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ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2018/26  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  2 / d’agost / 2018  

Durada  Des de les 18:45 fins a les 20:30 hores  

Lloc  Sala de Juntes  

Presidida per  Amadeu Benach i Miquel  

Secretària  Immaculada Rocío Santos Cuellas  

  

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ  

DNI Nom i Cognoms Assisteix 

39689555L Amadeu Benach i Miquel SÍ 

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

35013086W Ida Pilar Josefa Berdusan Farré SÍ 

46333082L Joan Roig i Soria SÍ 

39636281J Lluís Inglada i Jané SÍ 
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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 

  

A) PART RESOLUTIVA  

  

Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

Acta de Junta de Govern Local de data 18 de juliol de 2018. JGL/2018/25 

  

Expedient 780/2018. Sol·licitud de baixa i nova liquidació del rebut de 
l'aigua corresponent al primer trimestre de 2018 per error en la lectura. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIÓ DEL REBUT D’AIGUA 
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018, PER TENIR UNA LECTURA 
INCORRECTA.- 780/2018  

  

Vista la sol·licitud presentada pel senyor amb DNI ...000B, de data 18 de juny de 2018 i 
amb registre d’entrada E-18-2284, en la qual sol·licita que es refaci la factura de l’aigua 
degut a un error de la lectura corresponent al primer trimestre de 2018, perquè a dia 18 
de juny de 2018 el comptador marcava 5158m3 i la lectura del rebut corresponent al 
primer trimestre era de 5172m3.  

  

Vist l’informe del Departament de Manteniment, de data 21 de juny de 2018, es revisa la 
lectura del comptador i a dia 21/06/2018 marcava 5159m3 i no els 5172m3 que es van 
introduir. Revisat el historial, es desprèn que la lectura a data 18/04/2018 hauria de ser 
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de 5127m3, amb un consum de 40m3.  

  

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

  

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

  

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

  

PRIMER.- Aprovar sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos la baixa i nova liquidació del 
rebut de l’aigua corresponent al primer trimestre de 2018, amb número fix: 000049 i a 
nom del Sr. R. S. L., per tenir una lectura incorrecta i en generi un de nou amb la 
següent lectura:  

  

1º trimestre de 2018 – de 5087m3 a 5127m3 = 40 m3.  

  

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

  

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

  

Expedient 838/2018. Sol·licitud de bonificació en l'aigua per tenir el 
carnet de família nombrosa. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, APLICAR LA TARIFA QUARTA “FAMÍLIES NOMBROSES” 
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DE L’ORDENANÇA FISCAL Nº 10 REGULADORA DEL SUBMINISTRAMENT DE 
L’AIGUA, PER REUNIR LA CONDICIÓ DE FAMÍLIA NOMBROSA.- 838/2018   

  

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI: ....179H, de data 22 de juny de 2018 i 
amb registre d’entrada número E-18-2380, en la qual exposa que és titular del carnet de 
família nombrosa número: 43/004863/2018, amb una validesa fins el 30 de març de 
2023, del qual n’adjunta una còpia.  

  

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.  

  

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

  

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

  

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

  

PRIMER.- Aplicar la tarifa quarta per família nombrosa, regulada a l'Ordenança de 
subministrament d'aigua potable, en el rebut amb número fix: 020800003689 a nom de la 
Sra. amb DNI: ....179H,, per ser titular del carnet de família nombrosa, fent avinent a la 
sol·licitant que l'aplicació de la tarifa reduïda és vigent fins el proper 30 de març de 
2023, de manera que si transcorregut aquest termini no presenta la renovació del carnet 
no hi haurà dret a 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. En cas que no ho comuniqui i gaudeixi dels beneficis que 
suposa l'aplicació d'aquesta tarifa reduïda quan no tingui dret per no reunir les 
condicions exigides, l'Ajuntament podrà requerir-li la devolució dels imports 
corresponents.  

  

SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant. 
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TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 

  

  

Expedient 905/2018. Tancament del padró de brossa corresponent al 
segon semestre de 2018 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, EL PADRÓ DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
CORRESPONENT AL SEGON SEMESTRE DE L’EXERCICI 2018.- 905/2018 G 
  

Es sotmet a consideració de la Junta de Govern Local els resultats definitius del Padró 
de recollida d’escombraries corresponent al SEGON semestre de l’exercici 2018, amb un 
import de 121.708,95 euros. 

  

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

  

PRIMER.- Aprovar el Padró de recollida d’escombraries corresponent al SEGON 
semestre de l’exercici 2018, per un import de 121.708,95 euros. 

  

SEGON.- Exposar al públic el present expedient mitjançant anunci al tauler d’anuncis de 
la Corporació durant el termini de 15 dies per al seu examen i possibles reclamacions. 

  

TERCER.- Publicar el present acord al BOP de Tarragona. 

  

QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 
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Expedient 929/2018. Tancament padró aigua corresponent al segon 
trimestre de 2018 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, EL PADRÓ DE L’AIGUA CORRESPONENT AL SEGON 
TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2018.- 929/2018 

 

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local els resultats definitius del Padró 
d’aigua corresponent al segon trimestre de l’exercici 2018, de totes les zones: 1. Poble, 
2. Priorat 3. Casa Roja 4. Boscos 5. Sant Miquel/Saifores per un import de: Zona 1: 
35.006,67€, Zona 2: 31.114,12€, Zona 3: 7.952,57€, Zona 4: 5.291,34€ i Zona 5: 
17.703,93€.  

Un import total de: 97.068,63€  

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

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

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

 

PRIMER.- Aprovar el Padró de l’aigua corresponent al segon trimestre de l’exercici 2018, 
de tot el nucli, per un import total de 97.068,63€ 

 

SEGON.- Exposar al públic el present expedient mitjançant anunci al tauler d’anuncis de 
la Corporació durant el termini de 15 dies per al seu examen i possibles reclamacions. 

  

TERCER.- Publicar el present acord al BOP de Tarragona. 
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QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.  

  

Expedient 950/2018. Tall de via pública i cinema a la fresca 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JGL 

  

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ A LA SOCIETAT 
NOVA PER TALLAR EL CARRER ALBERT SANTÓ I EL CARRER PELLISSES PER A 
REALITZAR CINEMA A LA FRESCA EL DIA 23 D’AGOST DE 2018 DE LES 19:00 A 
LES 24:00 HORES. - EXP. 950/2018 

  

Vista la sol·licitud realitzada per la Societat Nova en data 25 de juliol de 2018 (2018-
2826), sol·licitant autorització per tallar el carrer Albert Santó i el carrer Pellisses per a 
realitzar cinema a la fresca el dia 23 d’agost de 2018 de les 19:00 hores a les 24:00 
hores, on també sol·licita que s'apagui l'enllumenat en aquesta zona. 

  

Vist l'informe tècnic de data 30 de juliol de 2018 i d’acord amb la normativa municipal de 
Policia i Bon Govern, s’ha de complir amb els següents punts: 

o    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 . 

  

o    Al tractar-se d’un espai púbic no es podrà impedir l’accés als vehicles 
d’emergència que així ho necessitin ni i el pas d’altres vehicles que per 
motius d’emergència necessitin accedir a traves d’aquest carrer. 

  

o    Un cop acabada l’actuació 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 realització de la 
mateixa i fent ús correcte  dels elements urbans. 

  

Ateses les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de 
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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 a La Societat Nova a tallar el carrer Albert Santó i el carrer Pellisses 
per a realitzar el cinema a la fresca el dia 23 d’agost de 2018, de les 19:00 hores a les 
24:00 hores, així com apagar l'enllumenat que afecta a la zona, sempre que es 
compleixin amb les següents condicions, d’acord amb l'informe tècnic emès i la 
normativa municipal de Policia i Bon Govern: 

o    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. 

  

o    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.  

  

o    Un cop acabada l’actuació 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 realització de la 
mateixa i fent ús correcte  dels elements urbans. 

  

SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant. 
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TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 

  

  

Expedient 956/2018. Sol·licitud material per a la Festa Major de Llorenç 
del Penedès 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL   

  

APROVAR, SI S’ESCAU, LA CESSIÓ DE MATERIAL A L'AJUNTAMENT DE 
LLORENÇ DEL PENEDÈS AMB MOTIU DE LA SEVA FESTA MAJOR. EXP.- 956/2017 

  

Vista la sol·licitud realitzada per l’Ajuntament de Llorenç del Penedès en data 26 de juliol 
de 2018  (2018-E-RE-2829) sol·licitant material (20 taules plegables) per a celebrar la 
Festa Major de Llorenç del Penedès, que tindrà lloc del  dia 8 al 12 d’agost de 2018. 

  

Atès que el cap de la Brigada municipal, en data 30 de juliol de 2018, 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. 

  

 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.  
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 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. 

  

  

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 cessió del material sol·licitat, 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 912/2018. Condicionament finca privada en mal estat, Av. 
Marquesa de Griny, 72 bis 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  
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APROVAR, SI S’ESCAU, LA INCOACIÓ D’UN EXPEDIENT PER A LA IMPOSICIÓ 
D’UNA ORDRE D’EXECUCIÓ PER AL CONDICIONAMENT DE LA FINCA PRIVADA 
EN MAL ESTAT UBICADA A L’AV. MARQUESA DE GRINY, NÚM. 72  EXP.- 912/2018 

  

Per providència de l’Alcaldia de data 20 de juliol de 2018, que consta a l’expedient, 
s’ordena als serveis tècnics i a la secretaria intervenció municipals l’emissió d’informes 
sobre estat de la finca ubicada a l’Av. Marquesa de Griny, núm. 72, (ref. cadastral 
7903905CF7770S0001QB), i sobre el procediment a seguir, respectivament.  

  

En data 30 de juliol de 2018, el coordinador dels serveis tècnics municipals emet un 
informe sobre l’estat de la finca abans esmentada, en el qual es posa de manifest que es 
troba totalment descuidada i plena de males herbes. 

  

En aquest mateix informe es proposa condicionar la finca per deixar-la lliure de males 
herbes. 

  

En data 30 de juliol de 2018, la secretària interventora tresorera accidental emet un 
informe sobre el procediment a seguir per ordenar al propietari de la finca l’execució de 
les mesures que resultin adients per tal de garantir la seguretat, la salubritat i l’ornament 
públics i el compliment dels deures d’ús, conservació i rehabilitació, de conformitat amb 
la normativa aplicable. 

  

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 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.- Incoar l’expedient per exigir al Sr. A. B. M., amb NIF ..726N, propietari de la 
finca indicada a la part expositiva d’aquest acord, el compliment de l’obligació de 
mantenir els terrenys, les construccions i les instal·lacions en condicions de seguretat, 
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salubritat i ornament, així com de complir altres deures d’ús, conservació i rehabilitació 
que puguin estar establerts en la legislació sectorial o en les ordenances locals. 

  

  

SEGON.- Concedir al propietari abans indicat, com a interessat i responsable del 
compliment de l’obligació esmentada, un termini de 10 dies, a comptar de l’endemà de la 
notificació d’aquest acord, perquè pugui examinar l’expedient i al·legui el que cregui 
convenient a la defensa dels seus drets i interessos. 

  

TERCER.- Transcorregut el termini esmentat en el punt anterior sense que s’hagin 
presentat al·legacions, o es desestimin les al·legacions presentades, el propietari del 
terreny disposa d’un termini de 7 dies, a comptar de l’endemà de la finalització del tràmit 
d’audiència o de l’endemà de la notificació de la desestimació de les al·legacions 
presentades, per procedir a executar les actuacions següents: condicionar la finca per 
deixar-la lliure de males herbes i altres residus.  

  

QUART.- Advertir al propietari que, en cas d’incompliment d’aquesta ordre d’execució en 
el termini indicat, es procedirà a l’execució subsidiària de l’ordre per part de l’Ajuntament, 
a costa i amb càrrec a l’obligat, o bé a la imposició de multes coercitives, reiterades en el 
temps, fins que es compleixi l’ordre d’execució que es dicta en aquesta resolució. 

  

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

  

  

Expedient 6/2016. Autoritzar la devolució de les fiances de 3.450,33 
euros per garantir la correcta gestió dels residus i de 865,44 euros per 
garantir els possibles danys a la via pública produïts en les obres de 
construcció emparades en la llicència O/16/057 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LES FIANCES DIPOSITADES EN 
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L’EXPEDIENT 6/2016. 

  

En data 19 de juliol de 2016, la Sra. DNI ...236-P  va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres  per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a l’Av. Marta Mata, 51 de Els 
Boscos. 

  

En data 20 d’octubre de 2016,  la Junta de Govern Local va acordar per unanimitat, la 
concessió de la llicència sol·licitada amb la condició, entre d’altres, de dipositar una 
fiança de 3.450,33 euros per garantir la correcta gestió dels residus que es produïssin a 
les obres i, una altra fiança per import de 865,44 euros per garantir els possibles danys a 
la via pública. 

  

En data 2 de novembre de 2016, la Sra. DNI ...236-P va fer ingrés de la fiança juntament 
amb l’import de la llicència. 

  

En data 5 de juliol de 2018, la Sra. DNI ...236-P,  sol·licita la devolució de la fiança 
dipositada. Acompanya la sol·licitud d’un certificat de la gestora de residus que s’ha fet 
càrrec del dipòsit controlat. 

  

En data 6 de juliol de 2018 el tècnic municipal informa que s'ha realitzat visita de 
comprovació, no havent-se produït danys a la via pública i que les runes han quedat 
dispositades a un abocador autoritzat, d'acord amb el certificat de gestió de terres, runes 
i altres residus de la construcció d'un gestor autoritzat.  

  

Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el 

procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que 

estableix la legislació de règim local. 

  

Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de 

Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015. 

  

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

  

PRIMER.- Autoritzar la devolució de les fiances per imports de 3.450,33 euros per 
garantir la correcta gestió dels residus i de 865,44 euros per garantir els possibles danys 
a la via pública produïts en les obres de construcció emparades en la llicència O/16/057, 
al número de compte aportat pel sol·licitant. 

  

SEGON.- Notificar el present acord als interessats. 

  

TERCER.- Donar compte de l’aprovació d’aquest acord en el proper Ple que se celebri.  

  

  

Expedient 435/2018. Sol·licitud Llicència Urbanística de caràcter menor 
per a realitzar l'arranjament d’esquerdes en façana de la plaça 
Ajuntament 20 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS EXP.- 435/2018  

  

EMPLAÇAMENT:    Plaça de l’Ajuntament, 20 

REFERÈNCIA CADASTRAL:  1009615CF8710G00004PO 

  

En data 12 d’abril de 2018, el Sr. DNI... 738-L  va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor. 

  

En data 13 d’abril de 2018,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
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preceptius informes jurídic i tècnic. 

  

En data 17 de maig  de 2018 el tècnic municipal va emetre informe indicant que, degut a 
que la finca està situada en un conjunt urbanístic a protegir, es necessària l’obtenció 
prèvia d’autorització per part del Departament de Cultura de la Generalitat. 

  

En data 16 de juliol de 2018, el Departament de Cultura emet informe favorable per a la 
realització de l’obra sol·licitada condicionant a que es prevegi un acabat que s’ajusti tant 
en textura com en color als elements constructius existents i donar una harmonia dins 
del conjunt urbanístic núm. 36 (Plaça de l’Ajuntament i de l’OM de Banyeres del 
Penedès) 

  

De nou, en data 17 de juliol de 2018, el tècnic municipal emet informe favorable i recull 
en el seu informe la condició donada pel Departament de Cultura. 

  

En data 19 de juliol 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. 

  

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

  

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

  

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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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 fa 
referència a l’ identificació següent: 

  

 Identificació de les obres:   Obra menor d’acord amb l’art. 12.4 i l’art. 34 del 
D.179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

 Descripció de les obres:  Arranjament d’esquerdes en façana 

 Emplaçament de les obres: Plaça de l’Ajuntament, 20 

 Referència Cadastral:  1009615CF8710G0004PO 

 Promotor:   Sr. DNI... 738-L 

 Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència 

 Suspensió de Llicències: No 

 Afectació del domini públic: No 

  

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

  

-                     A l’actuació puntual a l’àmbit de les esquerdes s’ha de preveure un 
acabat que s’ajusti en textura i color acabat, als elements constructius existents, 
per tal de tenir una lectura unitària de la façana, així com harmònica dins el conjunt 
urbanístic núm. 36 places de l’Ajuntament i de l’Om (CU-2). 

  

-        Les obres no suposaran afectació estructural. 

-        Les obres no tindran afectació sobre el domini públic. 

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

-        Caldrà dipositar una fiança de 150 euros per garantir la correcta gestió dels 
residus de construcció. 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 6,00 € 

- Taxa Llicència Urbanística  36,00 € 

- TOTAL 42,00 € 

  

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

  

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.  

  

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

  

Expedient 769/2018. Sol·licitud Llicència Urbanística de caràcter Major 
per a realitzar una piscina d'úsparticular al c/Girasol 10 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  
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APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXP.- 769/2017  

  

  

EMPLAÇAMENT:    Gira-sol, 10 del Priorat de Banyeres 

REFERÈNCIA CADASTRAL:  8503209CF7780S0001IQ 

  

En data 21 de juny de 2018, la Sra. DNI ...263-Z  va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de major. 

  

En data 21 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 24 de juliol de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable. 

  

En data 25 de juliol de 2018 la secretària interventora 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. 

  

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

  

Atès les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 de juny del 2015, i atenent a 
les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord plenari de data 4 d’abril de 
2017. 
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Atès l’art. 75 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

  

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

  

PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de major i que fa 
referència a l’ identificació següent: 

  

 Identificació de les obres:   Obra major d’acord amb l’art. 12.4 i l’art. 34 del 
D.179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

 Descripció de les obres:  Piscina d’ús particular 

 Emplaçament de les obres: Gira-sol, 10 del Priorat de Banyeres 

 Referència Cadastral:  8503209CF7780S0001IQ 

 Promotor:   Sra. DNI ...263-Z 

 Identificació del redactor del projecte: Maria Lluisa Ruiz Montserrat, Arq. Tec. Col 
nº 1700 

 Suspensió de Llicències: No 

 Afectació del domini públic: No 

  

  

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

  

-       Les obres no suposaran afectació estructural. 

-       Les obres no tindran afectació sobre el domini públic. 

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

  

TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de sis 
mesos a comptar des de la data d’atorgament de la llicència. 
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La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis anteriors, o les 
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres.  

  

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

  

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

  

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

  

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 425,25 € 

- Taxa Llicència Urbanística  200,00 € 

- TOTAL 625,25 € 

  

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

  

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.  

  

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

  

Expedient 810/2018. Sol·licitud Llicència Urbanística de caràcter menor 
per a la reforma d'una cuina c/Sagagossa 5 1r 1ª 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  
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APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENOR EXP.- 810/2018  

  

  

EMPLAÇAMENT:    Saragossa, 5   1er. 1ra. 

REFERÈNCIA CADASTRAL:  1207502CF8710G0002EU 

  

En data 25 de juny de 2018, el Sr. DNI ...329-A  va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor. 

  

En data 27 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 17 de juliol de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable. 

  

En data 19 de juliol 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. 

  

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

  

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

  

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 fa 
referència a l’ identificació següent: 

  

 Identificació de les obres:   Obra menor d’acord amb l’art. 12.4 i l’art. 34 del 
D.179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

 Descripció de les obres:  Reforma de Cuina 

 Emplaçament de les obres: Saragossa, 5   1er. 1ra.. 

 Referència Cadastral:  1207502CF8710G0002EU 

 Promotor:   Sr. DNI ...329-A 

 Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència 

 Suspensió de Llicències: No 

 Afectació del domini públic: No 

  

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

  

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

  

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

  

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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TERCER.- 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 30,00 € 

- Taxa Llicència Urbanística  36,00 € 

- TOTAL 66,00 € 

  

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

  

CINQUÈ.- Notificar el present acord als interessats.  

  

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

  

Expedient 909/2018. Sol·licitud Llicència Urbanística de caràcter menor 
per a enrajolar garatge a la Plaça Ajuntament 11 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS EXP.- 909/2018  

  

  

EMPLAÇAMENT:    Plaça de l’Ajuntament, 11 

REFERÈNCIA CADASTRAL:  1209517CF8710G0001TY 

  

En data 19 de juliol de 2018, la Sra. DNI ...766-T  va presentar sol·licitud de llicència 
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d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor. 

  

En data 23 de juliol de 2018,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic. 

  

En data 24 de juliol de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable. 

  

En data 25 de juliol de 2018 la secretària interventora 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. 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter menor sol·licitada 
i que fa referència a l’ identificació següent: 

  

 Identificació de les obres:   Obra menor d’acord amb l’art. 12.4 i l’art. 34 del 
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D.179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

 Descripció de les obres:  Enrajolat del garatge 

 Emplaçament de les obres: Plaça de l’Ajuntament, 11 

 Referència Cadastral:  1209517CF8710G0001TY 

 Promotor:   Sra. DNI ...766-T 

 Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència 

 Suspensió de Llicències: No 

 Afectació del domini públic: No 

  

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

  

-       Les obres no suposaran afectació estructural. 

-       Les obres no tindran afectació sobre el domini públic. 

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

  

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

  

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

  

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

  

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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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 14,52 € 

- Taxa Llicència Urbanística  36,00 € 

- TOTAL 50,52 € 

  

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

  

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.  

  

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

  

Expedient 943/2018. Reparació d'un fanal oxidat al carrer Penedès, 46. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU,  LA SOL·LICITUD  DE LA REPARACIÓ D’UN FANAL 
OXIDAT AL CARRER PENEDÈS Nº46 .-  EXP.- 943/2018 

 

Vista la sol·licitud realitzada per la Sra amb D.N.I.: ...476-N, en data 28 de juny de 2018 
(RE 2454), per la reparació d’un fanal oxidat al carrer Penedès nº46.  

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 31 de 
juliol de 2018 on diu: 

“INFORME TÈCNIC 

  

ANTECEDENTS 
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 ... 

Vista la necessitat que té l’Ajuntament de tenir en bones condicions tècniques la xarxa 
municipal d’enllumenat públic. 

  

Vista l’entrada realitzada el dia 28 de juny de 2018, amb nº de registre 2454, en la qual 
ens comuniquen que el fanal situat al Carrer Penedès davant del nº48 té la base de la 
columna oxidada i hi ha perill de que caigui. 

  

Per tot això, un cop inspeccionat per part dels Serveis Tècnics municipals l’estat de la 
columna en qüestió, s’ha realitzat la seva substitució per una columna nova deixant el 
punt de llum en unes condicions tècniques òptimes i s’ha restituït el seu funcionament. 

  

Rafa Rodríguez Rivas  

Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament  

  

Banyeres, a la data de la signatura”  

  

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

  

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

  

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

 

PRIMER.- Informar a la sol·licitant que s’ha realitzat la inspecció de l’estat de la columna 
pels Serveis Tècnics Municipals, així com la seva substitució, restituïnt així el seu 
funcionament. 

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

  

Expedient 859/2018. Reparació cablejat elèctric carrer La Granja. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU,  LA SOL·LICITUD  DE REPARACIÓ DEL CABLE ELÈCTRIC 
QUE PENJA DE LA FAÇANA AL CARRER LA GRANJA .-  EXP.- 859/2018 

 

Vista la sol·licitud realitzada per la Sra amb D.N.I.: ...848-S, en data 4 de juliol de 2018 
(RE 2545), per la reparació del cable elèctric penjant a la façana del carrer La Granja.  

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 1 
d’agost de 2018 on diu: 

“INFORME TÈCNIC 

  

ANTECEDENTS 

 ... 

Vista la necessitat que te l’Ajuntament de tindre en bones condicions tècniques la xarxa 
municipal d’enllumenat públic. 

  

Vista l’entrada realitzada el dia 4 de juliol de 2018, amb nº de registre 2545, en la qual 
ens comuniquen que al Carrer la Granja hi ha un cablejat d’enllumenat públic que anava 
grapejat per una façana i que s’ha despenjat.  

  

Per tot això, un cop inspeccionat per part dels Serveis Tècnics municipals l’estat deficient 
del cablejat en qüestió, s’ha realitzat la seva restitució reposant el grapejat i deixant-lo en 
unes condicions tècniques òptimes.  

  

Rafa Rodríguez Rivas  
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Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament  

  

Banyeres, a la data de la signatura” 

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

  

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

  

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

 

PRIMER.- Informar a la sol·licitant que, un cop realitzada la inspecció de l’estat del 
cablejat elèctric pels Serveis Tècnics Municipals, s'ha procedit a la seva restitució. 

 

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

 

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

  

Expedient 944/2018. Sol·licitud de revisió de la pressió d'aigua d'un 
habitatge 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

 

APROVAR, SI S’ESCAU,  LA SOL.LICITUD  DE LA REVISIÓ DE LA PRESSIÓ 
D’AIGUA A L’HABITATGE UBICAT A LA PLAÇA 11 DE SETEMBRE, 3 2N .-  EXP.- 
944/2018 
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Vista la sol·licitud realitzada per la Sra amb D.N.I.: ...193-E, en data 18 de juliol de 2018 
(RE 2750), per la revisió de la pressió d’aigua a l’habitatge ubicat a la Plaça 11 de 
setembre, 3 2n, de Banyeres.  

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 31 de 
juliol de 2018 on diu: 

“INFORME TÈCNIC 

  

ANTECEDENTS 

  

Vista la sol·licitud de data 18 de juliol de 2018, amb registre d’entrada número 2750, en 
la qual s’informa de falta de pressió a la vivenda situada a la Plaça 11 de setembre nº3, 
2n 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 2,5Kg/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 

  

Tot i això, els Serveis Tècnics, han realitzat la substitució del comptador d’aigua que 
sumat a la correcta pressió, tant d’entrada com de sortida de comptador, 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. 
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Pel que fa a les portelles, s’ha comprovat que no tanquen correctament perquè està 
trencat el bombí i per tant, caldria substituir les portelles existents per unes de noves. 

  

En aquest cas, caldria que féssiu la sol·licitud a les dependències de l’Ajuntament i 
abonéssiu prèviament les taxes per l’adquisició de dues portelles homologades (28,00€ 
per portella). 

  

Rafa Rodríguez Rivas  

Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament  

  

Banyeres, a la data de la signatura”  

  

  

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

  

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

  

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

 

PRIMER.- Informar que s’ha realitzat la inspecció de l’estat de la pressió de l’aigua pels 
Serveis Tècnics Municipals i que ha resultat correcta. 

 

SEGON.- Informar que en realitzar la inspecció s'ha comprovat que el bombí estava 
trencat i per la seva substitució és necessària una nova sol·licitud per part del sol·licitant 
d'adquisició de dues noves portelles d'aigua, previ pagament de les taxes (28,00€ per 
portella). 
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TERCER.- Notificar el present acord a la sol·licitant. 

 

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

  

Expedient 941/2018. Reclamació neteja contenidors al carrer Camèlies 
nº 32. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU,  LA REALITZACIÓ D’INSPECCIONS I UN SEGUIMENT  DE 
LA ILLA DE CONTENIDORS SITUADA DAVANT EL CARRER CAMÈLIES Nº32, PER  
EVITAR L’ABOCAMENT INDEGUT DE RESIDUS .-  EXP.- 941/2018 

 

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr amb D.N.I.. ...785-T, en data 28 de juny de 2018 (RE 
2463), de prendre mesures per la neteja de la illa de contenidors davant el carrer 
Camèlies nº32.  

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 31 de 
juliol de 2018 on diu: 

“INFORME TÈCNIC 

  

ANTECEDENTS 

... 

S’informa que el Serveis Tècnics realitzaran les inspeccions necessàries a més d’un 
seguiment d’aquest punt de contenidors per tal de prendre les mesures més adients per 
tal de solucionar la problemàtica detectada evitant l’abocament indegut de residus.  

  

A més s’ha comunicat a l’empresa mantenidora de les deficiències detectades en aquest 
punt de la via pública per tal de que realitzin les feines necessàries per a una correcta 
adequació. 
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L’ús públic de voreres, carrers i parcs ha de garantir la seguretat i confort per tots els 
usuaris. 

  

Rafa Rodríguez Rivas 

Coordinador Serveis Tècnics de l’Ajuntament 

  

Banyeres, a la data de la signatura” 

  

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

  

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

  

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

 

PRIMER.- Realitzar les inspeccions necessàries i un seguiment de la illa de contenidors 
davant el carrer Camèlies nº32. 

 

SEGON.- Comunicar a l'empresa mantenidora de les deficiències detectades per la seva 
correcta adequació.  

 

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

 

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

  

Expedient 939/2018. Queixa per neteja del carrer Orquídies 
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No hi ha acord Motiu: Ampliar documentació 

  

Expedient 925/2018. Taxa terrassa 2018 restaurant Arlette 

No hi ha acord Motiu: Ampliar documentació 

  

Expedient 927/2018. Taxa terrassa 2018 La Fleca Degustació l’Avinguda 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, LIQUIDAR LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE L’ESPAI 
PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA DE LA FLECA - 
DEGUSTACIÓ L'AVINGUDA.- EXP. 927/2018 

  

Atès que durant l’any 2018 L'AVINGUDA està ocupant la via pública amb la col·locació 
de taules i cadires. 

  

Atès que 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 24 de juliol de 2018  i l’informe de Secretaria-Intervenció emès 
en data 31 de juliol de 2018, que consten en l’expedient. 

  

Atès que 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. 

  

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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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, a la Fleca - Degustació l'AVINGUDA, 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 

 BBVA ES30.0182.5634.14.0200092388 

 COOPERATIVA ES23.0182.2968.52.0200045666 

  

QUART.- Notificar el present acord a l'interessat. 
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CINQUÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 

  

Expedient 928/2018. Taxa 2018 terrassa Cal Forner 

No hi ha acord Motiu: Ampliar documentació 

  

Expedient 973/2018. Liquidació Preu Públic Assistència Jurídica 
Reclamació Patrimonial presentada per la Sra. amb permís de residència 
532S. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL 

  

APROVAR, SI S‘ESCAU, EL PAGAMENT A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE LA 
LIQUIDACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA JURÍDICA DE LA 
RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PRESENTADA PER LA SRA AMB PERMÍS DE 
RESIDÈNCIA 532S.- EXP. 973/2018 

En data 31 de juliol de 2018, ha tingut entrada en el Registre General amb número 2864 
d’aquesta Corporació escrit de la Base Gestió d’ingressos, pel qual ens comuniquen la 
liquidació del preu públic per assistència jurídica realitzada per la Diputació de Tarragona 
referent a la reclamació patrimonial contra l’Ajuntament presentada per la Sra amb 
permís de residencia 532S,  pels danys ocorreguts el dia 7 de febrer de 2016, en què 
manifesta que el seu fill d’11 anys va caure a la rampa de la pista de patinatge 
(SkateparK) perquè un cargol que sobresortia o estava fora del seu lloc. 

  

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

  

Atès l’informe d’intervenció de la secretària interventora tresorera accidental de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, que consta a l’expedient. 

  

Vistes les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de 
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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 a Base Gestió d’ingressos el pagament de l'import de 
281,93 € (IVA inclòs), que correspon a la liquidació del preu públic per assistència 
jurídica realitzada per la Diputació de Tarragona referent a la reclamació patrimonial 
contra l’Ajuntament presentada per la Sra amb permís de residència 532S. 

  

SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació a càrrec de la partida 
pressupostària 9200 226.04 del pressupost vigent. 

           

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

 

  

Expedient 972/2018. Liquidació Preu Públic Assistència Jurídica 
Reclamació Patrimonial presentada per la Sra. 802T. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL 

  

APROVAR, SI S‘ESCAU, EL PAGAMENT A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE LA 
LIQUIDACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA JURÍDICA DE LA 
RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PRESENTADA PER LA SRA AMB DNI:..802T.- EXP. 
972/2018 

En data 31 de juliol de 2018, ha tingut entrada en el Registre General amb número 2863 
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d’aquesta Corporació escrit de la Base Gestió d’ingressos, pel qual ens comuniquen la 
liquidació del preu públic per assistència jurídica realitzada per la Diputació de Tarragona 
referent a la reclamació patrimonial contra l’Ajuntament presentada per la Sra amb 
DNI:802T,  pels danys ocorreguts el dia 12 de setembre de 2017 que va caure amb una 
tapa de clavegueram al carrer Josep M Font del municipi de Banyeres del Penedès. 

  

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

  

Atès l’informe d’intervenció de la secretària interventora tresorera accidental de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, que consta a l’expedient. 

  

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

  

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

  

Per tot això, 

  

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

     

PRIMER.- Aprovar fer efectiu a Base Gestió d’ingressos el pagament d’import 281,93 € 
(IVA inclòs), que correspon a la liquidació del preu públic per assistència jurídica 
realitzada per la Diputació de Tarragona referent a la reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament presentada per la Sra amb DNI:802T. 

  

SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació a càrrec de la partida 
pressupostària 9200 226.04 del pressupost vigent. 

 

TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.  
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Expedient 43/2018. Serveis i Treballs extraordinaris efectuats pel 
personal laboral de l’Ajuntament durant els mesos juny i juliol 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 DE 
JUNY I JULIOL 2018.- Exp. 43/2018 

  

Vista la relació de serveis extraordinaris efectuats pel personal laboral d’aquest 
Ajuntament durant el mes de juny i juliol 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 juliol de 2018, emès per la secretària 
interventora tresorera accidental. 

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.  

  

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. 
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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 juliol 2018, a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 9200 130.01 del pressupost vigent d’aquest Ajuntament, per 
afrontar les següents despeses que es detallen a continuació: 

  

Treballador / a Període Gratificació 

DNI:...832X Juliol 115,12 

DNI:...653D Juliol 531,56 

DNI:...147B Juliol 489,20 

DNI:...805V Juny i Juliol 663,48 

DNI:...504P Juliol 127,92 

DNI:...374B Juliol 764,09 

  

  

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

  

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

  

Expedient 967/2018. Aprovació de Nòmines mes Juliol 

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 JULIOL Exp. 967/2018 
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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 juliol, 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. 

  

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 
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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 conforme l’apartat dos de l’article 18 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, que disposa que no pot experimentar 
un increment global superior al 1,5 per cent respecte les retribucions vigents a 31 de 
desembre de 2017, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes de la comparació, tant 
pel que respecta a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix. Per tot això, 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès ha procedit al increment de les retribucions del 
personal de l’any 2018 que corresponen del mes de gener a juliol, en un 1,5 per cent en 
aplicació de l’article 18.apartat dos de la LPGE.  

  

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. 

  

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 la despesa corresponent a les nòmines del mes de juliol 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 : 

  

Cost Total: 62.339,92 €  

Total líquid a percebre: 39.324,96 € 

Retenció IRPF: 6.923,60 € 
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Total Seguretat Social Tc1: 15.642,70 € ( suma de quotes obreres 3.149,23 € i quotes a 
càrrec de l’Ajuntament: 12.493,47 €) 

Bestretes i embargaments: 448,66 € 

  

SEGON.- Aprovar la despesa corresponent al endarreriments de les retribucions del 
personal del mes de gener a juny de 2018 amb un increment de retribució del 1,5 per 
cent, en aplicació a l’art 18 apartat dos de la  Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2018. 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: 

  

Cost Total: 4.891,24 €  

Total líquid a percebre: 3.153,02 € 

Retenció IRPF: 489,94 € 

Total Seguretat Social Tc1: 1.248,28 € ( suma de quotes obreres: 205,52 € i quotes a 
càrrec de l’Ajuntament: 1.042,76 €) 

  

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

  

Expedient 966/2018. Aprovació Factures 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL 

  

APROVACIÓ DE FACTURES.- EXP. 966/2018 

  

Es sotmet  a  la  consideració  dels  reunits  la  relació  de  factures  presentades  per  
proveïdors  

diversos corresponents a l’exercici 2018, detallades seguidament: 

  



     
 
 
 
        
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 

Nº Factura Raó Social Import Descripció 

FACT-2018-0877 Endesa Energia, S.A.U 1.541,89 
Electricitat 14-05-2018 a 15-06-
2018 C. Girasol 

FACT-2018-0912 Pedro Perea Expósito 726,00 
Col·locació pilars i valles de 
contenidors Camí de l'Arboç 

FACT-2018-0991 Neteges Penedès, S.L 10.263,43 
Servei de neteja dependències 
municipals mes juny 

FACT-2018-1019 Moixinganguers d'Igualada 1.800,00 Actuació castellera Moixiganguers 

FACT-2018-1020 Endesa Energia, S.A.U 64,60 
Electricitat 31-05-2018 a 30-06-
2018 Zona Carretera 

FACT-2018-1021 Endesa Energia, S.A.U 147,72 
Electricitat 31-05-2018 a 30-06-
2018 TP2124 UA B-2 

FACT-2018-1023 
Mª del Carmen Ruano 
Fernandez 585,00 Coques per Festa Major 

FACT-2018-1024 
Mª del Carmen Ruano 
Fernandez 57,80 

Coques per activitat infantil Festa 
Major 

FACT-2018-1026 Sunet Plagas, S.L 465,85 
Tractament desratització i 
desinsectació edificis 

FACT-2018-1027 Casguamedia, S.L 484,00 Publicitat Festa Major 

FACT-2018-1028 Cespa, S.A 2.030,16 Asfaltar tram Av Marquesa Griny 

FACT-2018-1029 Ute Valls 358,60 Recollida de mobles 

FACT-2018-1030 Ute Valls 453,75 Neteja parcel·la C. Barcelona 

FACT-2018-1031 Fornell Consultors 520,30 Servei gestoria mes juliol 

FACT-2018-1032 
Centaño Management 
d'Espectacles 1.996,50 

Llums i sonorització Loca Histèria 
Festa Major 

FACT-2018-1033 
Centaño Management 
d'Espectacles 1.936,00 

Llums i sonorització Sixtus Festa 
Major 

FACT-2018-1034 
Centaño Management 
d'Espectacles 453,75 Ball Sardinada 

FACT-2018-1035 Endesa Energia, S.A.U 217,04 
Electricitat 15-06-2018 a 11-07-
2018 Escola Bressol 

FACT-2018-1036 Endesa Energia, S.A.U 250,03 
Electricitat 15-06-2018 a 11-07-
2018 Centre Cívic 

FACT-2018-1037 Endesa Energia, S.A.U 134,94 
Electricitat 15-06-2018 a 11-07-
2018 Bombeig JM Caparrós 

FACT-2018-1038 Endesa Energia, S.A.U 175,10 
Electricitat 11-06-2018 a 11-07-
2018 Consultori Mèdic 

FACT-2018-1039 Endesa Energia, S.A.U 382,55 
Electricitat 15-06-2018 a 11-07-
2018 Marquesa Griny 
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FACT-2018-1040 Endesa Energia, S.A.U 47,40 
Electricitat 11-06-2018 a 10-07-
2018 Pista Poliesportiva 

FACT-2018-1041 Endesa Energia, S.A.U 281,25 
Electricitat 15-06-2018 a 11-07-
2018 C.Tarragona 

FACT-2018-1042 Endesa Energia, S.A.U 512,88 
Electricitat 15-06-2018 a 11-07-
2018 Pou Pujolet 

FACT-2018-1043 Endesa Energia, S.A.U 303,30 
Electricitat 15-06-2018 a 11-07-
2018 Casc Camí Tancat 

FACT-2018-1044 Joaquim Batista Pujol 2.417,40 
Elaboració informes d'activitats 2on 
trimestre 2018 

FACT-2018-1045 Jose Fernando Camara Gallego 200,75 Carn i oli per banc aliments 

FACT-2018-1046 Ute Valls 2.164,80 
Perforar paviment tub aigua per 
instal·lar font 

FACT-2018-1047 Jessica Marin Benet 795,00 
Duet Shakata Festa Major Sant 
Miquel 

FACT-2018-1048 Joan Vilar Ivern 825,00 
Activitats infantils Festa Major Sant 
Miquel 

FACT-2018-1049 Joan Vilar Ivern Tot Diver 275,00 Festa Escuma 

FACT-2018-1050 Jose Tavira Espejo 165,00 
Sopar col·laboradors Cavalcada 
Festa Reis 

FACT-2018-1051 Jose Tavira Espejo 27,70 Sopar protecció civil 

FACT-2018-1052 Sugrañes Editors, S.L 206,91 Material oficina per ajuntament 

FACT-2018-1053 Kone Elevadores, S.A 557,35 
Manteniment ascensor escola 
pública 3er trimestre 2018 

FACT-2018-1055 Surtdecasa, SCCL 145,20 Publicitat Festa Major 

FACT-2018-1056 Juan Jose Parejo Segura 23,00 
Dos menús treballadors i dos 
ampolles d'aigua 

FACT-2018-1057 Juan Jose Parejo Segura 253,00 Sopar músics orquestra Montgrins 

FACT-2018-1058 Juan Jose Parejo Segura 67,50 Sopar músics orquestra Sixtus 

FACT-2018-1059 Juan Jose Parejo Segura 31,90 
3 esmorzar treballadors data 7-07-
2018 

FACT-2018-1060 Juan Jose Parejo Segura 44,00 
4 caixes de pollastre per Banc 
d'aliments 

FACT-2018-1061 Arts Managers, S.L 5.082,00 
Orquestra Loca Histèria Festa 
Major 

FACT-2018-1062 Arts Managers, S.L 2178,00 Orquestra Sixtus Festa Major 

FACT-2018-1063 Progat Catalunya 2.299,00 
Campanya esterilització de gats 
data 13-07-2018 
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FACT-2018-1064 Telefónica de España, S.A.U 33,40 
Telèfon juliol ascensor escola 
pública 977167549 

FACT-2018-1065 Telefónica de España, S.A.U 32,25 
Telèfon juliol ascensor ajuntament 
977670533 

FACT-2018-1066 
Melanie Mata Goodridge Rebost 
Supermercat 115,50 3 sacs pinso per gats 

FACT-2018-1067 
Butlleti Oficial de la Provincia de 
Tarragona 45,00 

Anunci BOPT aprovació taxa 
conservació cementiri any 2018 

FACT-2018-1068 
Butlleti Oficial de la Provincia de 
Tarragona 45,00 

Anunci BOPT aprovació taxa guals 
any 2018 

FACT-2018-1069 Abraham Martinez Lopez 907,50 
Duet Supernova Festa Major Sant 
Miquel 

FACT-2018-1071 Mercedes Menendez Noel 342,10 Pa, sucre i llet per Banc aliments 

FACT-2018-1072 Toi Toi Sanitarios Moviles, S.A 764,91 
Lloguer cabines sanitàries Festa 
Major 

FACT-2018-1073 Venta Servicio Led, S.L 1.521,70 Subministrament 8 fanals Ardi 50W 

FACT-2018-1074 Zardoya Otis, S.A 527,95 
Servei manteniment ascensor 
Ajuntament 3er trimestre 2018 

FACT-2018-1075 
Espublico Servicios para la 
Administración, S.A 642,28 

Subscripció manteniment gestiona 
mes juliol 

FACT-2018-1076 Endesa Energia, S.A.U 306,63 
Electricitat 15-06-2018 a 11-07-
2018 Urb Pinatellada 

FACT-2018-1077 Endesa Energia, S.A.U 41,64 
Electricitat 15-06-2018 a 11-07-
2018 Sector B-2 

FACT-2018-1078 Endesa Energia, S.A.U 178,10 
Electricitat 31-05-2018a  30-06-
2018 Pl Ajuntament 

FACT-2018-1079 Endesa Energia, S.A.U 1168,12 
Electricitat 15-06-2018 a 11-07-
2018 C.Girasol 

FACT-2018-1080 Endesa Energia, S.A.U 118,63 
Electricitat 12-06-2018 a 11-07-
2018 Serveis Socials i Local Joves 

FACT-2018-1081 Endesa Energia, S.A.U -313,61 
Electricitat 31-05-2018 a 30-06-
2018 C. A Interior 

FACT-2018-1082 Correos, S.A 550,00 Servei correus mes juny 

FACT-2018-1083 Autolavados y Consumibles, S.L 2.190,10 Lona pvc per Camp Futbol 

FACT-2018-1084 Aula Tecnomedia, S.L.U 5.414,75 Protecció de dades personal 

FACT-2018-1086 Teresa Subirà Cambray 549,99 
Actuació Stresband 30-06-2018 
Festa Saifores 

FACT-2018-1087 Alexandru Floruc 549,99 
Actuació Stresband 30-06-2018 
Festa Saifores 
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FACT-2018-1088 Eladio Rodriguez Cabrera 1100,00 
Actuació grup Delay's 01-07-2018 
Festa Saifores 

FACT-2018-1089 SyG, S.A 1.718,20 4 lluminàries Globo Led 

FACT-2018-1090 Juan Jose Parejo Segura 1.200,00 Sardinada Festa Major 

FACT-2018-1091 Endesa Energia, S.A.U 565,88 
Electricitat 22-06-2018 a 30-07-
2018 Aigua Dipòsit Nou 

FACT-2018-1092 Via Lliure 55,63 
Invitacions Jaciment Iber i Rifa per 
Festa Major 

FACT-2018-1093 Rodi Àrea, S.L 219,09 
Subministrament 2 rodes per 
generador 

FACT-2018-1094 
Melanie Mata Goodridge Rebost 
Supermercat 80,50 Ous per Banc aliments 

FACT-2018-1095 Mireia Barba Lloret 901,00 Assessorament tècnic mes juliol 

  

  

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. 
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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 65.520,58 € i procedir a la comptabilització en la fase comptable 
corresponent a càrrec dels crèdits del vigent pressupost.   

  

SEGON.- Procedir al pagament efectiu, quan procedeixi.  

  

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

  

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

 

Expedient 772/2018. Sol·licitud neteja del carrer Camí de Llorenç 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

  

APROVAR SI S’ESCAU,  LA SOL.LICITUD DEL SR AMB D.N.I.: ...452-T DE NETEJA 
DEL CARRER CAMÍ DE LLORENÇ.-  EXP.- 772/2018 

  

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr amb D.N.I.. ...452-T, en data 24 de maig de 2018 (RE 
1921), per manca de neteja del carrer Camí de Llorenç.  

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 1 d’ 
agost de 2018 on diu: 
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“INFORME TÈCNIC 

  

ANTECEDENTS 

  

Vista la sol·licitud amb registre d’entrada número 1921, en la qual es sol·licita que es 
revisi la manca de neteja del Camí de Llorenç com a conseqüència de les obres 
realitzades i dels excrements dels gossos dels veïns. 

  

S’informa que, pel que fa a la manca de manteniment del Carrer Camí de Llorenç, 
l’empresa CESPA, empresa encarregada de la neteja de carrers , està realitzant les 
feines programades correctament, concretament cada dilluns tenen programada la 
neteja del nucli de Banyeres, inclòs aquest carrer. 

  

Tot i això, comunicarem la incidència a l’empresa encarregada del servei, per tal de que 
ho tinguin en consideració, de cara a millorar el servei i realitzar neteges mes eficients.  

  

Rafa Rodríguez Rivas  

Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament  

  

Banyeres, a la data de la signatura”  

  

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

  

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

  

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

 

PRIMER.- Comunicar al sol·licitant que l’empresa Cespa, encarregada de la neteja de 
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carrers, neteja cada dilluns els carrers del nucli antic de Banyeres, inclòs aquest carrer. 

 

SEGON.- Comunicar a l'empresa Cespa la queixa rebuda per tal de millorar el servei de 
la zona.  

 

TERCER.- Notificar el present acord al sol·licitant i a Cespa.  

 

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

  

Expedient 773/2018. Sol·licitud neteja Passatge Gaudí 

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.: ...997-G PER 
NETEJAR EL PASSATGE GAUDÍ.-  EXP.- 773/2018 

 

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I.: ...997-G, en data 29 de maig de 2018 
(RE 1962), per falta de neteja al Passatge Gaudí.  

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 1 
d’agost de 2018 on diu: 

“INFORME TÈCNIC 

  

ANTECEDENTS 

  

Vista la sol·licitud de data 29 de maig de 2018, amb registre d’entrada número 1962, en 
la qual es comunica la falta de manteniment del Passatge Gaudí. 

  

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

  

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

  

Rafa Rodríguez Rivas  

Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament 

  

Banyeres, a la data de la signatura”. 

  

Atese 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, un cop els Serveis Tècnics han realitzat les 
inspeccions necessàries, s'ha comunicat a l'empresa mantenidora les deficiències 
detectades 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 754/2018. Queixa per manca d'avís en el tall dels carrers 
Major i Camí de Llorenç. 
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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.: ...452-T SOBRE 
QUEIXA PER MANCA D’AVÍS DEL TALL DELS CARRERS MAJOR I CAMÍ DE 
LLORENÇ.-  EXP.- 754/2018 

 

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr amb D.N.I.: ...452-T, en data 24 de maig de 2018 (RE 
1920), per manca d’avís en el tall dels carrers Major amb el carrer Camí de Llorenç.  

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 1 
d’agost de 2018 on diu: 

“INFORME TÈCNIC 

  

ANTECEDENTS 

  

Vista la sol·licitud de data 24 de maig de 2018, amb registre d’entrada número 1920, en 
la qual es sol·licita que quan es realitzin talls de carrers programats per l’Ajuntament 
s’avisi amb antelació als veïns afectats per aquests talls de carrers. 

  

S’informa que els Serveis Tècnics han pres consciencia del problema i en els pròxims 
talls de carrers programats s’avisarà amb més antelació als veïns afectats i si es 
considera necessari es buscarà una solució alternativa per a que els veïns puguin 
accedir a les seves vivendes. 

  

Rafa Rodríguez Rivas  

Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament  

  

Banyeres, a la data de la signatura”. 

  

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. 

  

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

 

PRIMER.- Comunicar al sol·licitant que, d’acord amb l’informe del coordinador de 
Serveis Tècnics, en els pròxims talls de carrers s’avisarà amb més antelació als veïns 
afectats i es proposaran alternatives per accedir a les vivendes en cas de ser necessari.  

 

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

 

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

  

Expedient 919/2018. Queixa sobre l'existència d'una plaga d'escarabats 
a les vivendes situades al carrer Burgos, 1 i 3. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU,  LES SOL.LICITUDS DE LA SRA, AMB D.N.I.: ...727-J, DEL 
SR, AMB D.N.I.: ... 809-X I DE LA SRA, AMB D.N.I.: ... 965-T SOBRE PLAGA 
D’ESCARABATS AL CARRER BURGOS.-  EXP.- 919/2018 

  

Vistes les sol·licituds realitzades per la Sra. amb D.N.I.. ...727-J, pel Sr. amb D.N.I.:  
...809-X i per la Sra. amb D.N.I.: ...965-T,  en data 20 de juliol de 2018 (RE 2777, RE 
2778 i RE 2779, respectivament), sobre l’existència d’escarabats a les vivendes del 
carrer Burgos 1 i 3.  

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 1 
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d’agost de 2018, on diu: 

“INFORME TÈCNIC 

  

Vista les sol·licituds de data 20 de juliol de 2018, amb registres d’entrada números 2777, 
2778 i 2779, en la qual ens comuniquen que tenen una plaga d’escarabats a les seves 
vivendes situades al Carrer Burgos. 

..... 

Per part dels Serveis Tècnics municipals es realitzaran les inspeccions necessàries al 
clavegueram municipal del carrer, i es prendran les mesures pertinents per tal d’evitar la 
proliferació de plagues a la via pública. 

  

Rafael Rodríguez Rivas  

Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament  

  

Banyeres, a la data de la signatura”  

  

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

  

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

  

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

 

PRIMER.- Informar als sol·licitants que els Serveis Tècnics Municipals faran les 
inspeccions necessàries al clavegueram municipal per evitar la proliferació de la plaga a 
la via pública.   

 

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

  

Expedient 978/2018. Contracte menor d'orquestra per Festa Major 2019. 
Tramitació anticipada de la despesa 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, L'EXPEDIENT DE TRAMITACIÓ ANTICIPADA DE LA 
DESPESA PER CONTRACTACIÓ DE L'ORQUESTRA SELVATANA AMB MOTIU DE 
LA FESTA MAJOR 2019.- Exp. 978/2018 

  

  

Atès que des de la Regidoria de Festes s’ha valorat positivament la possibilitat de 
contractar l’Orquestra Selvatana pel ball de tarda, concert i ball de nit del diumenge de la 
Festa Major de l’any 2019, el dia 14 de juliol de 2019, amb un cost de 9.000 euros i 
1.890 euros d’IVA.  

  

 

Atesa la possibilitat de tramitar anticipadament la despesa, de conformitat l’article 117.2 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i el punt 
segon de la Disposició Addicional Tercera de la mateixa norma, que disposa:  

 

«2. Es podran tramitar anticipadament els contractes l’execució material dels quals hagi 
de començar en l’exercici següent o aquells el finançament dels quals depengui d’un 
préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada a una altra entitat pública o privada, 
sotmetent l’adjudicació a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos 
que han de finançar el contracte corresponent».  

 

Atesa la declaració jurada de Músics de Catalunya, SCCL, en representació de 
l’Orquestra Selvatana, relativa a no estar incurs en les prohibicions de contractar 
establertes a l’article 71 de la LCSP i demés requisits per poder contractar amb 
l’Administració Pública.  

  

Ateses les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de 
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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 contractació mitjançant contracte menor del servei de ball de tarda, 
concert i ball de nit per part de l’Orquestra Selvatana, amb el proveïdor Músics de 
Catalunya, SCCL, pel proper 14 de juliol de 2019, amb motiu de la Festa Major del 
municipi de Banyeres del Penedès, per un preu de 9.000 euros i 1.890 euros d’IVA. 

  

SEGON.- Preveure en el pressupost de l’exercici 2019 crèdit adequat i suficient per 
atendre la despesa que se’n deriva d’aquest contracte, despesa que segueix el 
procediment de tramitació anticipada.   

  

TERCER.- Sotmetre la present adjudicació a la condició suspensiva d’existència de 
consignació pressupostària en el pressupost de l’exercici 2019 per finançar la despesa 
que se’n deriva d’aquest contracte, a càrrec de la partida 3380 226.99.  

  

QUART.- Notificar aquest acord a Músics de Catalunya, SCCL. 

 

CINQUÈ.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió que celebri.  

 

  

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

Donar compte Decrets 
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Nom Data Resum Expedient 

DECRET 
2018-
0076  

  

31/07/2018 
12:33 

Contractació del Sr. amb DNI: ..986B com 
auxiliar administratiu C2 subscrit a l'àrea 
de secretaria mitjançant un contracte 
d'interinatge fins cobertura de la plaça 

961/2018 

DECRET 
2018-
0075  

31/07/2018 

12:19 

Rectificació error material en el Decret de 
l’Alcaldia número 2018-0072 

906/2018 

DECRET 
2018-
0074  

  

31/07/2018 
0:34 

Sol·licitud material per a fer una celebració 
el dia 5 d'agost de 2018 -Exp.959/2018 

959/2018 

DECRET 
2018-
0073  

  

30/07/2018 
14:13 

Sol·licitud parc del Priorat el dia 5 d'agost a 
les 18.30 hores per a la celebració d'un 

aniversari --Exp 958/2018 
958/2018 

DECRET 
2018-
0072  

  

30/07/2018 
13:48 

Sol·licitud d'excedència voluntària de la 
treballadora amb NIF:..060K 

906/2018 

DECRET 
2018-
0071  

  

23/07/2018 
23:20 

Decret avocació i resolució sol·licitud de 
material per torneig de futbol-platja que 

organitza la Penya Blaugrana de Banyeres 
el 4/08/18 

907/2018 

DECRET 
2018-
0070  

  

17/07/2018 
15:37 

Convocatòria de la Junta de Govern Local 
en sessió ordinària de data 18 de juliol de 

2018. JGL/2018/25 
JGL/2018/25 

 

  

Donar compte Formularis I (Juliol 2018) 
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Nom Data Resum Exp. Proveïdor 
Import 

Amb IVA 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0171 

01/07/20
18 16:47 

Subministrament 
material de 
serveis per 
reparacions 

avaries aigua 

796/2018 

  

 Hidro 
Tarraco, S.A 

  

  

 168,72 € 

  

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0172 

01/07/20
18 16:48 

Obra repassar 
gabions vorera 

zona 
poliesportiva 

Priorat de 
Banyeres 

803/2018 
Construccio
ns Germans 
Rebollo, S.L 

344,85 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0175 

02/07/20
18 

15:10 

3ª part Festa 
Major. Sopar de 

músics 
465/2018 

  

 Juan José 
Parejo 
Segura 

67,50 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0176 

04/07/20
18 11:30 

Programa CER 
segona fase 

(Campanya/Ester
elització/Retorn) 

de gats 

49/2018 

  

 PROGAT 
Catalunya 

2.299,00 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0177 

04/07/20
18 11:30 

Obres instal·lació 
de tancat 

perimetral d'una 
illa de 

contenidors de 5 
fraccions situats 

al Camí de 
l'Arboç  

752/2018 Pedro Perea 726,00 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0178 

04/07/20
18 12:12 

Reparació 
quadre elèctric 

pista 
poliesportiva c/ 
Dos Germanes 

700/2018 SyG, SA 
  

 94,86 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0179 

04/07/20
18 13:31 

Activitat infantil 
contacontes "El 

Raïm trepitjat i el 
rovelló petit" 

823/2018 

  

 Keke 
Shuga - 
ENRIC 
HUGAS 
BATLLE 

  

 231,01 € 
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CONTRACTES 
MENORS 2018-

0180 

04/07/20
18 13:38 

Subministrament 
material per 

enllumenat públic 
700/2018 SyG, SA 

  

 904,29 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0181 

04/07/20
18 13:39 

Subministrament 
interruptor 

magnetotèrmic 
per piscina 

821/2018 SyG, SA 71,61 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0182 

04/07/20
18 13:39 

Subministrament 
de cinc bancs 
gabions pel 
municipi de 

Banyeres del 
Penedès 

792/2018 

  

 Predecat 
S.L 

  

 2.147,75 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0183 

05/07/20
18 13:30 

Servei per 
perforar 

paviment per 
trobar un tub 
d'aigua per 

instal·lar font per 
gossos zona 

Príncep 
d'Astúries  

826/2018 Ute Valls 
  

 2.164,80 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0184 

05/07/20
18 13:30 

Obres asfaltar un 
tram de 

l'avinguda 
Marquesa de 

Grinyi del Priorat 
de Banyeres 

825/2018 CESPA, SA 
  

 2.030,16 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0185 

05/07/20
18 13:31 

Servei neteja 
parcel·la del 

carrer Barcelona 
del municipi de 
Banyeres del 

Penedès 

828/2018 UTE Valls 
  

 453,75 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0186 

05/07/20
18 16:00 

Servei recollida 
de mobles al 
municipi de 

Banyeres del 
Penedès 

827/2018 UTE Valls 
  

 358,60 €  

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0187 

05/07/20
18 16:01 

Servei per un 
any de 

tractaments de 
desratització i 

desinsectació al 
municipi de 

824/2018 

  

Sunet 
Plagas, SL 

  

 2.031,70 € 
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Banyeres del 
Penedès 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0188 

06/07/20
18 17:01 

Serveis  - 
Concert alumnes 

de l'Escola de 
Música 

Contrapunt i 
il·luminació 

822/2018 

  

 Contrapunt 
Coop de 
Músics 
SCCL 

  

120,00 €  

  

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0189 

24/07/20
18 12:24 

Subministrament 
de 2 rodes per al 

generador de 
l'Ajuntament de 
Banyeres del 

Penedès 

917/2018 Rodi Àrea 209,09 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0190 

30/07/20
18 12:29 

Canviar porta del 
Col·legi Públic 

Mare de Deu del 
Priorat de 

Banyeres del 
Penedès 

922/2018 

  

 Serralleria 
de la Parte, 

SL 

1.006,43 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0191 

30/07/20
18 12:29 

subministrament 
de 5 armilles 

serigrafiades per 
al personal de 

l'Escola Bressol 
Marta Mata de 
Banyeres del 
Penedès -- 

904/20018 

  

 Tif97 S.L.U 
i Decathlon 

  

 87,12 € 
Tif97 S.L.U i 

161,69 € 
Decathlon 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0192 

30/07/20
18 13:34 

Col·locació 
d'ancoratges per 
carpa al Camp 

de futbol 
municipal de 
Banyeres del 
Penedes -- 

924/2018 

  

 Serralleria 
de la Parte, 

SL 

  

 743,19 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0194 

31/07/20
18 13:33 

Subministrament 
de 3 jocs xarxes 
per al camp de 
futbol municipal 
de Banyeres del 

Penedès 

926/2018 

  

 Prodiur 
Sports 

248,26 € 
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C) PRECS I PREGUNTES  

  

No hi ha assumptes 

  

  

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  
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