Òrgan col·legiat:

JGL/2018/22

La junta de govern local

Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 03/07/2018
HASH: 215169ece8bf17ab847df913e256e132

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

28 / de juny / 2018

Durada

Des de les 19:30 fins a les 20:45 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

NO

39636281J

Lluís Inglada i Jané

SÍ
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Expedient núm.:

Número : 2018-0022 Data : 03/07/2018

ACTA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Immaculada Rocío Santos Cuellas (1 de 2)
Secretària interventora Tresorera accidental
Data Signatura: 03/07/2018
HASH: 5e1780b15b042468deeaef4df0a33d7c

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Excuses d'assistència presentades:
1. Joan Roig i Soria:

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable


Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Acta Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 21 de juny de
2018. JGL/2018/21

Expedient 518/2018. Sol·licitud de tractament de fuita.
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIÓ DEL REBUT D’AIGUA
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2017, PER FUITA. - 518/2018

Vist la sol·licitud presentada per la senyora amb DNI ...046L, de data 20 d’abril de 2018 i
amb registre d’entrada E-18-1437, en la qual comunica que no està d’acord amb la
lectura de l’aigua corresponent al quart trimestre de 2017, ja que ella no ha tingut ni fuita
ni pèrdua d’aigua ni res, per la qual cosa, sol·licita una revisió de la lectura.
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Número : 2018-0022 Data : 03/07/2018

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

«Trobar-se fora del municipi»

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Caldrà que l’informe del tècnic municipal informi sobre si existeix fuita i si aquesta és
imputable o no a l’abonat. Caldrà adoptar un acord per l’òrgan competent acordant
realitzar el tractament de fuita procedint a liquidar a l’efecte.”

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 que anul·li i doni de baixa el
rebut d’aigua corresponent al quart trimestre de 2017, amb número fix: 000009, a nom
de la Sra. Amb DNI: ...046L i amb clau de cobrament: 43-020-800-2017-41-0000505, per
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Número : 2018-0022 Data : 03/07/2018

Vist el Reglament regulador del servei de subministrament d’aigües potables de
banyeres del Penedès a l’art. 38 “Verificació de comptadors” diu: “Quan un comptador
registri consums molt superiors als normals per fuites amagades i altres causes
justificades degudament, sempre que no sigui a conseqüència d’infracció o desídia de
l’abonat, el subministrador, prèvia sol·licitud de l’abonat presentat un escrit al registre
d’entrada de la Corporació i amb la comprovació prèvia del personal tècnic municipal,
podrà aplicar una reducció sobre la facturació consistent a cobrar l’aigua perduda al preu
de cost d’aquesta, i liquidar-la en la quota fixa.
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Vist que aquesta petita fuita ha quedat solucionada i en l’actualitat el funcionament del
subministrament és correcte i estable.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist l’informe dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de data 11 de juny de 2018, després
de la reclamació de la sol·licitant, s’ha realitzat un seguiment i control d’aquest
subministrament i s’ha detectat una petita fuita situada a la unió entre la sortida de
comptador i canonada de distribució d’aquesta vivenda, que ha pogut provocar aquesta
punta en el consum.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

fuita i en generi un de nou amb tractament de fuita.

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

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LES SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ PER TALLAR EL
CARRER ALBERT SANTÓ (DEL NÚMERO 30 AL 34) I DE MATERIAL PER AL
SOPAR DE FESTA MAJOR DEL DIA 6/07/18 .- EXP. 802/2018

Vistes les sol·licituds realitzades pel Sr. amb D.N.I. número ...212-V en data 25 de juny
de 2018 (RE 2412 i 2414) demanant autorització per tallar el carrer Albert Santó el dia 6
de juliol de 2018 del número 30 al número 34 i sol·licitant material (5 taules i 20 cadires).

Atès que l’import de la garantia de cessió del material públic per a ús privat és de 40€
d’acord la publicació al BOP de Tarragona número 163 de data 15 de juliol de 2015.

Atès que en data 25 de juny de 2018 el sol·licitant ingressa els 40€ de garantia.

Atès que el cap de la Brigada municipal informa que es pot deixar el material sempre
que es compleixin les condicions detallades a continuació:

·

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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Favorable
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Expedient 802/2018. Sol·licitud de tall carrer Albert Santó i material per
al sopar de Festa Major el 6/07/18.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

·

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

·

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

·

El sol·licitant haurà de concretar amb el cap de la Brigada de l’Ajuntament l’hora
i el dia en què voldrà disposar del material, al telèfon: 678 577 070.

·

El material cedit s’haurà de tornar com a màxim el dia 8 de juliol a les
12:00h

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

“INFORME TÈCNIC

ANTECEDENTS

Vista la sol·licitud de data 25 de juny de 2018, amb registre d’entrada número 2412, en
la qual es demana permís per tallar el carrer Albert Santó per celebrar un sopar el
divendres 6 de juliol per motiu de la Festa Major de Banyeres.

S’autoritza la utilització de l’espai públic sol·licitat, sempre i quan es compleixi amb els
següents punts:

-

Al tractar-se d’un espai púbic no es podrà impedir l’accés als usuaris que
necessitin accedir a les seves propietats a traves d’aquest carrer.

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

Número : 2018-0022 Data : 03/07/2018

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

-

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

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.- Autoritzar tallar el carrer Albert Santó (del número 30 al 34) i la cessió del
material sol·licitat, d’acord les condicions esmentades en la part expositiva. Recordar
que el material s’ha de tornar, forçosament, com a màxim el dia 8 de juliol a les
12h.

SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat.

QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.
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Un cop acabada la celebració s’haurà de deixar els espais públics 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 urbans.
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-

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 782/2018. Sol·licitud Stat. Nova per tallar carres Pallisses i
Albert Santó, l'11/07/18 per sopar i ball fi Festa Major
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics, Sr. Rafael Rodríguez Rivas, emès en
data 26 de juny de 2018 que consta en l’expedient.
Atès que la Societat Nova liquida una taxa per l’ocupació d’espai públic amb taules i
cadires amb finalitat lucrativa, d’acord l’Ordenança Fiscal número 7.
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 la utilització de l’espai públic sol·licitat sempre que es compleixin
amb les següents condicions, d’acord l’informe del coordinador de Serveis Tècnics, i en
seguiment de la normativa municipal de Policia i Bon Govern i de l’Ordenança fiscal
número 7 que regula la utilització privativa del domini públic local amb taules i cadires
amb finalitat lucrativa:
- Pel que fa a la senyalització i tancament del carrer, serà el sol·licitant l’encarregat
de realitzar-lo correctament, amb cartells de senyalització excepcional i tanques.
Al tractar-se d’un espai púbic no es podrà impedir l’accés als vehicles
d’emergència que així ho necessitin ni el pas a d’altres vehicles que per motius
d’emergència necessitin accedir per aquest carrer.
-

Un cop acabada la celebració s’haurà de deixar els espais públics utilitzats en
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Vista la sol·licitud realitzada pel Senyor amb D.N.I.: ...738-L en data 8 de juny de 2018
(RE 2152), en representació de la Societat Nova, sol·licitant autorització per tallar el
carrer Albert Santó i el carrer Pallisses per sopar i ball de fi de Festa Major, el dia 11 de
juliol de 2018 de les 17:30 a les 2:30h.
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APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ A LA SOCIETAT
NOVA PER TALLAR EL CARRER ALBERT SANTÓ I EL CARRER PALLISSES PER
CELEBRAR SOPAR I BALL DE FI DE FESTA MAJOR, EL DIA 11 DE JULIOL DE
2018.- EXP. 782/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

òptimes condicions per 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 urbans ubicats a la zona.
- Seran a càrrec dels organitzadors esmenar i corregir qualsevol desperfecte ocasionat
durant la celebració en els espais públics utilitzats.

Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DEL BAR LA FAMÍLIA D’AUTORITZACIÓ
PER TALLAR ELS CARRERS I OCUPACIÓ DE LA PLAÇA ONZE DE SETEMBRE
PER ACTUACIÓ MUSICAL EL 6 DE JULIOL, PER LA FESTA MAJOR, I SOL·LICITUD
D’UN GENERADOR.- EXP. 783/2018

Vista la sol·licitud realitzada pel Senyor amb D.N.I.: ...747-D en data 22 de maig de
2018 (RE 1885), sol·licitant autorització per tallar els carrers i ocupació de la plaça Onze
de setembre per la festa de la Festa Major, el dia 6 de juliol de 2018 i sol·licitud d’un
generador.

Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics, Sr. Rafael Rodríguez Rivas, emès en
data 26 de juny de 2018, on diu:
“INFORME TÈCNIC
ANTECEDENTS
Vista la sol·licitud de data 22 de maig de 2018, amb registre d’entrada número 1885, en
la qual es demana permís per fer ús de la Plaça 11 de Setembre per motiu d’una
actuació musical els dies 6 i 7 de juliol entre les 16:00h del dia 6 i les 8:00h del dia 7 de
juliol per motiu de la festa major. A demés demanen la cessió d’un generador.
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Número : 2018-0022 Data : 03/07/2018

Expedient 783/2018. Sol·licitud del Bar La Família d'autorització
ocupació plaça Onze de setembre, tallar carrers i generador per Festa
Major el 6/07/18
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TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Per tot això, s’autoritza la cessió i ús de l’espai públic sol·licitat, el tall dels carrers de la
Plaça 11 de Setembre i la cessió d’un generador per la realització d’aquesta actuació
sempre i quan es compleixi amb els següents punts:

Seran a càrrec dels organitzadors esmenar i corregir qualsevol desperfecte
ocasionat als espais públics cedits 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.



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
perfectes condicions.

celebració

s’haurà

de

retornar el

material

en

D’acord amb la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives cal complir amb
els requisits sobre salubritat i seguretat que marquen la llei 11/2009 del 6 de juliol, de
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Els ajuntaments, en l’àmbit de llurs respectives competències, han de facilitar que els
espectacles públics i les activitats recreatives es duguin a terme adequadament. Amb
aquesta finalitat, han d’exercir les potestats que els atribueix aquesta llei.
Els principis generals i les finalitats últimes que inspiren aquesta llei, i que n’han de regir
el desenvolupament i l’aplicació, són la convivència entre els ciutadans, la seguretat i la
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- Un cop acabada la celebració s’haurà de deixar els espais 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 papereres i de la resta
d’elements urbans.
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- Queda totalment prohibit qualsevol tipus de tancament que limiti o impedeixi l’accés
al recinte.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

qualitat dels establiments”.

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

PRIMER.- Autoritzar el tall dels carrers limítrofs amb la plaça Onze de setembre,
l’ocupació de la plaça Onze de setembre i la cessió d’ús d’un generador, el dia 6 de juliol
de 2018 de la Festa Major, d’acord els condicionants detallats en l’informe tècnic de la
part expositiva.

SEGON.- Comunicar al sol·licitant que l'actuació musical i el servei de bar hauran de
finalitzar com a màxim a les 4:00h.

TERCER.- Comunicar al sol·licitant que haurà d’assumir la despesa de subministrament
del gasoil consumit, que es valorarà una vegada feta l’actuació.

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

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

Expedient 801/2018. Sol·licitud de material per al sopar del DRAC DE
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Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL per acord plenari de data 22
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
plenari de data 4 d’abril de 2017.
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Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de
les Bases del Règim Local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que el bar La Família liquida una taxa anual per l’ocupació d’espai públic amb
taules i cadires amb finalitat lucrativa, d’acord l’Ordenança Fiscal número 7.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

BANYERES el 7/07/18.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment



Un endoll del quadre per tenir electre per a les neveres i focus.



Un focus per il·luminar la zona, com cada any.



Taules i cadires per 140 persones.

Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics, emès el 25 de juny de 2018, que
consta en l’expedient.

Atès que el sol·licitant accepta les condicions que seguidament es detallen:
·

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 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 tornar el material en perfectes
condicions.

·

El sol·licitant haurà de concretar amb el cap de la Brigada de l’Ajuntament l’hora i
el dia en què voldrà disposar del material, al telèfon: 678 577 070.

·

El material cedit s’haurà de tornar com a màxim el dia 8 de juliol a les
12:00h
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Vistes les sol·licituds realitzades pel Sr. amb D.N.I. número ...212-V, en representació
del DRAC DE BANYERES, en data 25 de juny de 2018 (RE 2410 i 2413) demanant el
següent material per al sopar de colles del dia 7 de juliol de 2018 al jardí de l’Esglèsia:
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APROVAR, SI S’ESCAU, LES SOL·LICITUDS DE MATERIAL PER AL SOPAR QUE
ORGANITZA EL DRAC DE BANYERES EL 7/07/18 .- EXP. 801/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

PRIMER.- Autoritzar la cessió del material sol·licitat, d’acord les condicions esmentades
en la part expositiva. Recordar que el material s’ha de tornar, forçosament, com a
màxim el dia 8 de juliol a les 12h.

SEGON.- Procedir a la devolució de la garantia al compte que ens indiqui el sol·licitant,
una vegada comprovat l’estat de conservació del material, sense necessitat de posterior
acord.

TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat.

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

Expedient 767/2018. Contracte menor de servei col·locació tanca
perimetral parcel.la per “PIPI CAN” situada a la zona Princep d’Astúries
de Banyeres del Penedès.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL
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Número : 2018-0022 Data : 03/07/2018

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 26 de juny de 2018, que consta a
l’expedient.

Atès l’informe de la Sra. Immaculada Rocio Santos Cuellas, secretària interventora
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 26 de juny de
2018, que consta a l’expedient.

Ateses les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL 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 :
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Número : 2018-0022 Data : 03/07/2018

Atesa la declaració jurada de l’empresa La Manyeria S.C.P, 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.
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Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2018 es va acreditar la
necessitat d’aquest organisme de contractar el col·locació tanca perimetral parcel.la per
“PIPI CAN” situada a la zona Princep d’Astúries de Banyeres del Penedès, i ateses les
gestions realitzades amb l’empresa LA Manyeria S.C.P, per un preu total de 5.155,42
euros i 1.082,64 euros d’IVA.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI COL.LOCACIÓ
TANCA PERIMETRAL PARCEL.LA PER « PIPI CAN » SITUADA A LA ZONA
PRINCEP D’ASTÚRIES DE BANYERES DEL PENEDÈS. 767/2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

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

Expedient 804/2018. Contracte menor d’obres de formació de muret de
formigó per vorera de l'Av. Marquesa de Grinyi del Priorat de Banyeres
del Penedès.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Número : 2018-0022 Data : 03/07/2018

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Aprovar la contractació del servei col·locació tanca perimetral parcel.la per
“PIPI CAN” situada a la zona Princep d’Astúries de Banyeres del Penedès, a l’empresa
La Manyeria S.C.P, per un import de 5.155,42 euros i 1.082,64 euros d’IVA.

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR D’OBRES FORMACIÓ DE
MURET DE FORMIGÓ PER VORERA DE L’AVGDA MARQUESA DE GRINYI DEL
PRIORAT DE BANYERES DEL PENEDES. 804/2018

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 26 de juny de 2018 es va acreditar la
necessitat d’aquest organisme de contractar les obres de formació de muret de formigó
per vorera de l'Avgda Marquesa de Grinyi del Priorat de Banyeres del Penedès, i ateses
les gestions realitzades amb l’empresa Construccions Germans Rebollo S.L, per un preu
total de 4.594 euros i 964,74 euros d’IVA.

Atesa la declaració jurada de l’empresa Construccions Germans Rebollo 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
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PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

contractar amb l’Administració Pública.

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 de formació de muret de formigó per
vorera de l'Avgda Marquesa de Grinyi del Priorat de Banyeres del Penedès, a l’empresa
Construccions Germans Rebollo, S.L, per un import de 4.594 euros i 964,74 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.
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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 del Règim Local.
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Atès l’informe de la Sra. Immaculada Rocio Santos Cuellas, secretaria interventora
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 26 de juny de
2028, que consta a l’expedient.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 26 de juny de 2018, que consta a
l’expedient.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL.LICITUD PER A CONNEXIÓ A LA XARXA
GENERAL DE GAS. Exp. 689/2018

En data 4 de juny de 2018, Nedgia Catalunya, S.A. va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor consistents en la realització d’una
rasa al carrer per tal de connectar la finca de l’Av. Catalunya, 73 a la xarxa general de
gas.

En data 5 de juny de 2018, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.

En data 20 de juny de 2018, el tècnic municipal va emetre informe favorable.

En data 21 de juny de 2018 la Secretària Interventora i Tresorera accidental va emetre
informe favorable.

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 689/2018. Sol·licitud llicència urbanística de caràcter menor
per a la connexió a la xarxa general de gas

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter menor i que
consisteixen en la realització d’una rasa a l’Av. Catalunya, 73 per tal de connectar la
finca a la xarxa general de gas.

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

-

Tota la línia de servei haurà de ser soterrada.

-

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

-

Caldrà dipositar la fiança corresponent per garantir la reposició dels danys a la
via pública per un import de 14,42 euros.

-

Caldrà dipositar una fiança corresponent a la gestió dels residus generats a
l’obra per un import de 300 euros.

-

Cal aportar els assajos de compactació i de mescles bituminoses i realitzar les
reposicions segons l’establert per la legislació vigent.

-

Caldrà senyalitzar amb balises lluminoses les obres durant la seva execució.

-

Un cop finalitzada l’obra s’aportarà en suport digital as built de la canalització
realitzada juntament amb l’existent.

-

Les obres no es podran iniciar fins la primera setmana d’agost.
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Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
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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 arrel del 4 d’abril de 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

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

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres

6,90 €

- Taxa Llicencia Urbanística

36,00 €

- TOTAL

42,90 €

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

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

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.

SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri.
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Un cop caducada la llicència urbanística, l'òrgan municipal competent ho ha de declarar i
ha d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres persones i
amb l'audiència prèvia de la persona titular.
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Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no
se'n demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 228/2018. Reconeixement de la devolució d’ingressos
indeguts
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Juntament amb la llicència d’atorgament, es va practicar la liquidació corresponent a
l’ICIO i les taxes de l’obra sol·licitada.

Pel que fa a la liquidació de la llicència, es va tenir en compte que l’interessat, a l’any
2012, havia presentat sol·licitud per a realitzar la mateixa obra (expedient O/12/093) i es
va atorgar la llicència el 21 de juny de 2012 fent la liquidació corresponent de l’ICIO per
import de 1.891,89 euros. El Sr.DNI... 960-E va liquidar aquest import el dia 28 de juny
de 2012.

Un cop iniciades les obres i per motius personals, el Sr. DNI .. 960-E va desistir de la
part de l’obra corresponent a l’ampliació, executant només la part corresponent a la
reforma. El seu tècnic va valorar l’obra executada amb un pressupost d’execució
material de 20.750,13 euros. La liquidació corresponent a l’ICIO de l’obra efectivament
executada hauria estat per import de 622,50 euros, per tant, hi ha un saldo favorable al
Sr. DNI ...960-E en la liquidació de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
per import de 1.269,39 euros.

Amb la presentació de la nova sol·licitud de llicència d’obres per a la part corresponent a
l’ampliació de l’habitatge, i en aplicació de l’article 4rt. de les Ordenances Fiscals
números 5 i 11, es fa la següent liquidació, aprovada per la Junta de Govern Local de
data 12 d’abril de 2018:
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En data 12 d’abril de 2018, la Junta de Govern Local va atorgar llicència d’obres majors
al Sr. DNI ...960-E per a la realització de reforma i ampliació de l’habitatge situat al carrer
Pau Casals, 28 de Banyeres del Penedès.
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APROVAR, SI S’ESCAU, LA DEVOLUCIÓ D’INGRESOS INDEGUTS EN L’ EXP.228/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

CONCEPTE

BASE

TIPUS

TOTAL

3,00 %

1.083,26 €

TAXA LLICENCIA
URBANÍSTICA

36.108,52 €

0,40 %

200,00 €

IMPORT

TOTAL

A

INGRESSAR

1.283,26 €

Considerant la figura de la compensació tributària, regulada a l’article 71 de la LGT, es
procedeix en la mateixa sessió de data 12 d’abril de 2018 a la seva aplicació d’ofici entre
les dues liquidacions tributàries descrites, com segueix:

- Liquidació ICIO+ taxa aprovada per JGL-120418

1.283,26€

- Saldo a favor del subjecte passiu (liquidació 2012)

1.269,39€

- TOTAL A PAGAR

13,87 €

No obstant aquesta compensació entre les dues llicències, el subjecte passiu va satisfer
el total de la llicència d’obres (1.283,26 euros, import previ a la compensació) i fa l’ingrés
també de l’import resultant de la compensació (13,87 euros).

Atesa la legislació aplicable en matèria de devolució d’ingressos indeguts és la Llei
58/2003, General Tributària, que regula al seu Títol V, capítol II, secció 5ª, el
procediment per a la devolució d’ingressos indeguts, així com el seu desenvolupament,
regulat al Títol II, capítol V, del Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova
el Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, General Tributària, en
matèria de revisió en via administrativa.

Atès que els supòsits de devolució d’ingressos indeguts es recullen a l’art. 221 de la Llei
58/2003 anteriorment citada, que estableix que el procediment de devolució d’ingressos
indeguts s’iniciarà, d’ofici o a instància de l’interessat, en els següents casos:
a)

Quan s’hagi produït una duplicitat en el pagament de deutes tributàries o
sancions.

b)

Quan la quantitat pagada hagi estat superior a l’import a ingressar resultant d’un
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36.108,52 €
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IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I
OBRES

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

IMPOSABLE

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

d)

Quan així ho estableixi la normativa tributària.

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

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

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

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

PRIMER.- Reconèixer, d’acord amb l’exposat a la part antecedent, el dret del Sr. DNI
...960-E a la devolució d’ingressos indeguts pel concepte tributari Impost sobre
Construccions, Instal.lacions i Obres, per import de 1.283,26 €.

SEGON.- Realitzar l’ingrés de la quantitat indicada en el compte corrent assenyalat per
l’interessat.

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat, amb indicació dels recursos que
procedeixin.

QUART.- Donar trasllat d’aquest acord a la tresoreria municipal, als efectes oportuns.

CINQUÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri.
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Quan s’hagin ingressat quantitats corresponents a deutes o sancions tributàries
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c)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

acte administratiu o d’una autoliquidació.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 710/2018. Sol·licitud de llicència de gual i contragual de
l’habitatge situat al carrer Sant Miquel, 22.

CONCEDIR, SI S'ESCAU, LLICÈNCIA DE GUAL

Vist que, amb data 7 de juny de 2018, va ser presentada per la Sra. amb DNI:...317K
sol·licitud de llicència de gual i contragual de l’habitatge situat al carrer Sant Miquel, 22.

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 i contragual de l’habitatge situat al carrer Sant
Miquel, 22, a favor de la Sra. amb DNI:...317K amb els següents advertiments:


El nombre màxim de vehicles és inferior a 4.



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
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PROPOSTA D'ALCALDIA PER JGL

Número : 2018-0022 Data : 03/07/2018

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

La llicència autoritza el pas de cotxes sobre la vorera i al dret de reserva d’espai
de la vorera senyalitzada lliure d’aparcament.



Queda prohibit la utilització de rampes permanents a la vorera, excepte que sigui
rebaixada la vorera tal com indica la ordenança.



Atenent ordenança fiscal núm. 15 de taxa per les entrades de vehicles a través
de les voreres i les reserves de via pública, i degut a l’amplada del carrer es fa
necessari un contragual.



La llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

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

70,50 €

IMPORT

TOTAL

A

INGRESSAR

70,50 €

Número : 2018-0022 Data : 03/07/2018



ACTA DE JUNTA DE GOVERN

sobrepassarà 0,5m dels extrems de la porta.

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

Expedient 716/2018. Sol·licitud de llicència de gual i contragual de
l’habitatge situat al carrer Sant Miquel, 24.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D'ALCALDIA PER JGL
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TERCER. Notificar la present resolució a l'interessat/da.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

CONCEDIR, SI S'ESCAU, LLICÈNCIA DE GUAL

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 i contragual de l’habitatge situat al carrer Sant
Miquel, 24, a favor del Sr. amb DNI:...923-E amb els següents advertiments:


El nombre màxim de vehicles és inferior a 4.



El gual quedarà identificat amb la placa de gual facilitada per l’Ajuntament i amb
la senyalització horitzontal d’una ralla pintada sobre la vorera que no
sobrepassarà 0,5m dels extrems de la porta.



La llicència autoritza el pas de cotxes sobre la vorera i al dret de reserva d’espai
de la vorera senyalitzada lliure d’aparcament.



Queda prohibit la utilització de rampes permanents a la vorera, excepte que
sigui rebaixada la vorera tal com indica la ordenança.



Atenent ordenança fiscal núm. 15 de taxa per les entrades de vehicles a través
de les voreres i les reserves de via pública, i degut a l’amplada del carrer es fa
necessari un contragual.
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Vist que es va emetre informe de Secretaria en relació amb el procediment i a la
Legislació aplicable.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist que, amb data 8 de juny de 2018, va ser presentada pel Sr. amb DNI:..923-E
sol·licitud de llicència de gual i contragual de l’habitatge situat al carrer Sant Miquel, 24.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)



La llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

TAXA LLICÈNCIA GUAL

70,50 €

IMPORT

TOTAL

A

INGRESSAR

70,50 €

TERCER. Notificar la present resolució a l'interessat-/a.

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

Expedient 739/2018. Sol·licitud de llicència de gual i contragual de
l’habitatge situat a l'Av. Verge del Priorat, 3
Favorable

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

CONCEDIR, SI S'ESCAU, LLICÈNCIA DE GUAL

Vist que, amb data 13 de juny de 2018, va ser presentada per la Sra. amb DNI:...222-F
sol·licitud de llicència de gual de l’habitatge situat en l’Av. Verge del Priorat, 3.

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Vist que es va emetre informe pels Serveis Tècnics Municipals.

PRIMER. Concedir la llicència de gual de l’habitatge situat en l’Av. Verge del Priorat, 3, a
favor de la Sra. amb DNI:...222-F amb els següents advertiments:


El nombre màxim de vehicles és inferior a 4.



El gual quedarà identificat amb la placa de gual facilitada per l’Ajuntament i amb
la senyalització horitzontal d’una ralla pintada sobre la vorera que no
sobrepassarà 0,5m dels extrems de la porta.



La llicència autoritza el pas de cotxes sobre la vorera i al dret de reserva d’espai
de la vorera senyalitzada lliure d’aparcament.



Queda prohibit la utilització de rampes permanents a la vorera, excepte que sigui
rebaixada la vorera tal com indica la ordenança.



Atenent ordenança fiscal núm. 15 de taxa per les entrades de vehicles a través
de les voreres i les reserves de via pública, i degut a l’amplada del carrer es fa
necessari un contragual.



La Llicència s'atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

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

70,50 €

IMPORT

TOTAL

A

INGRESSAR

70,50 €
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Es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

TERCER. Notificar la present resolució a l'interessat/da.

Motiu: Ampliar documentació

Expedient 693/2018. Liquidació taxa 2018 de la terrassa bar Font
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LIQUIDAR LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE L’ESPAI
PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA DEL BAR FONT.EXP. 693/2018

Atès que durant l’any 2018 el bar FONT està ocupant la via pública amb la col·locació de
taules i cadires davant el bar.

Atès que en data 5 de juny de 2018 per provisió d’Alcaldia es disposa que Secretaria i el
departament de Serveis Tècnics, emetin els corresponents informes.
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No hi ha acord
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Expedient 542/2018. Resolució de recurs de reposició contra liquidació
tributària d'ICIO i taxa. Endesa Distribució Elèctrica, SLU

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL 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 liquidació de la taxa d’enguany, corresponent a la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa al bar FONT, per import de 60,10€.

SEGON.- Condicionar l’efectivitat de la llicència atorgada al compliment de:


La col·locació de les taules i cadires no suposarà un obstacle per la circulació
diària de vianants i vehicles per la via pública.



Es mantindrà la neteja de la zona ocupada per les taules i cadires i al final de la
jornada diària s’efectuarà una neteja general de la zona. Tots els residus es
recolliran en bosses tancades i seran dipositades en els contenidors previstos a
tal efecte.



Es respectarà l’horari de descans veïnal.



Seran al vostre càrrec les responsabilitats per la manca d’altres autoritzacions
que siguin necessàries, i les de tota mena que se’n puguin derivar.
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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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D’acord amb l’Ordenança reguladora per la utilització privativa o l’aprofitament especial
del domini públic local amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, la quota de la taxa a
satisfer ascendeix a 60,10€ anuals amb una ocupació màxima de 30m3.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, Sr. Rafael
Rodríguez Rivas, en data 26 de juny de 2018 i l’informe de Secretaria-Intervenció emès
en data 27 de juny de 2018, que consten en l’expedient.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)



BBVA ES30.0182.5634.14.0200092388



COOPERATIVA ES23.0182.2968.52.0200045666

QUART.- Notificar el present acord al bar FONT.

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

Expedient 701/2018. Liquidació taxa 2018 terrassa bar MORILES
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LIQUIDAR LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE L’ESPAI
PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA DEL BAR
MORILES.- EXP. 701/2018

Vista la sol·licitud, presentada pel senyor amb D.N.I. núm.: ...957-W en data 30 de maig
de 2018 (RE 1988), de llicència d’ocupació de via pública per a la instal·lació d’una
terrassa davant del Bar Moriles i una vela per protegir la terrassa del sol durant l’any
2018.

Atès que en data 8 de juny de 2018 per provisió d’Alcaldia es disposa que Secretaria i el
departament de Serveis Tècnics, emetin els corresponents informes.

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, Sr. Rafael
Rodríguez Rivas, en data 26 de juny de 2018 i l’informe de Secretaria-Intervenció emès
en data 27 de juny de 2018, que consten en l’expedient.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCER.- Comunicar que l’import de la taxa cal fer-lo efectiu a qualsevol dels següents
comptes:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

PRIMER.- Aprovar la liquidació de la taxa d’enguany, corresponent a la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa al bar MORILES, per import de 60,10€.

SEGON.- Condicionar l’efectivitat de la llicència atorgada al compliment de:



La col·locació de les taules i cadires no suposarà un obstacle per la circulació
diària de vianants i vehicles per la via pública.



Es mantindrà la neteja de la zona ocupada per les taules i cadires i al final de la
jornada diària s’efectuarà una neteja general de la zona. Tots els residus es
recolliran en bosses tancades i seran dipositades en els contenidors previstos a
tal efecte.



Es respectarà l’horari de descans veïnal.



Seran al vostre càrrec les responsabilitats per la manca d’altres autoritzacions
que siguin necessàries, i les de tota mena que se’n puguin derivar.

TERCER.- Comunicar que l’import de la taxa cal fer-lo efectiu a qualsevol dels següents
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Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL per acord plenari de data 22
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
plenari de data 4 d’abril de 2017.
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Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de
les Bases del Règim Local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

D’acord amb l’Ordenança reguladora per la utilització privativa o l’aprofitament especial
del domini públic local amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, la quota de la taxa a
satisfer ascendeix a 60,10€ anuals amb una ocupació màxima de 30m3.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)



BBVA ES30.0182.5634.14.0200092388



COOPERATIVA ES23.0182.2968.52.0200045666

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

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

Expedient 807/2018. Taxa terrassa 2018 bar La Família
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LIQUIDAR LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE L’ESPAI
PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA DEL BAR LA
FAMÍLIA.- EXP. 807/2018

Atès que durant l’any 2018 el bar LA FAMÍLIA està ocupant la via pública amb la
col·locació de taules i cadires davant el bar.

Atès que en data 26 de juny de 2018 per provisió d’Alcaldia es disposa que Secretaria i
el departament de Serveis Tècnics, emetin els corresponents informes.

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, Sr. Rafael
Rodríguez Rivas, i l’informe de Secretaria-Intervenció emesos en data 27 de juny de
2018, que consten en l’expedient.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

comptes:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

PRIMER.- Aprovar la liquidació de la taxa d’enguany, corresponent a la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa al bar LA FAMÍLIA, per import de 60,10€.

SEGON.- Condicionar l’efectivitat de la llicència atorgada al compliment de:


La col·locació de les taules i cadires no suposarà un obstacle per la circulació
diària de vianants i vehicles per la via pública.



Es mantindrà la neteja de la zona ocupada per les taules i cadires i al final de la
jornada diària s’efectuarà una neteja general de la zona. Tots els residus es
recolliran en bosses tancades i seran dipositades en els contenidors previstos a
tal efecte.



Es respectarà l’horari de descans veïnal.



Seran al vostre càrrec les responsabilitats per la manca d’altres autoritzacions
que siguin necessàries, i les de tota mena que se’n puguin derivar.

TERCER.- Comunicar que l’import de la taxa cal fer-lo efectiu a qualsevol dels següents
comptes:


La Caixa ES96.2100.4774.85.0200000650
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Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL per acord plenari de data 22
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
plenari de data 4 d’abril de 2017.
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Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de
les Bases del Règim Local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

D’acord amb l’Ordenança reguladora per la utilització privativa o l’aprofitament especial
del domini públic local amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, la quota de la taxa a
satisfer ascendeix a 60,10€ anuals amb una ocupació màxima de 30m3.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)



BBVA ES30.0182.5634.14.0200092388



COOPERATIVA ES23.0182.2968.52.0200045666

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 DE MAIG I JUNY
2018.- Exp. 43/2018

Vista la relació de serveis extraordinaris efectuats pel personal laboral d’aquest
Ajuntament durant el mes de maig i juny 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.
Vist l’informe d’intervenció de data 26 de juny de 2018, emès per la
interventora tresorera accidental.

secretària

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 suficient i adequada per afrontar aquestes
despeses.
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Expedient 43/2018. Serveis i Treballs extraordinaris efectuats pel
personal laboral de l’Ajuntament durant els mesos maig i juny 2018
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CINQUÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

QUART.- Notificar el present acord al bar LA FAMÍLIA.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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 juny 2018, a càrrec de
l’aplicació pressupostària 9200 13001 del pressupost vigent d’aquest Ajuntament, que
existeix partida suficient i adequada, per afrontar les següents despeses que es detallen
a continuació:

Treballador / a

Període

Gratificació

DNI:...805V

Juny

313,30

DNI:...653D

Maig i Juny

129,60

DNI:...147B

Juny

96,40

DNI:...374B

Juny

172,06

SEGON.- Abonar els serveis o treballs extraordinaris
corrent mes de juny 2018.

esmentats en la nòmina del

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que 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.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 605/2018. Llicència per assumptes propis sense sou
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Atès el contingut de l’article esmentat, que disposa:

“16.18 Assumptes propis sense sou
a)

La durada acumulada mai pot excedir dels sis mesos cada dos anys.

b)

Concessió subordinada a les necessitats del servei.”

Vist l’informe de Secretaria i de conformitat amb l’establert en l’article 21.1.h) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, així com les delegacions
conferides per l’Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local per Decret número 66/2015,
de 15 de juny de 2015.

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Concedir la llicència per assumptes propis sense sou durant el període
comprès entre el 1/8/2018 i el 31/8/2018, ambdós inclosos, a la treballadora DNI:
....556C, sense dret a retribució alguna.
SEGON.- Comunicar a la treballadora amb DNI:...556-C que la concessió de la llicència
d’assumptes propis sense sou repercuteix en la durada proporcional de les seves
vacances anuals. Així mateix, durant el període indicat de permís no retribuït la
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Vista la sol·licitud presentada al registre d’entrada en data 11 de maig de 2018, amb
número de registre E/2018/1748, de la treballadora amb DNI: ...556C, en la qual sol·licita
acollir-se a l’article 16.18. Assumptes propis sense sou, del conveni col·lectiu de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, durant el període comprès entre el 1/8/2018 i el
31/8/2018, ambdós inclosos.
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CONCEDIR, SI S’ESCAU, LA LLICÈNCIA PER ASSUMPTES PROPIS A LA
TREBALLADORA AMB DNI:... 556C DURANT EL PERIODE COMPRÈS ENTRE EL 18-2018 I EL 31-8-2018.- EXP. 605/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

treballadora romandrà d’alta en l’empresa, cotitzant aquesta.

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 JUNY Exp. 806/2018

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 juny, 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
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Expedient 806/2018. Aprovació de Nòmines Juny
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QUART.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a la interessada, al delegat sindical i a la
gestoria Fornell Consultors.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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.

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.”

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:
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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.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Total líquid a percebre: 33.699,27 €
Retenció IRPF: 6.065,30 €
Total Seguretat Social Tc1: 13.453,22 € ( suma de quotes obreres: 2.791,65 € i quotes a
càrrec de l’Ajuntament: 10.661,57 €)
Bestretes i embargaments: 493,96 €

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

Expedient 814/2018. Aprovació Factures
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL

APROVACIÓ DE FACTURES.- EXP. 814/2018

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

Nº Factura

Raó Social

FACT-18-0800

Jose Antonio Garcia de la Pinta

FACT-18-0829

Productos Pinturas Tarragona 2000,
S.L

Import

Descripció

Cartell de fusta per concentració
242,00 Harley Davison
Subministrament pintura per
30,71 brigada
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Favorable

Número : 2018-0022 Data : 03/07/2018

Cost Total: 53.711,75 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a les nòmines del mes de juny 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 :

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

FACT-18-0830

Productos Pinturas Tarragona 2000,
S.L

Subministrament pintura per local
119,05 Esbart

FACT-18-0831

Productos Pinturas Tarragona 2000,
S.L

FACT-18-0839

Pedro Perea Expósito

FACT-18-0850

Francesc Garrido Zapata

FACT-18-0852

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 31-03-2018 a 31-05348,20 2018 Sant Miquel

FACT-18-0853

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 11-04-2018 a 12-0651,00 2016 Semàfors Crta TP-2124

FACT-18-0854

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 24-04-2018 a 12-0672,64 2018 Centre Cívic Saifores

FACT-18-0855

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 25-04-2018 a 12-06167,23 2018 Passatge Pavelló

FACT-18-0857

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 11-04-2018 a 12-06243,95 2018 Pous Regants

FACT-18-0858

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 10-05-2018 a 12-06113,23 2018 Local Joves, Serveis Socials

FACT-18-0859

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 11-04-2018 a 12-06193,38 2018 Centre Cívic Sant Miquel

FACT-18-0860

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 02-05-2018 a 12-0685,68 2018 Casa Mestre

FACT-18-0861

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 24-04-2018 a 13-0623,64 2018 Ermita mare de deu

FACT-18-0862

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 11-04-2018 a 12-0657,49 2018 C. Burgos

FACT-18-0863

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 12-04-2018 a 13-06134,61 2018 C. Saragossa

FACT-18-0864

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 12-04-2018 a 13-06250,20 2018 Dalt Saifores

FACT-18-0865

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 12-04-2018 a 13-06768,41 2018 TP-2124

FACT-18-0866

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 25-04-2018 a 13-0698,16 2018 Pou Boscos

FACT-18-0867

Canon Penedès, S.A

Placa impressora IR2870 Centre
76,08 Cívic

FACT-18-0868

Canon Penedès, S.A

Placa impressora IR2870
76,08 Ajuntament

FACT-18-0870

Ferrer Ojeda Correduria de Seguros,
S.L

73,47 Subministrament pintura pista skate
Obra reparar desaigües Local
250,47 Esbart
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Assegurança accidents protecció
160,00 civil

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

61,64 Canviar el pany porta Llar d'avis

593,81 Assegurança accidents col·lectius

FACT-18-0872

Mercedes Menéndez Noel

Pa per banc aliments i entrepans
190,20 per indigents

FACT-18-0873

Enric Fontanillas Just

123,90 Reparar persiana Escola Pública

FACT-18-0874

Telefònica de España, S.A.U

Telèfon ascensor ajuntament juny
41,12 977670533

FACT-18-0875

Telefònica de España, S.A.U

Telèfon juny ascensor Escola
33,40 Publica 977167549

FACT-18-0876

Decathlon España, S.A.U

2 targetes regal torneig FIFA Espai
110,00 Jove

FACT-18-0878

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 14-05-2018 a 15-06266,04 2018 Escola Bressol

FACT-18-0879

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 14-05-2018 a 15-06356,94 2018 C. Tarragona

FACT-18-0880

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 13-04-2018 a 14-06137,73 2018 Pou Boscos

FACT-18-0881

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 14-05-2018 a 15-06165,87 2018 Bombeig JM Caparros

FACT-18-0882

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 14-05-2018 a 15-06530,62 2018 Marquesa Griny

FACT-18-0883

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 14-05-2018 a 15-06349,24 2018 Pou Pujolet

FACT-18-0884

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 12-04-2018 a 13-06683,89 2018 Passatge Pavelló

FACT-18-0885

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 14-05-2018 a 15-06284,14 2018 Centre Cívic

FACT-18-0886

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 14-05-2018 a 15-06380,15 2018 Casc Camí Tancat

FACT-18-0887

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 14-05-2018 a 15-0669,70 2018 Sector B-2

FACT-18-0888

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 14-05-2018 a 15-06387,62 2018 Urb Pinatellada

FACT-18-0889

Espublico Servicios para la
Administración, S.A

Subscripció manteniment gestiona
642,28 mes juny

FACT-18-0890

Cespa, S.A

Obra paviment enrajolat passadís
1.652,86 Boscos

FACT-18-0891

Cespa, S.A

1.743,61 Instal·lació rètol zona pista skate

FACT-18-0892

Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona

BOP 2/2018 modificació crèdits
45,00 aprovació definitiva
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Ferrer Ojeda Correduria de Seguros,
S.L
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FACT-18-0871

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

FACT-18-0894

Ferreteria Jaume, S.A

509,29 Material per reparacions brigada

FACT-18-0896

Ferreteria Jaume, S.A

Abonament pantaló per personal
-39,87 brigada

FACT-18-0897

Tif97 Publicitat S.L.U

FACT-18-0898

Tif97 Publicitat, S.L.U

FACT-18-0899

Ute Valls

FACT-18-0901

TIF97 Publicitat, S.L.U

13 armilles i 2 samarretes
134,80 serigrafiades

FACT-18-0902

Excavacions Xavi, S.C.P

Fuites aigua Fruitcamp Nutripack i
980,10 obra Escola Publica

FACT-18-0903

Monica Farré Termes

FACT-18-0904

Bandolers i Trabucaires Montserrat
Poch

FACT-18-0905

Beatriz Pérez Diaz

96,90 Classes manualitats mes juny

FACT-18-0906

Incatur, S.L

45,57 Material reparacions brigada

FACT-18-0907

Yolanda Almagro Cardenete

Taller experiència Banyeres Abril a
1.317,50 Juny Grup 1

FACT-18-0908

Yolanda Almagro Cardenete

Taller experiència Banyeres Abril a
1.317,50 Juny Grup 2

FACT-18-0909

Arval Service Lease, S.A

375,00 Renting furgoneta Ford Transit juny

FACT-18-0910

FCC Aqualia, S.A

948,19 Analítiques dipòsit aigua

FACT-18-0913

Construccions Germans Rebollo, S.L

FACT-18-0916

Papereria El Vendrell, S.L

FACT-18-0917

Manel Capellades Miret

FACT-18-0918

Melanie Mata Goodridge El Rebost
Supermercat

14,18 Targetes per Manel Serrano

Actuació bandoles concentració
110,00 Harley

Col·locació gabions zona
10.043,41 poliesportiva Priorat
Copia plànols Exp. 676/2018
8,05 Responsabilitat Patrimonial
Espectacle infantil Ballaclown
434,60 Flama Canigó

80,90 Sucre, ous per banc aliments

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
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Adequació Terreny pista skate i
2.150,50 ping pong

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

159,82 Directori per Centre Cívic

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

Per tot això,

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

PRIMER.- Aprovar el reconeixement de les obligacions indicades a la part antecedent,
per un import total de 31.231,38 € i procedir a la comptabilització en la fase comptable
corresponent a càrrec dels crèdits del vigent pressupost.

SEGON.- Procedir al pagament efectiu, quan procedeixi.

TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.
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Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7-1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local.
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Atès la normativa en matèria de reconeixement d’obligacions per part de l’ens local,
continguda en el Reial Decret legislatiu 2-2004 i normativa concordant, així com a les
bases d’execució del pressupost vigents per l’exercici 2018.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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).

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC PER ASSISTÈNCIA
AL CASAL D’ESTIU.- EXP.- 817/2018

Atès que en data 31 de maig de 2018, amb registre d’entrada número 1992, la senyora
amb NIE núm. X....815C sol·licita a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès un ajut
econòmic per l’assistència de dos dels seus fills al casal d’Estiu organitzat per l’AMPA de
l’Escola Mare de Déu del Priorat.

Atès que el preu del Casal d’Estiu, del cas que ens ocupa, és el que a continuació es
detalla:



Casal 3 setmanes, socis Ampa i empadronats a Banyeres del Penedès 115€ i
germans 110 €

Atès que l’educadora 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 8 de
juny de 2018, que consta a l’expedient, en el qual es valora la situació sociofamiliar de la
família i es proposa :

“es PROPOSA que l'Ajuntament de Banyeres del Penedès assumeixi una part del cost
del Casal d'Estiu dels dos menors: Es proposa que la família assumeixi 30 € del cost
total del fill gran i 15€ del segon fill (total a assumir per la família: 45 €), i la resta
sigui assumida per part de l'Ajuntament (85 € + 95 € = 180 €)”.
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 817/2018. Ajut econòmic per assistència al casal d'estiu

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

Per tot això,

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

PRIMER.- Aprovar la sol·licitud d’ajut econòmic per assistència al Casal d’Estiu de dos
dels fills la senyora amb NIE núm. X....815C, per un import de 180 euros, que
s’ingressarà directament a l’empresa prestadora del servei de casal d’estiu, Espai Lleure
Divertalia, SL.

SEGON.- Aprovar l’informe social, emès per l’educadora social del Consell Comarcal del
Baix Penedès que presta els seus serveis a Banyeres del Penedès, de la família amb
número d’expedient EXP20010/68003 on es proposa :



que la família assumeixi 30 € del cost total del fill gran i 15 € del segon fill (total a
assumir per la família: 45 €)



la resta sigui assumida per part de l'Ajuntament (85 € + 95 € = 180 €)
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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 del Règim Local.
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Atès l’informe de la Sra. Immaculada Rocío Santos Cuellas, secretària interventora
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, que consta a l’expedient.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

CINQUÈ.- Notificar el present acord a l’educadora social, a Espai Lleure Divertalia i a la
família beneficiària de l’ajut.

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

Expedient 818/2018. Ajut econòmic per assistència al casal d'estiu
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Número : 2018-0022 Data : 03/07/2018

QUART.- Comunicar a la família beneficiària que atès que el pagament es fa
directament a l’empresa no cal que presenti justificació de l’ajut, sens perjudici de les
facultats de control i d’inspecció per part dels serveis municipals de l’efectiva assistència
dels menors al casal d’estiu.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 2312
480.00 del vigent pressupost.

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC PER ASSISTÈNCIA
AL CASAL D’ESTIU D’UN MENOR. EXP.- 818/2018

Atès que en data 4 de juny de 2018 amb registre d’entrada número 2041, la senyora
DSM amb NIF núm. ....134P sol·licita a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès un ajut
econòmic per tal que el seu fill pugui assistir al Casal d’Estiu organitzat per l’AMPA de
l’Escola Mare de Déu del Priorat.

Atès que el preu del Casal d’Estiu, del cas que ens ocupa, és el que a continuació es
detalla:



Tot el casal, socis Ampa i empadronats a Banyeres del Penedès 185 €
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PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Atès l’informe de la Sra. Immaculada Rocío Santos Cuellas, secretària interventora
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès que consta a l’expedient.

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL 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 sol·licitud d’ajut econòmic per assistència al Casal d’Estiu del fill de
la senyora NIF núm. ....134P, per un import de 150 euros, que s’ingressarà directament a
l’empresa prestadora del servei de casal d’estiu, Espai Lleure Divertalia, SL.

SEGON.- Aprovar l’informe social, emès per la treballadora social del Consell Comarcal
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Atès 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.
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“es PROPOSA que l'Ajuntament de Banyeres del Penedès assumeixi una part del cost
del Casal d'Estiu del menor (185 €): Es proposa que la família assumeixi 35 € del
cost total del casal d’estiu i la resta sigui assumida per part de l'Ajuntament (150
€)”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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 8 de
juny de 2018, que consta a l’expedient, en el qual es valora la situació sociofamiliar de la
família i es proposa :

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)



la resta sigui assumida per part de l'Ajuntament (150 €)

TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 2312
480.00 del vigent pressupost.

QUART.- Comunicar a la família beneficiària que atès que el pagament es fa
directament a l’empresa no cal que presenti justificació de l’ajut, sens perjudici de les
facultats de control i d’inspecció per part dels serveis municipals de l’assistència dels
menors al casal d’estiu.

CINQUÈ.- Notificar el present acord a l’educadora social, a Divertalia i a la família.

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

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Donar compte Decrets
Nom

Data

Resum

Expedient

DECRET
20180056

20/06/2018
15:13

Convocatòria de la Junta de Govern
Local en sessió ordinària de data 21 de
juny de 2018. JGL/2018/21

JGL/2018/21
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que la família assumeixi 35 € del cost total del casal
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

del Baix Penedès que presta els seus serveis a Banyeres del Penedès, de la família amb
número d’expedient EXP2018/00028 on es proposa :

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

Codi Validació: 5QZ33CTDXQHJZDGG6JKX6NXD5 | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 48 de 48

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
Número : 2018-0022 Data : 03/07/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

