Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

JGL/2018/31

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

4 / d’octubre / 2018

Durada

Des de les 18:30 fins a les 20:24 hores

Lloc

Sala de Juntes

Presidida per

Amadeu Benach i Miquel

Secretari

José Félix Velasco Martínez

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

39689555L

Amadeu Benach i Miquel

SÍ

39718771W

Anna Jané Caralt (sense dret a vot)

SÍ

35013086W

Ida Pilar Josefa Berdusan Farré

SÍ

46333082L

Joan Roig i Soria

SÍ

39636281J

Lluís Inglada i Jané

SÍ
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Expedient núm.:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ACTA

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

Favorable


Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Acta Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 27 de
setembre de 2018. JGL/2018/30

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

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Número : 2018-0031 Data : 09/10/2018

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A) PART RESOLUTIVA

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

Atès que aquest Ajuntament va concedir la tarifa reduïda en la taxa municipal de
subministrament d’aigua potable per tenir la condició de família nombrosa, un cop
comprovat el compliment dels requisits exigits a l’ordenança fiscal vigent per part del
sol·licitant, amb DNI: ...489J

Atès que en data 18 de maig de 2018, va rebre un requeriment per tal de que aportes la
documentació justificativa de la seva situació de família nombrosa vigent, per tal de
poder comprovar que continua complint els requisits que donen lloc al benefici fiscal.

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

Codi Validació: APGJ2MPH5TF5YKZCG3QJ46K3A | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 34

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

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

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

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

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

SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat.
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Atès l’article 95 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, sobre declaració de caducitat.
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Atès que s’ha advertit a l’interessat que, un cop transcorreguts tres mesos sense atendre
el requeriment, es produeix la caducitat del procediment.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA DE
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES D’UN IMMOBLE PER MANTENIR UNA
TITULARITAT INCORRECTE.- 1092/2018

Vist la sol·licitud presentada per Base Gestió d’Ingressos de data 4 de setembre de 2018
i amb registre d’entrada número E-18-3165, en la qual informen que actualment existeix
un expedient executiu nº 2006/096182 que fa referència a deutes de taxa d’escombraries
i
subministrament
d’aigua
de
l’immoble
amb
referència
cadastral
9905302CF8700N0002PB.

Vist que segons les dades del Registre de la Propietat número 1 del Vendrell, aquest
immoble ha canviat de titularitat en data 31 de maig de 2018 a favor de l’empresa amb
CIF: ...169. Es sol·licita la regularització dels padrons de les taxes, així com la baixa i
nova liquidació del rebut amb clau de cobrament 43-020-560-2018-02-0000116369 per
estar liquidat amb el subjecte passiu incorrecte.

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

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

Codi Validació: APGJ2MPH5TF5YKZCG3QJ46K3A | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 34

Expedient 1092/2018. Sol·licitud de baixa i nova liquidació de les taxes,
per canvi de titularitat de l'immoble.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

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

Expedient 1163/2018. Sol·licitud de tractament de fuita en el rebut
d’aigua corresponent al segon trimestre de 2018
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIO DEL REBUT D’AIGUA
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2018 I GENERAR-NE UN DE NOU
AMB TRACTAMENT DE FUITA.- 1163/2018

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. Amb DNI. ...397C, de data 21 d’agost de 2018 i amb
registre d’entrada número RE-18-3080, en la qual sol·licita un tractament de fuita degut a
que va tenir una fuita en el tub que uneix la “toma” general del carrer amb la particular, el
passat dia 20 de maig.

Vist que quant es van adonar van contactar amb el cap de manteniment de l’Ajuntament

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

Codi Validació: APGJ2MPH5TF5YKZCG3QJ46K3A | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 34

Favorable

Número : 2018-0031 Data : 09/10/2018

PRIMER.- Aprovar sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos que anul·li i doni de baixa el
rebut corresponent a la taxa de recollida d’escombraries, amb número fix:
020560001163 i a nom del Sr. amb DNI: ...609L, per no ser la titular de l’immoble en
aquest període i en generi un de nou a nom del nou titular de l’immoble, l’empresa amb
CIF: ...169.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

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

PRIMER.- Aprovar sol·licitar a Base que anul·li i doni de baixa el rebut d’aigua
corresponents al segon trimestre de 2018, amb número fix: 0208002100 i a nom de la
Sra. amb DNI: ....627A, per fuita i en generi un de nou amb tractament de fuita.

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

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

Expedient 1219/2018. Convocatòria ajuts per a la rehabilitació de
façanes
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local.
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Vist l’informe del cap de manteniment de data 26 de setembre de 2018, en el qual
informe que es va desplaçar a la propietat en qüestió, i va verificar l’existència d’una fuita
facilitant la seva reparació i comprovant que va quedar reparada. Aquesta fuita es va
produir de matinada i fins que el propietari de la vivenda es va donar compte i va avisar
al Servei d’aigua municipal, va estar traient força aigua fet que ha provocat que el
consum hagi sigut més elevat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

i amb la seva assegurança i van comunicar que era degut a un mal tancament de la clau
que connecta les dues canonades.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

D’acord amb l'article 125.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i en base a aquesta Ordenança,
es procedeix a obrir la convocatòria de concessions de subvencions municipals
encaminades a promoure i facilitar actuacions de rehabilitació de façanes en el terme
municipal de Banyeres del Penedès i l’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds i
concedir les subvencions, dintre de les limitacions pressupostàries, serà la Junta de
govern Local, òrgan que també és competent per aprovar la convocatòria d’aquests
ajuts.

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

Primer.- Aprovar la convocatòria del concurs públic per a la concessió d’ajuts destinats a
la rehabilitació de les façanes en el terme municipal de Banyeres del Penedès
corresponent a les llicències d’obres sol·licitades durant el 2018 i l’any immediatament
anterior.

Segon.- Informar que la delimitació dels beneficiaris, requisits dels sol·licitants i la forma
de presentació de les sol·licituds estan regulats a l’Ordenança reguladora de les bases
que han de regir la concessió d’ajuts econòmics per a la rehabilitació de façanes que es
troba publicada al següent enllaç:
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Atès que des de l’ajuntament es considera beneficiós per als interessos municipals
l’impuls d’aquestes actuacions de millora per part dels propietaris d’immobles amb una
antiguitat de 15 anys o més, ja que, d’aquesta manera s’incrementen, d’una banda la
seguretat i d’altra l’ornat públic i la salubritat del municipi.
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Atès que en el BOP de Tarragona núm. 165 de data 24 d’agost de 2018 s’ha publicat el
text íntegre i definitiu de la modificació de l’Ordenança reguladora de les bases que han
de regir la concessió d’ajuts econòmics per a la rehabilitació de façanes i ha entrat en
vigor un cop transcorreguts el termini de 15 dies que estableix l’article 65.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR SI S’ESCAU, LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS
ECONÒMICS PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES EN EL TERME MUNICIPAL
DE BANYERES DEL PENEDÈS ANY 2018. (EXP: 1219/2018)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

-B-Persones més grans de 65 anys
-C- Persones amb discapacitat
Aquests increments (A-B-C) del 5% no són acumulables

Quart.- Determinar que els ajuts econòmics estan previstos al pressupost 2018 de la
Corporació sobre la denominació “Subvencions per rehabilitació de façanes "a la partida
1522 48200 amb un crèdit anual disponible de 10.000 euros, aquest import és el límit de
la present convocatòria i es seguirà la preferència del rigorós ordre cronològic d'entrada.

Cinquè.- Establir que el termini per a la presentació de les sol·licituds s’inicia el 8
d’octubre de 2018 i finalitza el 30 de novembre de 2018.

Sisè.- Publicar la present convocatòria a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(BDNS) i a la pàgina web municipal, així com donar-li publicitat pels canals habituals

Expedient 1187/2018. Concessió de Targeta d'Armes de categoria 4a
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL
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-A- Joves d’entre 18 i 32 anys
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Tercer.- Establir que l'import atorgat per part de l’Ajuntament serà del 10 % del cost de
rehabilitació de la façana, amb un màxim de 1000 € per actuació. S’estableix un
increment de l’ajut d’un 5 % als propietaris d’habitatges que estiguin desocupats i que
vulguin ser destinats a lloguer i també un ajut 5 % per als propietaris dels habitatges que
siguin:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

http://www.banyeresdelpenedes.cat/wpcontent/uploads/ordenances/municipals/02_ajuts.pdf

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

APROVAR SI S’ESCAU,
LA CONCESSIÓ D’UNA TARGETA D’ARMES DE
CATEGORIA QUARTA .- EXP.- 1187/2018

Vistos els anteriors antecedents, examinada la documentació que acompanya a la
sol·licitud, i de conformitat amb allò que estableix l’article 105.1 del Reial Decret
137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’Armes.
Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL per acord plenari de data 22
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
plenari de data 4 d’abril de 2017.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar concedir al sol·licitant per un temps indefinit la targeta d’armes per
la pistola d’aire comprimit de categoria 4a, tipus 4.2 següent:
·

Marca: Gamo

·

Model: GP-20 Combat

·

Calibre: 4 ½

·

Núm. de sèrie: W18C2457C

SEGON.- Enviar a intervenció d’armes còpia de les targes groga i blanca i comunicar al
sol·licitant que passi per l’Ajuntament a recollir la targeta groga.
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Atès que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació aplicable.
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Vist l’informe emès per Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr amb D.N.I.: ...831-M, en data 27 de setembre de 2018
(RE 3456), per la concessió d’una targeta d’armes de categoria quarta tipus B.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

TERCER.- Facultar a l’alcaldia per a al signatura dels documents necessaris per al
desenvolupament del present acord.

Favorable

Sol·licitud

Reserva

d'Aparcament

per

a

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

APROVAR SI S’ESCAU, LA SOL.LICITUD DEL SR AMB D.N.I.: ...084-L PER
RESERVAR UNA ZONA D’ESTACIONAMENT PER A UNA PERSONA AMB
DISCAPACITAT .- EXP.- 711/2018

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr amb D.N.I.: ...084-L, en data 15 de maig de 2018 (RE
1797), per tal de reservar una zona d’aparcament per minusvalidesa.

Atès que la documentació aportada pel sol·licitant de la valoració del grau de disminució
efectuada per la Generalitat de Catalunya es vàlida a partir del 19 de desembre de 2017.
Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 3 d’
octubre de 2018 on diu:

“INFORME TÈCNIC

ANTECEDENTS
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Expedient 711/2018.
Discapacitats
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CINQUÈ.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament

Banyeres, a la data de la signatura”

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

PRIMER.- Comunicar al sol·licitant que la brigada municipal realitzarà una reserva
d’estacionament al carrer Zaragoza nº7 consistent en una senyalització horitzontal
d’espai d’estacionament per a persona amb discapacitat amb unes dimensions màximes
de 3,60m x 5,00m amb número de matrícula 2366 DDN.

SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant.
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Rafa Rodríguez Rivas
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S’informa que un cop presentada tota la documentació requerida i acreditativa de ser
una persona amb discapacitat, i un cop verificat pels Serveis Tècnics la ubicació de la
reserva d’espai, la brigada municipal realitzarà una reserva d’estacionament a la direcció
indicada consistent en la marcació viaria amb senyalització horitzontal d’espai
d’estacionament per a persona amb discapacitat amb unes dimensions màximes de
3,60m x 5,00m.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vista la sol·licitud amb registre d’entrada número 1797, en la qual es demana la reserva
d’estacionament per a una persona amb discapacitat al Carrer Zaragoza nº7, pel vehicle
amb matrícula nº 2366 DDN.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA INCOACIÓ D’UN EXPEDIENT PER AL
CONDICIONAMENT DE LA FINCA PRIVADA EN MAL ESTAT UBICADA AL C.
SARAGOSSA, NUM. 4B EXP.- 1194/2018

Per providència de l’Alcaldia de data 28 de setembre 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 C. Saragossa, núm. 4B, (ref. cadastral
1207911CF8710G0001EY), i sobre el procediment a seguir, respectivament.

En data 1 d’octubre de 2018, el coordinador dels serveis tècnics municipals, emet un
informe sobre l’estat de la finca abans esmentada al 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 i altres residus.

En data 1 d’octubre de 2018, el secretari interventor tresorer 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.
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Favorable
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Expedient 1194/2018. Condicionament finca en mal estat C. Saragossa,
núm. 4B

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PRIMER.- Incoar l’expedient per exigir a CALA 2005 S.L, amb CIF B43801711,
propietària 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, 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 a la propietària abans indicada, com a interessada 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, la propietària 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 a procedir a executar les actuacions següents: condicionar la finca per
deixar-la lliure de males herbes i altres residus.

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

CONCEDIR, SI S'ESCAU, LLICÈNCIA DE GUAL

Vist que, amb data 7 de setembre de 2018, va ser presentada sol·licitud de llicència de
gual al carrer Tomoví, 36 (segons cadastre 22) dins del nucli de Sant Miquel.

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

Número : 2018-0031 Data : 09/10/2018

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 1066/2018. Sol·licitud de llicència de gual al carrer Tomoví, 36
(segons cadastre 22) dins del nucli de Sant Miquel

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

Per tot això, de conformitat amb el que es disposa en l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, així com la delegació a favor de
la Junta de Govern Local, aprovada per Decret 66/2015, de 15 de juny.

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

PRIMER. Concedir la llicència de gual per l’habitatge situat al carrer Tomoví, 36 (segons
cadastre 22), dins del nucli de Sant Miquel, amb els següents advertiments:
§ El nombre màxim de vehicles es inferior a 4.
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Vist que es va emetre informe pels Serveis Tècnics Municipals.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

§ El gual quedarà identificat amb la placa de gual facilitada per l’Ajuntament i amb la
senyalització horitzontal d’una ralla pintada sobre la vorera que no sobrepassarà
0,5m dels extrems de la porta.
§ La llicència autoritza el pas de cotxes sobre la vorera i al dret de reserva d’espai
de la vorera senyalitzada lliure d’aparcament.

CONCEPTE

TOTAL

TAXA LLICÈNCIA GUAL (segon semestre)

55,50 €

IMPORT

55,50 €

TOTAL

A

INGRESSAR

TERCER. Notificar la present resolució a l'interessat.

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

Expedient 104/2018. Adjudicació contracte de servei de neteja viària i
neteja i manteniment de parcs i jardins
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE
NETEJA VIÀRIA I NETEJA I MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS A L’EMPRESA
CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, SA- EXP.
104/2018
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SEGON. Aprovar, en aplicació de l'Ordenança Fiscal número 15, la següent liquidació
tributària, en concepte de taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres:
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§ Atenent ordenança fiscal núm. 15 de taxa per les entrades de vehicles a través de
les voreres i les reserves de via pública.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

En data 28 de maig de 2018 es va reunir la Mesa de contractació, i es va establir la
relació definitiva de candidats admesos i exclosos, que va ser la següent:

Ø Propostes inadmeses per presentar-se fora de termini: Cap

Ø Relació de licitadors admesos:

1. Registre d’entrada: 2018-E-RC-2591 de data 6 de juliol de 2018
Empresa: CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A.

Ø Relació de licitadors exclosos: Cap

La mesa de contractació es reuneix en data 1 d’agost de 2018 per l'obertura del
sobre “A” referent a la documentació administrativa i degut a que no hi ha errors u
omissions en aquesta documentació en la mateixa sessió es va procedeix a l’obertura
del sobre “B” referent a la Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que
requereixen un judici de valor, amb el següent resultat:
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En el Diari Oficial de la Unió Europea de data 30 de maig de 2018 número DO/S 101, es
publica l’anunci de licitació.
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Per acord del Ple, en data 17 de maig de 2018, es va aprovar l'expedient de contractació
del servei de neteja viària, neteja i manteniment de parcs i jardins del municipi de
Banyeres del Penedès, els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que
han de regir la contractació i es va disposar l’obertura de la licitació, per import de
1.347.280 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 1.214.500 €, pressupost net,
més 111.150 € d’IVA del 10% i 21.630 € d’IVA del 21 %, amb un termini d’execució de 5
anys.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ANTECEDENTS DE FET

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

LICITADOR: CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, SA

Criteri 1

Proposta tècnica de prestació de servei: Servei
de neteja viària

16

14

Criteri 2

Servei de manteniment de parcs i jardins

16

14

Criteri 3

Proposta tècnica de gestió de servei: Gestió
de qualitat

5

4

Criteri 4

Gestió de servei

5

4

Criteri 5

Criteris mediambientals i socials

2

1,5

Criteri 6

Desenvolupament de projectes d’innovació

1

0,75

TOTAL

45

38,25

La mesa de contractació es reuneix en data 6 de setembre de 2018 procedeix a
l'obertura del sobre “C”, Criteris avaluables de forma automàtica, amb el següent
resultat:

LICITADOR: CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, SA

CRITERIS DE VALORACIÓ

Criteri 1

Oferta econòmica servei de neteja viària

92.518,46 euros i 9.251,85
euros d’IVA (10%)

Criteri 2

Oferta econòmica servei de neteja i manteniment
de parcs i jardins

99.303,46 euros i 12.126,75
euros d’IVA (4.193,14€ al
tipus 21% i 7.933,61€ al tipus
10%)
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PUNTUACIÓ
OBTINGUDA
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PUNTUACIÓ
MÀXIMA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

CRITERIS DE VALORACIÓ

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Criteri 3

40.500 i 4.050 euros d’IVA
(21%)

Oferta de millora de descompte en el preu
màxim de les unitats d’obra

- Oferta econòmica del servei de neteja i manteniment de parcs i jardins: fins a 25 punts
- Oferta de millora de descompte en el preu màxim de les unitats d’obra: fins a 5 punts
- Per cada 1% de descompte sobre el preu màxim de les unitats d’obra, s’assignaran 0,5
punts, fins a un màxim de 5 punts.

El resultat de les puntuacions obtingudes per l’empresa Cespa S.A., és el següent:

LICITADOR: CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, SA

CRITERIS DE VALORACIÓ

PUNTUACIÓ
MÀXIMA

PUNTUACIÓ
OBTINGUDA

Criteri 1

Oferta econòmica servei de neteja viària

25

25

Criteri 2

Oferta econòmica servei de neteja i
manteniment de parcs i jardins

25

25

Criteri 3

Oferta de millora de descompte en el preu
màxim de les unitats d’obra

5

5

TOTAL

55

55
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- Oferta econòmica del servei de neteja viària: fins a 25 punts
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a) Criteris la ponderació dels quals es automàtica: fins a 55 punts

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

VALORACIÓ

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

1

LICITADOR
CESPA, Compañía Española de Servicios
Públicos Auxiliares, S.A.

Puntuació
93,25

Per acord del Ple de data 20 de setembre de 2018 s’aprova la relació classificada de les
ofertes i es requereix al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa, CESPA, Compañia Española de Servicios Públicos Auxiliares, SA
perquè presenti la documentació justificativa, de conformitat amb l’establert als plecs de
clàusules administratives particulars.

Consta a l’expedient que el licitador que va presentar l’oferta econòmicament més
avantatjosa, CESPA, Compañia Española de Servicios Públicos Auxiliares, SA ha
constituït garantia definitiva per import de 58.080,48 € (5% del preu d’adjudicació) i el 2
de setembre de 2018 (RE:3509) ha presentat els documents justificatius requerits.

FONAMENTS DE DRET

La legislació aplicable és la següent:

-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector Públic, per la que es
transposen a l’Ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament europeu
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP)

-

Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general
de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò
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ORDRE

Codi Validació: APGJ2MPH5TF5YKZCG3QJ46K3A | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 34

Per tot això, la Mesa va proposar elevar a l’òrgan de contractació la relació de la
proposició presentat:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vistos els criteris valorats establerts el plec de clàusules administratives es desprèn que
l’oferta més avantatjosa per dur a terme el servei de Neteja viària i neteja i manteniment
de parcs i jardins és l’empresa CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS
PÚBLICOS AUXILIARES, SA, la qual ha tret una puntuació de 93,25 distribuïda en un
màxim de 55 punts corresponents a criteris avaluables de forma automàtica i 38.25
punts corresponents a criteris objectius que requereixen un judici de valor.”

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

-

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

Atès que l’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord, vista la
Disposició Addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
Sector Públic, és el Ple de la Corporació, però aquest va acordar, en sessió ordinària de
data 20 de setembre de 2018, delegar en la Junta de Govern Local l’adjudicació del
present contracte sempre que l’empresa que hagi de resultar adjudicatària de la
contractació sigui la mateixa que ha quedat en primer lloc en la relació classificada
aprovada pel Ple en el present acord i no es produeixi cap modificació en les
circumstàncies de l’adjudicació.

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

PRIMER.- Adjudicar el contracte del servei de neteja viària i servei de neteja i
manteniment de parcs i jardins a l’empresa, CESPA, Compañia Española de Servicios
Públicos Auxiliares, SA, amb NIF A82741067.

SEGON.- El preu del contracte és de 1.161.609,00 euros, més 127.143,00 euros en
concepte d’IVA, preu de 5 anys pròrrogues incloses.

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

Codi CPV

Descripció

90210000-2

Serveis de neteja de carrers

90211000-9

Serveis d’escombrat de carrers

77311000-3

Serveis de manteniment de jardins i
parcs
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Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
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-

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

que no contradigui a la LCSP

77341000-2

Esporga d’arbres

90600000-3

Serveis de neteja i sanejament àrees
urbanes, rurals i serveis relacionats

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

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

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

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

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

Expedient 1202/2018. Avançament de la paga extraordinària del mes de
desembre de la treballadora amb NIF:.900-N
Favorable

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

APROVAR SI S’ESCAU L’AVANÇAMENT DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL
MES DE DESEMBRE SOL·LICITADA PER LA TREBALLADORA AMB NIF:...900-NExp. 1202/2018
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Serveis de plantació i manteniment de
zones verdes
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77310000-6

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

ANTECEDENTS

“Art. 25è .Bestretes reintegrables i avançament de nòmina

25.1 Bestretes reintegrables

25.1.1.- Per part de la corporació s’estableix un fons destinat a proporcionar bestretes
sense interessos als empleats públics que tinguin un mínim d’un any d’antiguitat.

25.1.2.- El import es de dos mensualitats i fins a un màxim de 1.800€. No es pot
sol·licitar una segona bestreta si no s’ha acabat d’abonar la primera.

25.1.3.- Els terminis de devolució no podran superar els 18 mesos. El personal
contractat temporal per més d’un any esta obligat a reintegrar la bestreta al final del
contracte.

25.2 Avançament de la paga extraordinària.- Els treballadors de contracte superior a un
any poden desposar 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.”

Atès que la treballadora compleix tots els requisits necessaris per sol·licitar l’avançament
de la paga extraordinària del mes desembre.
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Vist l’article 25 del conveni Col·lectiu de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès que diu
textualment:

Codi Validació: APGJ2MPH5TF5YKZCG3QJ46K3A | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 34

FONAMENTS JURÍDICS

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 20 de setembre de 2018, amb registre d’entrada núm. E/2018/3369, la
treballadora amb NIF:.900-N, ha sol·licitat un avançament de la paga extraordinària del
mes de desembre.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Per tot això,

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

PRIMER.- Aprovar concedir un avançament de la paga extraordinària del mes de
desembre per import de 1.000,00 € a la treballadora amb NIF: 900-N

SEGON.- Notificar aquest acord a la treballadora amb NIF:...900-N i a la Gestoria Fornell
Consultors.

Número : 2018-0031 Data : 09/10/2018

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Expedient 1207/2018. Aprovació Factures
Favorable

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

APROVACIÓ DE FACTURES.- EXP. 1207/2018

Es sotmet a la consideració dels reunits la relació de factures presentades per
proveïdors diversos corresponents a l’exercici 2018, detallades seguidament:
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TERCER.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació en la propera sessió.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Descripció

FACT-18-1284

Ferreteria Jaume, S.A

363,05 Material per reparacions brigada

FACT-18-1285

Ferreteria Jaume, S.A

Devolució material de serveis
-38,44 brigada

FACT-18-1288

Comercial Reus 4atre, S.L

436,77 Material per Escola bressol

FACT-18-1307

Pedro Perea Exposito

Reparació voreres C. Noruega,
54, violetes 5, Av Marquesa Griny
769,56 20,63,76

FACT-18-1311

Mestras Videocinema II, S.L

950,00 Cinema a la fresca

FACT-18-1319

FCC Aqualia, S.A

FACT-18-1320

Joan Farré Construccions, S.L

FACT-18-1329

Melanie Mata Goodridge
Supermercat el Rebost

102,20 Ous i oli per banc aliments

FACT-18-1330

Butlletí Oficial de la Provincia de
Tarragona

Anunci BOP Compte General
145,00 exercici 2017

FACT-18-1331

Serralleria de la Parte, S.L

127,05 Transport fustes cal Fontanilles

FACT-18-1332

Enric Fontanillas Just

FACT-18-1333

Vigrela, S.L

FACT-18-1335

Telefònica de España, S.A.U

Telèfon ascensor ajuntament
31,14 agost 977670533

FACT-18-1336

Telefònica de España, S.A.U

Telèfon ascensor escola publica
33,40 agost 977167549

FACT-18-1337

Endesa Energia, S.A

FACT-18-1338

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 13-08-2018 a 20-0978,84 2018 Sector B-2

FACT-18-1339

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 13-08-2018 a 20-09485,00 2018 Casc Camí Tancat

FACT-18-1340

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 13-08-2018 a 20-09197,13 2018 Bombeig JM Caparros

FACT-18-1341

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 13-08-2018 a 20-092027,98 2018 C. Girasol

FACT-18-1342

Josefina Jané Figueres

Patates pollastre per Banc
271,65 aliments

FACT-18-1343

ECA Entidad Colaboradora de la
Administracion, S.L.U

Inspecció ascensor Escola
111,38 Publica

FACT-18-1344

Papereria El Vendrell, S.L

87,12 Anàlisis dipòsit aigua
2717,66 6 bancs per Camp Futbol

1023,49 Reparacions Escola Bressol
144,00 Bateria per generador

Electricitat 13-08-2018 a 20-09642,74 2018 Av Marquesa Griny

30,00 Díptics cursa La Banyerenca
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Raó Social

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Nº Factura

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Agro Saifores, S.L

52,25 Plantes per jardineres Ajuntament
Telèfon Escola Publica i regidors
18-08-2018 a 17-09-2018
372,46 877909537

FACT-18-1347

Telefònica de España, S.A.U

FACT-18-1348

Telefònica de España, S.A.U

Connectivitat Centre Cívic
42,35 Octubre 877909712

FACT-18-1349

Telefònica de España, S.A.U

Connectivitat Ajuntament Octubre
42,35 877909714

FACT-18-1350

Telefònica de España, S.A.U

Telèfon Ajuntament 18-08-2018 a
577,57 17-09-2018 877909713

FACT-18-1351

Telefònica de España, S.A.U

Telèfon Centre Cívic 18-08-2018
125,84 a 17-09-2018 877909711

FACT-18-1352

Telefònica de España, S.A.U

Connectivitat Escola Publica
42,35 Octubre 877909538

FACT-18-1353

Telefònica Moviles España, S.A.U

Connectivitat ascensor Escola
Publica 18-08-2018 a 17-09-2018
25,41 719794197

FACT-18-1354

Telefònica Moviles de España, S.A.U

FACT-18-1355

Mecalux, S.A

FACT-18-1356

Sunet Plagas, S.L

FACT-18-1357

Serralleria de la Parte, S.L

Devolució transport fustes can
-127,05 Fontanilles

FACT-18-1358

Xarxes Telecomunicacions
Alternatives

302,50 Connexió telèfon mes octubre

FACT-18-1359

Securitas Direct España, S.A.U

FACT-18-1360

Excavacions Xavi, S.C.P

242,00 Reparació fuita aigua Sant Miquel

FACT-18-1361

Mireia Barba Lloret

Assessorament tècnic mes
740,52 setembre

FACT-18-1363

AN Connect, 05, S.L

Tarifa plana i canal SIP mes
244,78 d'octubre

FACT-18-1364

Ciurana Gasull, S.L

Benzina vehicles municipals mes
328,71 setembre

FACT-18-1365

Gesman Serveis de Manteniment,
S.L

FACT-18-1366

BQ Llum Traffic, S.L

181,45 Trucades fora tarifa setembre
Prestatgeries magatzem
2686,56 municipal cooperativa
Desratització desinsectació
338,62 edificis municipals

Alarma piscina municipal mes
53,24 octubre

Servei neteja locals municipals
4258,53 mes setembre
Manteniment semàfors priorat
191,81 mes setembre
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FACT-18-1346

Electricitat 28-08-2018 a 25-09531,50 2018 Aigua Dipòsit Nou
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Endesa Energia, S.A.U

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

FACT-18-1345

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

FACT-18-1367

Cespa, S.A

6675,00 Neteja viaria mes setembre

FACT-18-1368

Cespa, S.A.

Manteniment jardins i arbrat mes
3900,62 setembre

FACT-18-1371

Consorci d'Aigües de Tarragona

952,35 Dotació reserva mes setembre

FACT-18-1372

Consorci d'Aigües de Tarragona

7994,90 Dotació efectiva mes setembre

Un cop han estat fiscalitzades de manera favorable per la Intervenció municipal i se’ls hi
ha donat la conformitat pels regidors de les àrees corresponents.

Vistos els informes de secretaria intervenció de data 22 de setembre de 2017 i 5
d’octubre de 2017 en relació a la fiscalització de la despesa pública, tenint en compte
que gran part de les factures s’estan tramitant mitjançant el Formulari I: Contracte Menor
de tracte successiu, que es va aprovar en els bases d’execució del pressupost de l’any
2018 en el Ple del 7 de desembre de 2017, i tenint en compte que s’està elaborant plecs
de condicions pel procediment simplificat segons l’article 159 i següents de la Llei 9/2017
Contractes del Sector Públic.

Atès la normativa en matèria de reconeixement d’obligacions per part de l’ens local,
continguda en el Reial Decret legislatiu 2-2004 i normativa concordant, així com a les
bases d’execució del pressupost vigents per l’exercici 2018.

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

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

Per tot això,

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
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Endesa Energia, S.A.U
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FACT-18-1369

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Electricitat 12-08-2018 a 11-092018 Local Joves, Serveis
91,88 Socials

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PRIMER.- Aprovar el reconeixement de les obligacions indicades a la part antecedent,
per un import total de 41.605,22 € i procedir a la comptabilització en la fase comptable
corresponent a càrrec dels crèdits del vigent pressupost.

Expedient 189/2018. Expedient sancionador per infracció de la
normativa reguladora del Servei de subministrament d’aigües potables.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI ESCAU, SANCIONAR A LA SRA. AMB D.N.I. ..037-J I AL SR. AMB
D.N.I.: ..138-K PER INFRACCIÓ DE LA NORMATIVA REGULADORA DEL SERVEI
DE SUBMINISTRAMENT D’AIGÜES POTABLES PER.- EXP. 189/2018

ANTECEDENTS

José Félix Velasco Martínez, Instructor designat per acord de Junta de Govern Local de
data 12 d’abril de 2018, en relació amb l'expedient sancionador que s'està tramitant en
aquest Ajuntament en relació amb els següents fets: Frau d’aigua que hi ha en
l’habitatge Marquesa de Griny, 78, ja que la persona que l’ocupa està rebent
subministrament d’aigua amb una mànega d’aigua connectada al subministrament de
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Els expedients que consten a continuació, s'inclouen a l'ordre del dia de la sessió,
prèvia declaració d'urgència, d'acord els articles 83 i 91 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals (ROF).
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TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON.- Procedir al pagament efectiu, quan procedeixi.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Vist que l’instructor de l’expedient ha elevat a la Junta de Govern Local la proposta de
resolució, ja que en virtut dels articles 21.1.n) i 23.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del Règim Local, l’òrgan competent per a la resolució de
l’expedient serà l’alcalde, però la competència està delegada a la Junta de Govern
Local per Decret 66/2015 donat compte al Ple de data 22 de juny de 2015.
Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de
les Bases del Règim Local.

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

Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Significar en relació amb els fets enunciats anteriorment, es consideren
provats, i així es declaren, els següents: Frau d’aigua que hi ha en l’habitatge Marquesa
de Griny, 78, ja que la persona que l’ocupa està rebent subministrament d’aigua amb
una mànega d’aigua connectada al subministrament de l’habitatge situat a l’avinguda
Marquesa de Griny, 76, constitutius d'una possible infracció administrativa en matèria de
la normativa reguladora d’aigües potables (Reglament municipal regulador del Servei de
Subministrament d’aigües potables i de conformitat amb l’article 6 de l’Ordenança fiscal
núm. 10 que regula la taxa pel subministrament d’aigua).
Es declaren responsables per la seva participació en els fets a:
·

Sra. amb D.N.I. núm.: ...037-J

·

Sr. amb D.N.I. núm.: ...138-K

SEGON.- Declarar que els fets exposats anteriorment són constitutius d’infracció
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Vist que s’ha produït la notificació de la proposta de resolució de l’Òrgan Instructor als
interessats mitjançant anunci al BOE núm. 209 de 29 d’agost de 2018 i finalitzat el
termini no s’han produït al·legacions.
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Vista la documentació que consta en l'expedient i, en particular, l’informe de Secretaria
emès en data 6 de març de 2018, així com el certificat de Secretaria de data 30 de juliol
de 2018 conforme no hi ha hagut al·legacions, i als efectes d'acreditar els fets al·legats,
l'òrgan instructor no considera oportú la pràctica de cap prova.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

l’habitatge situat a l’avinguda Marquesa de Griny, 76, constitutius d'una possible infracció
administrativa en matèria de la normativa reguladora d’aigües potables (Reglament
municipal regulador del Servei de Subministrament d’aigües potables i de conformitat
amb l’article 6 de l’Ordenança fiscal núm. 10 que regula la taxa pel subministrament
d’aigua.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Si la resolució s’ha notificat entre els dies 1 a 15 del mes, pot efectuar el pagament des
de la data de la recepció de la present notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si
aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent.
Si s’ha notificat entre els dies 16 i l’ últim dia del mes, des de la data de la recepció de la
present notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins
l’immediat hàbil següent.
Si es realitza el pagament dintre del termini en voluntària, i es desisteix o renúncia a la
interposició de reclamacions administratives, el titular de la sanció tindrà dret a obtenir
una reducció del 20% de l'import de la sanció, d’acord amb l’article 85.3 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
Si vol impugnar aquesta resolució, en general, que posa fi a la via administrativa, ha
d’interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós
Administratiu, en el termini dels dos mesos següents a la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, podrà interposar recurs de reposició davant
aquest mateix òrgan en el termini d'un mes, comptat des del dia següent al de la
notificació de la liquidació que li farà arribar BASE- Gestió d'ingressos. La interposició
d’aquest recurs suspendrà l’execució de l’acte impugnat fins la seva resolució.

CINQUÈ.- Notificar aquests acords a les persones interessades i a BASE.
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QUART.- Informar al senyor amb D.N.I: ..138-K i la senyora amb D.N.I.: ..037-J que
el termini de pagament de la present sanció s'efectuarà a partir del moment de que
BASE- Gestió d'ingressos li faci arribar la notificació de la mateixa. Aquest termini es
determinarà d'acord amb l'art. 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General
Tributària:
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TERCER.- Imposar al senyor amb D.N.I: ..138-K i la senyora amb D.N.I.: ..037-J,
responsables de la infracció administrativa tipificada en l’article 6 de l’Ordenança fiscal
núm. 10 que regula la taxa pel subministrament d’aigua i els articles 47 i 48 del
Reglament Municipal regulador del Servei de Subministrament d’aigües potables , la
sanció de 1.202,40 euros.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

administrativa en matèria de la normativa reguladora d’aigües potables, classificada la
infracció com a molt greu d’acord l’art. 47.d) Connectar finques diferents de les
contractades, i regulada la sanció de conformitat amb l'article 48, ambdós articles del
Reglament municipal regulador del Servei de Subministrament d’aigües potables i de
conformitat amb l’article 6 de l’Ordenança fiscal núm. 10 que regula la taxa pel
subministrament d’aigua.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

Nom
DECRET
20180102

Data

Resum

Expedient

26/09/2018
14:58:00

Convocatòria Junta de Govern local en
sessió ordinària de data 27 de
setembre de 2018. JGL/2018/30

JGL/2018/30

Donar compte Formularis I (setembre 2018)
Import
Nom

Data

Resum

Exp.

Número : 2018-0031 Data : 09/10/2018

Donar compte Decrets

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Proveïdor

CONTRACTES
MENORS 20180227

05/09/2018
14:54

Subministrament
material pintura
per Escola
Pública

1025/2018

CONTRACTES
MENORS 20180228

Anul·lat

Anul·lat

CONTRACTES
MENORS 20180229

CONTRACTES

Productos
Pinturas
Tarragona
2000, S.L

314,93 €

Anul·lat

Anul·lat

Anul·lat

18/09/2018
13:36

Subministrament
- Cartells de
metacrilat pel
Centre Cívic del
Priorat i pel
Cementiri
Municipal

1058/2018

TIF97
PUBLICITA
T, S.L.U

233,84 €

19/09/2018

Formulari I

1056/2018

SyG, SA
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Amb IVA

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Contracte Menor
Subministrament
material elèctric
per enllumenat
públic

CONTRACTES
MENORS 20180231

19/09/2018
15:04

Formulari I
Contracte Menor
Servei Reparació
avaria reg i
revisar llums
Camp Futbol

CONTRACTES
MENORS 20180232

Anul·lat

Anul·lat

Anul·lat

Anul·lat

24/09/2018
13:36

Obres
acondicionament
del c/ NouSaifores del
municipi de
Banyeres del
Penedès

1093/2018

Cespa SA

24/09/2018
18:49

Servei renovació
hosting linux
advanced per un
any, pagina web
de l'Ajuntament
de Banyeres del
Penedès

1118/2018

Nominalia
Internet S.L

25/09/2018
13:30

Subministrament
6 bancs pel
camp de futbol
municipal del
municipi
Banyeres del
Penedès

1119/2018

Joan Farré
Construccio
ns

CONTRACTES
MENORS 20180236

25/09/2018
13:30

Servei reparació
d'una fuita
d'aigua al c/
Roses, 3 Urb.
Casa Roja del
municipi de
Banyeres del
Penedès

1137/2018

Obres i
serveis
Martínez
Arlandés
S.L

CONTRACTES
MENORS 2018-

25/09/2018
13:30

Servei reparació
escomesa

1124/2018

Obres i
serveis

CONTRACTES
MENORS 20180233

CONTRACTES
MENORS 20180234

CONTRACTES
MENORS 20180235

1054/2018

Instal·lacion
s Daimat,
SL

1.022,41
€

Anul·lat

768,35 €

144,47 €

2.717,66
€

341,22 €
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15:04

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

MENORS 20180230

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

1123/2018

Obres i
serveis
Martínez
Arlandés
S.L

25/09/2018
13:31

Servei reparació
d'una fuita
d'aigua zona
Restaurant Els
Bosc del municipi
de Banyeres del
Penedès

1116/2018

Obres i
serveis
Martínez
Arlandés
S.L

25/09/2018
13:31

Servei
desmantellament
de la tanca
metàl·lica pista
futbol-sala del
camp de futbol
municipal de
Banyeres del
Penedès

1095/2018

La Manyeria
S.C.P.

25/09/2018
13:32

Servei reparació
d'una fuita
d'aigua zona
Camp del
municipi de
Banyeres del
Penedès

1111/2018

Obres i
serveis
Martínez
Arlandés
S.L

CONTRACTES
MENORS 20180242

25/09/2018
13:32

Servei reparació
d'una fuita
d'aigua a la Pl.
de l'Om del
municipi de
Banyeres del
Penedès

1107/2018

Obres i
serveis
Martínez
Arlandés
S.L

CONTRACTES
MENORS 20180243

25/09/2018
13:32

Servei reparació
fuita d'aigua al c/
Camèlies, 12 del

1106/2018

Obres i
serveis
Martínez

CONTRACTES
MENORS 20180238

CONTRACTES
MENORS 20180239

CONTRACTES
MENORS 20180240

CONTRACTES
MENORS 20180241

206,17 €

1.472,21
€

1.347,19
€

1.309,22
€

2.235,62
€

2.564,13
€

1.666,17
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25/09/2018
13:31

Servei reparació
d'una fuita
d'aigua al camí
Sant Miquel del
municipi de
Banyeres del
Penedès

Martínez
Arlandés
S.L
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comptador
d'aigua c/ Roses,
7 de Casa Roja
del municipi de
Banyeres del
Penedès

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

0237

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

25/09/2018
13:32

CONTRACTES
MENORS 20180245

25/09/2018
14:57

Servei reparació
varies Escola
Bressol

1150/2018

Enric
Fontanilles
Just

CONTRACTES
MENORS 20180246

26/09/2018
11:45

Subministrament
material per
reparacions
brigada

1109/2018

Ferreteria
Jaume SA

CONTRACTES
MENORS 20180247

26/09/2018
11:45

Obres
Reparacions
voreres C.
Noruega, 54,
Violetes 5 i Av
Marquesa Griny,
20-63-76

1114/2018

Pedro Perea
Expósito

CONTRACTES
MENORS 20180248

26/09/2018
14:31

Obres reparació
lavabo Escola
Pública

1115/2018

Pedro Perea
Expósito

27/09/2018
19:16

Serveis
transports per la
recollida
d'aliments per
l'Ajuntament de
Banyeres del
Penedès

830/2018

Cespa SA

CONTRACTES
MENORS 20180249

1094/2018

Cespa SA

2.728 €

1.023,49
€

363,05 €

769,56 €

713,90 €

297 €

C) PRECS I PREGUNTES
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CONTRACTES
MENORS 20180244

Subministrament
10 suports d'acer
inoxidable per als
contenidors de
brossa del
municipi
Banyeres del
Penedès

€
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Arlandés
S.L

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Priorat de
Banyeres del
Penedès

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

Codi Validació: APGJ2MPH5TF5YKZCG3QJ46K3A | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 34 de 34

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Número : 2018-0031 Data : 09/10/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

No hi ha assumptes

