nº Factura Raó Social Import Descripció 

FACT-18-1206 
Productos Pinturas Tarragona 
2000, S.L 300,25 Material pintura per Escola Publica 

FACT-18-1207 
Productos Pinturas Tarragona 
2000, S.L 14,68 Material pintura per Escola Publica 

FACT-18-1211 Joan Farré Construccions, S.L 16033,95 Reforma vestuaris Camp Futbol 

FACT-18-1214 Serveis Tècnics Josep Batet, S.L 309,07 Instal·lacions elèctriques Festa Major 

FACT-18-1215 Instal·lacions Daimat, S.L 1022,41 
Reparació avaria reg i revisar llums 
Camp Futbol 

FACT-18-1220 SyG, S.A 149,29 Material elèctric per enllumenat públic 

FACT-18-1227 Endesa Energia, S.A.U 780,56 
Electricitat 20-07-2018 a 28-08-2018 
Aigua Dipòsit Nou 

FACT-18-1235 Endesa Energia, S.A.U 1548,52 
Electricitat 11-07-2018 a 13-08-2018 C. 
Girasol 

FACT-18-1236 Endesa Energia, S.A.U 50,12 
Electricitat 12-06-2018 a 12-08-2018 
Semàfors Crta TP2124 

FACT-18-1237 Endesa Energia, S.A.U 396,73 
Electricitat 11-06-2018 a 18-08-2018 
Casc Camí Tancat 
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FACT-18-1238 Endesa Energia, S.A.U 514,31 
Electricitat 11-07-2018 a 13-08-2018 Av 
Marquesa Griny 

FACT-18-1239 Endesa Energia, S.A.U 514,31 
Electricitat 11-07-2018 a 13-08-2018 Av 
Marquesa Griny 

FACT-18-1242 Endesa Energia, S.A.U 231,30 
Electricitat 13-06-2018 a 18-08-2018 
Dalt Saifores 

FACT-18-1243 Endesa Energia, S.A.U 27,35 
Electricitat 13-06-2018 a 18-08-2018 
Ermita Mare de Deu 

FACT-18-1244 Endesa Energia, S.A,.U 724,54 
Electricitat 13-06-2018 a 18-08-2018 
TP 2124 UA 

FACT-18-1248 Telefónica Moviles España, S.A.U 25,41 
Telèfon ascensor Escola Publica 13-07-
2018 a 17-08-2018 717794197 

FACT-18-1249 Telefónica Moviles España, S.A 62,93 
Trucades fora tarifa 13-07-2018 a 17-
08-2018 

FACT-18-1250 Telefònica de España, S..A.U 125,84 
Telèfon Centre Cívic 13-07-2018 a 17-
08-2018 877909711 

FACT-18-1251 Telefònica de España, S.A,U 371,47 
Telèfon Escola Publica i mòbils regidors 
13-07-2018 a 17-08-2018 877909537 

FACT-18-1252 Telefònica de España, S.A.U 583,55 
Telefònica ajuntament 18-07-2018 a 
17-08-2018 877909713 

FACT-18-1253 Telefònica de España, S.A.U 32,60 
Telèfon ascensor ajuntament agost 
977670533 

FACT-18-1254 Telefònica de España, S.A.U 33,40 
Telèfon agost escola publica 
977167549 

FACT-18-1255 Telefònica de España, S.A.U 42,35 
Connectivitat ajuntament setembre 
877909714 

FACT-18-1256 Telefònica de España, S.A.U 42,35 
Connectivitat Centre Cívic Setembre 
877909712 

FACT-18-1257 Telefònica de España, S.A.U 42,35 
Connectivitat Escola Publica setembre 
877909538 

FACT-18-1261 Gas Natural Servicios SDG, S.A 825,99 
Gas natural Escola Publica 26-07-2018 
a 21-08-2018 

FACT-18-1262 Gas Natural Servicios SDG, S.A 748,49 Instal·lació ledplus mes agost 

FACT-18-1263 
Xarxes de telecomunicacions 
Alternatives 302,50 Connexió telèfon mes setembre 

FACT-18-1264 Endesa Energia, S.A.U 123,03 
Electricitat 13-06-2018 a 18-08-2018 
Pou Boscos 

FACT-18-1265 Endesa Energia, S.A.U 167,44 
Electricitat 12-06-2018 a 12-08-2018 
Passatge Pavelló 

FACT-18-1266 Endesa Energia, S.A.U 709,74 
Electricitat 13-06-2018 a 18-08-2018 
Passatge Pavelló 
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FACT-18-1267 Endesa Energia, S.A.U 56,71 
Electricitat 12-06-2018 a 12-08-2018 C. 
Burgos 

FACT-18-1268 Endesa Energia, S.A.U 132,62 
Electricitat 11-07-2018 a 12-08-2018 
Local Joves i Serveis Socials 

FACT-18-1269 Endesa Energia, S.A.U 302,02 
Electricitat 31-05-2018 a 31-07-2018 
Sant Miquel 

FACT-18-1270 Endesa Energia, S.A.U 143,45 
Electricitat 24-06-2018 a 12-08-2018 
Casa Mestre 

FACT-18-1271 Endesa Energia, S.A.U 135,44 
Electricitat 14-06-2018 a 14-08-2018 
Pou Boscos 

FACT-18-1272 Endesa Energia, S.A.U 122,06 
Electricitat 13-06-2018 a 18-08-2018 C. 
Zaragoza 

FACT-18-1273 Gestinet Internet Informàtica, S.L 435,60 Manteniment informàtic mes agost 

FACT-18-1277 Espai Lleure Divertalia, S.L 695,11 
Electricitat 31-07-2018 a 31-08-2018 
Camp Futbol 

FACT-18-1279 Ciurana Gasull, S.L 247,75 
Benzina per vehicles municipals mes 
agost 

FACT-18-1280 Hidro Tarraco, S.A 19,75 Material per reparacions avaries aigua 

FACT-18-1282 Tif 97 Publicitat, S.L.U 122,21 Retolació pissarres escola bressol 

FACT-18-1283 
Consorci Administracio Oberta de 
Catalunya 29,89 Tcat per treballador ajuntament 

FACT-18-1286 Tif 97 Publicitat, S.L.U 87,12 Vestuari treballadores Escola Bressol 

FACT-18-1287 Decathlon España, S.A.U 161,69 Vestuari treballadores escola bressol 

FACT-18-1289 Arval Service Lease, S.A 375,00 
Renting furgoneta Ford transit mes 
agost 

FACT-18-1290 Canon Penedès, S.A 178,43 
Servei copies impressores Centre Cívic 
i Ajuntament 

FACT-18-1291 Cruz Roja 256,51 Servei Teleassistència mes agost 

FACT-18-1292 Endesa Energia, S.A.U 72,10 
Electricitat 31-07-2018 a 31-08-2018 
zona carretera 

FACT-18-1293 Endesa Energia, S.A.U 290,76 
Electricitat 31-07-2018 a 31-08-2018 Pl 
Ajuntament 

FACT-18-1294 Endesa Energia, S.A.U 172,41 
Electricitat 31-07-2018 a 31-08-2018 C. 
A Interior 

FACT-18-1295 Associació Cultural dos per quatre 1000,00 
Actuació grup havaneres Diada 
Catalunya 

FACT-18-1297 AN Connect 05, S.L 203,95 
Tarifa plana i canal SIP mes de 
setembre 

FACT-18-1298 
Productos Pinturas Tarragona 

32,69 Pintura per brigada 
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2000, S.L 

FACT-18-1299 Correos, S.A 201,77 Servei de correus mes agost 

FACT-18-1300 Fornell Consultors, S.L.P 520,30 Serveis gestoria mes setembre 

FACT-18-1301 Acerostel, S.L 132,25 Reparació cuina Escola Publica 

FACT-18-1302 Mireia Barba Lloret 493,68 Assessorament tècnic mes agost 

FACT-18-1303 Isabel Rodriguez Reboleiro 49,14 35 barres de pa 

FACT-18-1304 Procuradoria Escude, S.C.P 70,88 
Copia trasllats procediment presumpte 
delicte electoral 

FACT-18-1305 Informàtica Belmar, S.L 19,60 Carregador USB per renault kangoo 

FACT-18-1306 
Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona 45,00 

BOP Modificació crèdit capítols 
Aprovació definitiva 

FACT-18-1309 Jose Fernando Camara Gallego 98,67 Carn per banc aliments 

FACT-18-1310 Mª del Carmen Ruano Fernandez 74,75 Coques per Diada 

FACT-18-1312 Vega Construcciones y Obras, S.L 2202,20 Neteja riera de Saifores 

FACT-18-1313 Endesa Energia, S.A.U 221,56 
Electricitat 31-07-2018 a 09-09-2018 
TP2124 B-2 

FACT-18-1314 Endesa Energia, S.A.U 39,01 
Electricitat 09-08-2018 a 09-09-2018 
Pista Poliesportiva 

FACT-18-1315 Endesa Energia, S.A.U 192,49 
Electricitat 09-08-2018 a 09-09-2018 
Consultori Mèdic 

FACT-18-1316 Hidro Tarraco, S.A 104,82 
Material de serveis per reparacions 
avaries aigua 

FACT-18-1317 Eco BP, S.L 3082,71 
Servei recollida fracció vegetal mes 
agost 

FACT-18-1318 Maria Mercè Font Rovira 56,00 
Entrepans per protecció civil per Festa 
Major 

FACT-18-1321 Energybunker, S.L 450,30 570 llitres gasoil per Camp Futbol 

FACT-18-1322 SyG, S.A 63,57 
Material per reparacions enllumenat 
públic 

FACT-18-1323 Acerostel, S.L 221,91 
Reparació rentavaixelles Escola 
Publica 

FACT-18-1324 Endesa Energia, S.A.U 507,17 
Electricitat 13-08-2018 a 20-09-2018 
Urb Pinatellada 

FACT-18-1325 Endesa Energia, S.A.U 264,31 
Electricitat 13-08-2018 a 30-09-2018 
Escola Bressol 

FACT-18-1326 Endesa Energia, S.A.U 449,35 
Electricitat 13-08-2018 a 20-09-2018 
C.Tarragona 
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FACT-18-1327 Endesa Energia, S.A.U 310,01 
Electricitat 13-08-2018 a 20-09-2018 
Centre Cívic 

FACT-18-1328 Manantial de Salud, S.L.U 72,25 Aigua per ajuntament 

  

  

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. 

  

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

  

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

  

Per tot això,  

  

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

  

PRIMER.- Aprovar el reconeixement de les obligacions indicades a la part antecedent, 
per un import total de 42.073,80 € i procedir a la comptabilització en la fase comptable 
corresponent a càrrec dels crèdits del vigent pressupost.   
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SEGON.- Procedir al pagament efectiu, quan procedeixi.  

  

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

 

  

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

 

Expedient 938/2018. Sol·licitud revisió pressió aigua a la vivenda del 
carrer Bisbe Sanahuja,16 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JGL 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DEL SR. AMB D.N.I.: ... 854-A PER 
REALITZAR UNA REVISIÓ DE LA PRESSIÓ D’AIGUA A L’HABITATGE DEL 
CARRER BISBE SANAHUJA, 16.- EXP. 938/2018 

  

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I.:  ..854-A  en data 21 de juny de 2018 
(RE:2349) perquè es realitzi una revisió de la pressió d’aigua a l’habitatge del carrer 
Bisbe Sanahuja,16.  

  

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

  

“INFORME TÈCNIC 
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ANTECEDENTS 

  

Vista la sol·licitud amb registre d’entrada número 2349, en la qual s’informa de falta de 
pressió a la vivenda situada al Carrer Bisbe Sanahuja nº16 de Banyeres. 

  

Per aquest motiu, des de els Serveis Tècnic, s’ha realitzar una inspecció en aquest 
subministrament per tal de verificar la pressió d’entrada i de sortida de comptador, 
mesurant una pressió de 1,7Kg/cm2 sent aquesta superior a la pressió mínima de 
subministrament que marca el Document Bàsic DB HS 4 del Codi Tècnic de l’Edificació, 
que especifica per als punts de consum les pressions mínimes a considerar. 

  

- Pressió mínima → 100 kPa per a aixetes, en general  

      → 150 kPa per a escalfadors i fluxors  

  

100kPa ≈ 1kg/cm2 ≈ 1atm ≈ 1bar ≈10mca 

  

Per tot i això, els Serveis Tècnics donen per descartat qualsevol problema de pressió en 
aquest subministrament, fins a sortida de comptador. 

  

De continuar tenint problemes de pressió a partir de la sortida de comptador, el titular de 
la vivenda haurà de valorar la possibilitat de tindre algun tipus de problemàtica en les 
canonades de distribució de l’interior de la vivenda, sent el propietari el responsable de 
la seva reparació. 

  

Rafa Rodríguez Rivas  

Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament  

  

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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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.- Comunicar al sol·licitant que els Serveis Tècnics han realitzat la inspecció de 
la pressió d’aigua a la vivenda del carrer Bisbe Sanahuja, 16 sent aquesta superior 
(1,7Kg/cm2) a la pressió mínima de subministrament que marca el Document Bàsic DB 
HS 4 del Codi Tècnic de l’Edificació(1kg/cm2 per a aixetes i 1,5kg/cm2 per a escalfadors 
i fluxors). 

  

SEGON.-  Notificar el present acord al sol·licitant. 

  

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

  

Expedient 1112/2018. Sol·licitud neteja vidres Escola Mare de Déu del 
Priorat 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JGL 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE L’ESCOLA MARE DE DÉU DEL 
PRIORAT PERQUÈ ES NETEGI ELS VIDRES DE L’ESCOLA .- EXP. 1112/2018 

  

Vista la sol·licitud realitzada per l’Escola Mare de Déu del Priorat  en data 14 de 
setembre de 2018 (RE:3297) perquè es netegi els vidres  de l’escola.  



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

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

  

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

  

“INFORME TÈCNIC 

  

ANTECEDENTS 

  

Vista la necessitat que actualment te l’Ajuntament de tindre en bones condicions de 
salubritat els equipaments municipals i que la direcció de l’Escola Pública ha sol·licitat la 
neteja dels vidres de l’edifici de l’escola com ho ve sol·licitant cada any a l’inici del curs 
(registre d’entrada nº 3297). 

Per tot això, un cop realitzades les inspeccions pertinents, els Serveis Tècnics 
consideren necessari realitzar la neteja dels vidres de l’edifici de l’Escola per tal de poder 
tindre en bones condicions de salubritat aquest equipament. 

  

Per tal de que els treballs de neteja de vidres es realitzin en la major brevetat possible, 
hem traslladat la sol·licitud a l’empresa encarregada de la neteja i manteniment dels 
equipaments municipals i ens han comunicat que realitzaran les feines a lo llarg dels 
pròxims 15 dies. 

   

Rafa Rodríguez Rivas  

Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament  

  

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 
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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.- Informar a l’Escola Mare de Déu del Priorat que l’empresa de neteja ha 
comunicat que la neteja dels vidres de l’escola es realitzarà en els pròxims 15 dies. 

  

SEGON.-  Notificar el present acord a l’Escola Mare de Déu del Priorat. 

  

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

  

Expedient 1113/2018. Sol·licitud arranjament dels marges de la carretera 
de Banyeres a Llorenç 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JGL 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, LES SOL·LICITUDS DE LA SRA. AMB D.N.I.:  ..807-W I DEL 
SR. AMB D.N.I.: ..235-B PER TALLAR LES PLANTES I LES HERBES DE LA 
CARRETERA DE BANYERES A LLORENÇ .- EXP. 1113/2018 

  

Vistes les sol·licituds realitzades per la Sra. amb D.N.I.: ..807-W (RE:3316) i del Sr. amb 
D.N.I. ..235-B (RE: 3406)  en data 18 i 24 de setembre  de 2018 respectivament, perquè 
es tallin les plantes i les herbes de la carretera de Banyeres a Llorenç a fi d’impedir que 
la falta de visibilitat provoqui accidents.  

  

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

  

ANTECEDENTS 

  

Vistes les sol·licituds amb registre d’entrada número 3316 i 3406, en les quals es 
sol·licita que es realitzi l’arranjament dels marges laterals de la carretera que va de 
Banyeres a Llorenç ja que degut a les últimes pluges i a les altes temperatures les 
herbes han crescut molt i es dificulta considerablement la visibilitat dels vehicles que hi 
circulen. 

  

S’informa que el Serveis Tècnics han realitzat la inspecció de varis punts dels camins 
municipals dintre del terme de Banyeres, entre ells la carretera de Banyeres a Llorenç, 
per tal de realitzar durant el mes d’octubre d’aquest any varies actuacions 
d’acondicionament i arranjament d’aquest camins a més del desbroç dels marges 
laterals per tal de garantir l’ús públic d’aquests, garantint la seguretat i confort de tos els 
usuaris millorant la visibilitat del vehicles que hi circulen. 

   

Rafa Rodríguez Rivas  

Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament  

  

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. 

  

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

  

PRIMER.- Informar als sol·licitants que durant el mes d’octubre de 2018 es realitzaran 
varies actuacions d’acondicionament i arranjament de camins, entre ells la carretera de 
Banyeres a Llorenç . 

  

SEGON.-  Notificar el present acord als sol·licitants. 

  

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

 

  

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

Donar compte Decrets 

Nom Data Resum Expedient 

DECRET 
2018-
0094 

  

12/09/2018 
14:53 

Convocatòria Junta de Govern local en 
sessió ordinària de data 13 de setembre 

de 2018. JGL/2018/29 

  

JGL/2018/29 

DECRET 
2018-
0095 

  

13/09/2018 
20:10 

Extinció del contracte laboral de la 
treballadora amb DNI 425Z per fi de 

substitució 
1079/2018 

DECRET 
2018-
0096 

  

14/09/2018 
12:46 

Aprovació de les línies fonamentals del 
pressupost de l'any 2019 

1060/2018 
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DECRET 
2018-
0097 

  

17/09/2018 
14:40 

Decret aprovació cessió de material, 125 
cadires i 20 taules per fer un arròs a la 
Plaça 11 de setembre de les 10h fins a 
els 19:00h tallant els carrers del voltant 

el 23 de setembre de 2018. 

1101/2018 

DECRET 
2018-
0098 

  

17/09/2018 
15:02 

Convocatòria del Ple en sessió ordinària 
de data 20 de setembre de 2018. 

PLN/2018/8 
PLN/2018/8 

DECRET 
2018-
0099 

  

24/09/2018 
14:07 

Taxa per reserva del domini públic 
radioelèctric al Ministeri d'indústria, 

energia i turisme exercici 2017 i 2018 
1157/2018 

DECRET 
2018-
0100 

  

24/09/2018 
14:09 

Expedient 1122/2018. Decret d'aprovació 
de cessió de material (40 cadires) per 

realitzar una festa el 28 de setembre de 
2018 

1122/2018 

DECRET 
2018-
0101 

  

25/09/2018 
14:37 

Decret d'aprovació de cessió de material 
per a ús privat pel dia 29 de setembre de 

2018. 
1168/2018 

 

  

  

C) PRECS I PREGUNTES  

  

No hi ha assumptes 

  

  

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  
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