Òrgan col·legiat:

JGL/2018/28

La junta de govern local

Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 10/09/2018
HASH: 215169ece8bf17ab847df913e256e132

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

6 / de setembre / 2018

Durada

Des de les 19:30 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

NO
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Expedient núm.:

Número : 2018-0028 Data : 10/09/2018

ACTA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Immaculada Rocío Santos Cuellas (1 de 2)
Secretària interventora Tresorera accidental
Data Signatura: 10/09/2018
HASH: 5e1780b15b042468deeaef4df0a33d7c

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Excuses d'assistència presentades:
1. Lluís Inglada i Jané:

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable


Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Acta Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 23 d'agost de 2018.
JGL/2018/27.

Expedient 963/2018. Sol.licitud llicència Urbanística de caràcter menor per a la
instal.lació de calefacció i renovació de cambra de bany a la Rambla del Pujolet, 3 1er
1ra.
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS.
963/2018

EMPLAÇAMENT:

EXP.-

Rambla del Pujolet, 3 1er. 1ra.
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Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

«Trobar-se fora del municipi.»

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

REFERÈNCIA CADASTRAL:

1108607CF8710G0006MA

En data 23 d’agost 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.

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

Atès les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 de juny del 2015, i atenent a les
competències recuperades a favor del Ple 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:
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En data 21 d’agost de 2018, el tècnic municipal va emetre informe favorable.
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En data 30 de juliol de 2018, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 30 de juliol de 2018, el Sr. DNI... 636-M va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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:
bany

Instal.lacio de calefacció i renovació de cambra de



Emplaçament de les obres:

Rambla del Pujolet, 3 1er. 1ra.

Referència Cadastral:

1108607CF8710G0006MA



Promotor:

Sr. DNI ...636-M



Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència



Suspensió de Llicències:



Afectació del domini públic: No

No

Número : 2018-0028 Data : 10/09/2018



ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

-

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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.

75,00 €

- Taxa Llicència Urbanística

36,00 €

- TOTAL

111,00 €

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 1001/2018. Sol.licitud llicència Urbanística de caràcter major per a la
legalització d'una piscina al carrer Major, 16 de Saifores
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LEGALITZACIÓ DE L’OBRA MAJOR
1001/2018

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

REFERÈNCIA CADASTRAL:

8691404CF7689B0001GP

En data 10 d’agost de 2018, la Sra. DNI ...172-F va presentar sol·licitud de legalització
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de major.

En data 16 d’agost de 2018, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.

En data 28 d’agost de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable per a
l’obtenció de la llicència.

En data 30 d’agost 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.

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

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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.

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:

Legalització de piscina d’ús particular



Emplaçament de les obres:

Major, 16 de Saifores

Referència Cadastral:

8691404CF7689B0001GP



Promotor:

Sra. DNI... 172-F



Identificació del redactor del projecte: Francisco Gálvez Pedret. Eng. Edif. 1300



Suspensió de Llicències:

No



Afectació del domini públic:

No

SEGON.- 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

243,46 €

- Taxa Llicència Urbanística

200,00 €

- TOTAL

443,46 €

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

Número : 2018-0028 Data : 10/09/2018



Codi Validació: 4A6F4MXRDZAX2AMH26YC32W2M | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 65

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICENCIA D’OBRES MENORS EXP.1027/2018

EMPLAÇAMENT:

Sant Miquel, 21.

REFERÈNCIA CADASTRAL:

1108607CF8710G0004ZO

En data 13 d’agost de 2018, la Sra. DNI... 055-V va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

En data 21 d’agost de 2018, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.

En data 28 d’agost de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable.
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Expedient 1027/2018. Sol.licitud llicència Urbanística de caràcter menor per a
realitzar l'arranjament de la paret interior de l'habitatge ubicat al carrer Sant Miquel,
21.
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CINQUÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

QUART.- Notificar el present acord als interessats.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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:

EXPEDIENT

Primer.- Identificació.
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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
de Règim Local.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 30 d’agost de 2018, la Secretària Interventora Tresorera accidental va emetre
informe favorable.



Descripció de les obres:

Arranjament de paret interior de l’habitatge



Emplaçament de les obres:

Sant Miquel, 21

Referència Cadastral:

9400604CF7790S0001IT



Promotor:

Sra. DNI... 055-V



Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència



Suspensió de Llicències:



Afectació del domini públic: Si/No

Si/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
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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.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres persones i amb
l'audiència prèvia de la persona titular.

- Taxa Llicència Urbanística

36,00 €

- TOTAL

45,00 €

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 1028/2018. Sol.licitud llicència Urbanística de caràcter menor per realitzar
la substitució de la porta del garatge de l'Avinguda Catalunya, 32.
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS EXP.1028/2018
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- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

EMPLAÇAMENT:

Av. Catalunya, 32

REFERÈNCIA CADASTRAL:

0907217CF8700N0001YL

En data 30 d’agost de 2018 la Secretaria 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.

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

Atès les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 de juny del 2015, i atenent a les
competències recuperades a favor del Ple 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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En data 21 d’agost de 2018, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 14 d’agost de 2018, la Sra. DNI... 372-T va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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



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:

Substitució de porta d’accés al garatge



Emplaçament de les obres:

Av. Catalunya, 32

Referència Cadastral:

0907217CF8700N0001YL



Promotor:

Sra. DNI... 372-T



Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència



Suspensió de Llicències:



Afectació del domini públic: No

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.

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

Número : 2018-0028 Data : 10/09/2018

Primer.- Identificació.
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EXPEDIENT

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

45,00 €

- Taxa Llicència Urbanística

36,00 €

- TOTAL

81,00 €

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 1030/2018. Sol.licitud llicència Urbanística de caràcter menor per realitzar
l'arranjament de la cambra de bany i substitució del paviment al carrer Llorer, 7 Casa
Roja.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Llorer, 7 de la Casa Roja

REFERÈNCIA CADASTRAL:

9907503CF7790N0001DB

En data 17 d’agost de 2018, el Sr. DNI... 702-X va presentar sol·licitud de llicència d’obres
en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

En data 21 d’agost de 2018, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.

En data 28 d’agost de 2018, el tècnic municipal va emetre informe favorable.

En data 30 d’agost 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.

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

Número : 2018-0028 Data : 10/09/2018

EMPLAÇAMENT:
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APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS EXP.1033/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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:

Número : 2018-0028 Data : 10/09/2018

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Primer.- Identificació.



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:
paviment

Arranjament de cambra de bany i substitució de



Emplaçament de les obres:

Llorer, 7 Casa Roja

Referència Cadastral:

9907503CF7790N0001DB

Promotor:

Sr. DNI... 702-X
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EXPEDIENT



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.

QUART.- En aplicació de l’ article 4rt. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 realitzar la
següent liquidació tributària:
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Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres
- Taxa Llicència Urbanística

101,21 €
36,00 €

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.

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

Expedient 1033/2018. Sol.licitud llicència Urbanística de caràcter menor per realitzar
una excavació de rasa per pasar la fibra òptica al carrer Camí de l'Arboç, 15.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Número : 2018-0028 Data : 10/09/2018

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

137,21 €

- TOTAL

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA PER A L’EXCAVACIÓ D’UNA
RASA A VORERA PER PASSAR FIBRA ÒPTICA EXP.- 1033/2018

EMPLAÇAMENT:

Camí de l’Arboç, 25

REFERÈNCIA CADASTRAL:

1407636CF8710G0001IY

En data 21 d’agost de 2018, la Sra. DNI..355-X va presentar sol·licitud de llicència d’obres
en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

En data 23 d’agost de 2018, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
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PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

preceptius informes jurídic i tècnic.

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

Atès les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 de juny del 2015, i atenent a les
competències recuperades a favor del Ple 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
D.179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i

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

Número : 2018-0028 Data : 10/09/2018

Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el
procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que estableix la
legislació de règim local.
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En data 30 d’agost de 2018, la Secretària Interventora i Tresorera accidental va emetre
informe favorable.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 28 d’agost de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Excavació de rasa per passar fibra òptica



Emplaçament de les obres:

Camí de l’Arboç, 25.

Referència Cadastral:

1407636CF8710G0001IY



Promotor:

Sra. DNI... 355-X



Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència



Suspensió de Llicències:



Afectació del domini públic: No

No

SEGON.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes a comptar des de la data
d’atorgament de la llicència i per acabar-les serà de 15 dies a comptar des de l’inici.

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.

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

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres
- Taxa Llicència Urbanística

1,50 €
36,00 €
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Descripció de les obres:
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

serveis dels ens locals.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

37,50 €

- TOTAL

Expedient 211/2018. Sol.licitud llicència Urbanística de càracter menor per a realitzar
l'arranjament de les teulades a la Plaça de l'Ajuntament, 8 i 16, i al carrer Saragossa,
40
Favorable

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

APROVAR, SI S'ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES PER
L’ARRANJAMENT DE LES TEULADES DE TRES FINQUES EXP.- 211/2018

EMPLAÇAMENT:

Plaça de l’Ajuntament 8 i 16 i Saragossa, 40

REFERÈNCIA CADASTRAL:

1009621CF8710G0001AY

A

1009617CF8710G0001WY
1009625CF8710G0001QY

En data 26 de febrer de 2018, el Sr. DNI ...473-L va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.
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SISÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri.
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CINQUÈ.- Notificar el present acord als interessats.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

En data 9 de maig de 2018, la Secretària Interventora i Tresorera accidental el Secretari 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.

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

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

Atès l’art. 75 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny.
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En data 4 d’abril de 2018, el Sr. DNI ...473-L va presentar la documentació requerida i, en
data 8 de maig de 2018, el tècnic municipal va informar favorablement al considerar que la
documentació aportada s’ajustava a la requerida.
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En data 13 de març de 2018 el tècnic municipal va emetre informe desfavorable al constatar
la manca de documentació per poder continuar amb la tramitació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 27 de febrer de 2018, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Per tot l’anterior la Junta de Govern Local acorda per unanimitat:



Descripció de les obres:

arranjament de teulada



Emplaçament de les obres:

Plaça de l’Ajuntament 8 i 16 i Saragossa, 40



Promotor:

Sr. DNI ...473-L



Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència



Suspensió de Llicències:



Afectació del domini públic: No

No

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

-

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
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
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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.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor.

86,91 €

- Taxa Llicència Urbanística

36,00 €

- TOTAL

122,91 €

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 641/2018. Modificació conveni CF Banyeres
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
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- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres
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QUART.- En aplicació de l’ article 4rt. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 realitzar la
següent liquidació tributària:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

APROVAR, SI S’ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI REGULADOR DE
LA SUBVENCIÓ ATORGADA AL CLUB DE FUTBOL BANYERES, TEMPORADA
2018-2019. EXP.- 641/2018

A la Junta de Govern Local de data 21 de juny de 2018, es va aprovar atorgar una subvenció
al CF Banyeres, subvenció que es va instrumentar amb l’aprovació d’un conveni regulador
de la mateixa, per import d’11.000 €, dels quals ja han percebut el 90% de la subvenció.
Atès que al conveni aprovat no es va concretar que la subvenció atorgada corresponia a la
temporada 2018-2019 i, per tant, la data per a la justificació de l’esmentada subvenció ha de
quedar determinada pel 30 de juny de 2019.
Per altra banda, en data 21 d’agost de 2018, amb registre d’entrada número 3086, el CF
Banyeres comunica a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès un canvi de la junta del club,
amb data d’efectes 22 de juny de 2018 i, per tant, existeix canvi de president de l’entitat
esportiva.
Atès que s’han d’introduir aquestes modificacions al conveni regulador de la subvenció
atorgada al CF Banyeres per a l’exercici 2018 (temporada 2018-2019), el redactat del nou
conveni queda establert de la següent manera:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL
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A la Junta de Govern Local de data 24 de maig de 2018, es va aprovar incoar expedient per
a la concessió directa de subvencions a entitats culturals, socials i esportives del municipi
de Banyeres del Penedès i en data 4 de juny de 2018, amb registre d’entrada número 2042,
el Club de Futbol Banyeres presenta sol·licitud de subvenció.
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En data 8 de gener de 2018 es va aprovar definitivament el pressupost general de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per l’exercici 2018, en el qual es va preveure
nominativament la concessió de subvencions directes a les entitats culturals, socials i
esportives del municipi.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ANTECEDENTS

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PENEDÈS I EL CLUB DE FUTBOL BANYERES, TEMPORADA 2018-2019

D'una altra part, el Sr. Juan José Parejo Segura, amb DNI núm. 38063062V, President del
CF Banyeres, amb NIF G43288190, i domicili a l’Hotel d’Entitats de Banyeres, Carrer
Josep Cañas, núm. 14 de Banyeres del Penedès.

Assistits per la Sra. Immaculada Rocío Santos Cuellas, secretària interventora tresorera
accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

I reconeixent-se les parts el caràcter amb el què intervenen, poders i facultats suficients
per a formalitzar el present conveni,

MANIFESTEN

PRIMER.- Que el CF Banyeres és una entitat sense ànim de lucre que vetlla per la
pràctica de l’esport i sobre tot, per la promoció del futbol.

SEGON.- Que és objectiu d’aquest Ajuntament donar suport i contribuir a la consolidació
de les diverses activitats que el CF Banyeres realitza, per la seva complementarietat i
participació en els diferents programes esportius al nostre municipi. En aquest marc, i dins
de les seves accions, es contempla:
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D’una banda, el Sr. Amadeu Benach i Miquel, Alcalde-President de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès, que actua en el seu nom i representació.
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REUNITS

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Banyeres del Penedès, ............... de 2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

4. Fer-se càrrec dels desplaçaments.

5. Tenir entrenadors qualificats, assumint el club el cost d’aquests.

6. Fer-se càrrec de les despeses de tots els arbitratges de l’equip.

7. Fer-se càrrec de material existent.

TERCER.- Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els
supòsits i la forma de l’atorgament de subvencions de l’Administració pública.

Per tot això, i per tal de regular la concessió d’una subvenció a l’entitat esportiva CF
Banyeres, les parts signants subscriuen el present conveni, d’acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- Objecte i finalitat
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3. Assumir les despeses de la neteja dels vestuaris del club i dels productes necessaris.
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2. Organitzar la pràctica del futbol, fent-se càrrec de la seva equipació, de la compra de
material farmacèutic necessari i de les assegurances corresponents.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1. Realitzar els entrenaments i partits de lliga de l’equip de 3ª Catalana, temporada
2018-2019.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

El CF Banyeres es compromet a :

4. Fer-se càrrec dels desplaçaments.

5. Tenir entrenadors qualificats assumint el club el cost d’aquests.

6. Fer-se càrrec de les despeses de tots els arbitratges de l’equip.

7. Fer-se càrrec de material existent.

SEGONA.- Beneficiari

2.1 Requisits
S’ha comprovat que l’entitat esportiva CF Banyeres no és deutor per cap concepte de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i que, per tant, compleix els requisits que estableix
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions, per a ser beneficiària d’una
subvenció pública.
2.2 Obligacions
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3. Assumir les despeses de la neteja dels vestuaris del club i dels productes necessaris.
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2. Organitzar la pràctica del futbol, fent-se càrrec de la seva equipació, de la compra de
material farmacèutic necessari i de les assegurances corresponents.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1. Realitzar els entrenaments i partits de lliga de l’equip de 3ª Catalana, temporada
2018-2019.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

TERCERA.- Compatibilitat amb altres subvencions

Aquesta subvenció és compatible amb altres destinades a la mateixa finalitat. En qualsevol
cas, conjuntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no podran excedir el
cost total de les actuacions objecte de la subvenció.

QUARTA.- Import i forma de pagament

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès subvenciona a l’entitat esportiva CF Banyeres per
a les activitats especificades en la clàusula primera d’aquest conveni, amb la quantitat de
ONZE MIL EUROS (11.000 €), a càrrec de la partida pressupostària 3410 489.01 del
pressupost vigent, fent constar que l’import correspon a:

-

subvenció anual d’esports

10.000 €
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A més, per tal de millorar la gestió de l'agenda municipal, es posa com a data límit
mensual per a comunicar les activitats que es vulguin publicar en l'agenda, el dia 20 de
cada mes, si aquest és festiu, es passarà al següent dia feiner. L’entitat CF Banyeres es
compromet a complir amb la data estipulada. En cas de no rebre la informació en la data
esmentada, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès no es compromet a poder incloure
l’activitat en l’agenda mensual.
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L’entitat CF Banyeres es compromet, pel bé dels veïns de Banyeres del Penedès, a tenir
cura de no organitzar activitats que coincideixin en el dia i l'hora amb altres activitats, per
aquest motiu, es demana consultar el calendari d'activitats ja previstes en el municipi amb
la coordinadora del Centre Cívic Ernest Lluch.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’entitat esportiva CF Banyeres es compromet a adoptar les mesures de difusió per a donar
l’adequada publicitat al finançament públic de les activitats objecte d’aquest conveni,
mitjançant la publicació en tot el material gràfic i de difusió “amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès”, juntament amb el seu logotip, d’acord amb les
normes gràfiques que té establertes aquest Ajuntament i justificar la subvenció en els
termes especificats en la clàusula cinquena.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

-

suport per la col·laboració del CF Banyeres
durant el temps que el CF Llorenç va fer

-

90% de l’import total de subvenció a la resolució de l’acord de concessió,
considerat com a bestreta o avançament, en seguiment del concepte indicat a l’art.
126.3 del ROAS.

-

10% restant un cop presentada la justificació i sigui verificada per l’Àrea
d’Intervenció de l’Ajuntament.

El lliurament de l’ajut serà acreditat per l’esmentada entitat omplint el formulari de
l’Annex 2.

CINQUENA.- Forma de justificació i termini

Les activitats objecte de la subvenció que es regula en el present conveni s’hauran de
justificar com a data màxima el 30 de juny de 2019.

L’entitat esportiva esmentada haurà de presentar justificants que acrediten la realització
de les activitats objecte d’aquesta subvenció, així com el compliment de la finalitat que
determina la concessió de la mateixa, omplint el quadre de l’Annex 3. No obstant, els
justificants estaran a disposició de la intervenció de l’Ajuntament en qualsevol moment.

Explícitament l’entitat ha de declarar que no té cap afany de lucre i que no destina cap
quantitat econòmica a ingressos dels seus membres i que, per tant, la totalitat de la
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Aquesta quantitat serà abonada per transferència bancària al número de compte que
faciliti l’entitat, en un termini de 20 dies des de la signatura d’aquest conveni, regulador de
la concessió de la subvenció de la següent manera:

Número : 2018-0028 Data : 10/09/2018

1.000 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ús del camp municipal de Banyeres l’any 2017

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

subvenció es correspon amb les despeses derivades de les seves activitats, omplint el
document de l’Annex 4.

En prova de conformitat se signen dos exemplars del present conveni, en el lloc i data
esmentats a l’encapçalament.

L’Alcalde de

Número : 2018-0028 Data : 10/09/2018

En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de Subvencions, així com, si escau, les previsions que continguin les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2018 i la normativa aplicable de la Llei
General Pressupostària, la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú,
en matèria de procediment, i el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les
Administracions Públiques, en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
Subvencions.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SISENA.- Règim jurídic aplicable

l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Amadeu Benach i Miquel

Juan José Parejo Segura

La secretària interventora tresorera accidental de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
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El President del CF Banyeres

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Immaculada Rocío Santos Cuellas”

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar les modificacions en el redactat del conveni regulador de la subvenció
atorgada al CF Banyeres, temporada 2018-2019, en els termes exposats a la part antecedent.
SEGON.- Notificar el present acord al CF Banyeres.
TERCER. Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió que se celebri.

Expedient 249/2018. Expedient de Seguiment de Serveis Socials
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LIQUIDACIÓ CORRESPONENT AL TERCER
TRIMESTRE DE 2018 DERIVADA DEL CONVENI DE COOPERACIÓ
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Atès l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, sobre rectificació d’errors materials, de fet o aritmètics
en els actes administratius.
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Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL per acord plenari de data 22 juny
del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord plenari
de data 4 d’abril de 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Disposa l’acord dotzè de l’esmentat conveni: “Aquest conveni s'estableix des de la data de
la signatura fins al 31 de desembre de 2019, amb efectes econòmics des de l'1 de gener de
2016. Això no obstant, seran revisats anualment els objectius generals i específics i l'Annex
1 en el qual es determina la participació econòmica dels ajuntaments.”

És a l’Annex 1 del conveni on es determinen els costos dels diferents serveis prestats.
D’aquesta manera, els conceptes inclosos al conveni són els següents:

Concepte 1. Professionals i serveis socials bàsics
Concepte 2. SAD (inclou SAD Dependència i SAD Social)
Concepte 3. Grup de voluntariat
Concepte 4. Servei d'Acolliment Residencial d'Urgència
Concepte 5. Transport adaptat
Concepte 6. SIS (servei Intervenció Socioeducativa)
Concepte 7. Immigració
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Atès que el Consell Comarcal del Baix Penedès, en data 16 de gener de 2018, comunica que
de cara a l’exercici 2018, cal fer una modificació en el redactat del conveni, degut a
l’ampliació i actualització dels diferents serveis i programes, el qual va ser aprovat pel Ple
de la Corporació, a la sessió ordinària de data 15 de març 2018, així com l’annex per a l’any
2018.
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Atès que el conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del Baix
Penedès i l’Ajuntament de Banyeres del Penedès en matèria de serveis socials 2016-2019 es
va signar per l’Alcaldia en data 16 d’octubre de 2016 i va ser aprovat pel Ple de la
corporació en data 16 de novembre de 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN MATÈRIA DE
SERVEIS SOCIALS 2016-2019.- Exp. 249/2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Concepte 8. SIAD
Concepte 9. Centre obert (curs escolar 2017-2018)

5.122,54 €

2. Cost del Servei d’Ajut a domicili (SAD)

3.250,00 €

Cost del Servei d’Ajut a domicili (SAD) regularització 2T 2018
3. Cost del grup de voluntariat

-411,05 €
0,00 €

4. Cost del servei d’acolliment residencial d’urgència

112,06 €

5. Cost del servei de transport adaptat

634,70 €

6. Cost del servei d’intervenció socioeducativa

0,00 €

7. Cost del servei d’immigració

87,32 €

8. Cost del Servei d’Atenció a les Dones (SIAD)

58,89 €

9. Cost del servei de centre obert

300,00 €

El cost del Servei de Teleassistència a famílies del municipi, servei tramitat a través dels
professionals dels equips bàsics, corresponent al tercer trimestre de 2018, es facturarà
directament per part de la Creu Roja a l’Ajuntament, amb periodicitat mensual.

Atès que el cost total corresponent als serveis socials prestats durant el tercer trimestre de
2018, que és de 9.154,46 €, s’ha de fer efectiu mitjançant transferència bancària al número
de compte ES87 0182 6035 47 0201617621 del Consell Comarcal del Baix Penedès.
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1. Cost dels professionals dels equips bàsics
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Liquidació trimestral corresponent als mesos de juliol, agost i setembre de 2018 (tercer
trimestre):

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

D’acord Annex 1 de l’esmentat Conveni, el Consell Comarcal del Baix Penedès ha tramès a
aquest Ajuntament les següents liquidacions:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015, les competències del Ple a favor de Junta de Govern Local aprovades 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,

Número : 2018-0028 Data : 10/09/2018

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ateses que existeix consignació pressupostària adequada i suficient al pressupost vigent a
les aplicacions pressupostàries 2312 465.00 pel que fa a les despeses dels professionals dels
equips bàsics; 2312 465.01 pel que fa a les despeses de centre obert (fent ús de la borsa de
vinculació jurídica); 2312 465.02 pel que fa a les despeses del SAD; 2312 465.04 pel que fa
a les despeses del servei d’ARU; 2312 465.05 pel que fa al cost del servei de transport
adaptat; 2312 465.07 pel que fa al cost del servei d’immigració i 2312 465.08 pel que fa als
servei de SIAD.

PRIMER.- Aprovar la liquidació trimestral dels serveis prestats pel Consell Comarcal del
Baix Penedès en el marc del conveni de cooperació interadministrativa en matèria de
serveis socials, corresponent al tercer trimestre de 2018, per import de 9.154,46 €, a càrrec
de les partides referides del pressupost vigent.

SEGON.- Traslladar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria Municipals per procedir a la
seva comptabilització i al seu pagament quan s’escaigui.

TERCER.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Penedès.

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

Codi Validació: 4A6F4MXRDZAX2AMH26YC32W2M | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 35 de 65

Es proposa a la Junta de govern local l’adopció dels següents ACORDS:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LIQUIDACIÓ PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN L’ÀMBIT URBANÍSTIC EMESA PEL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE
2018.- Exp.- 456/2018

En data 22 de setembre de 2016, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès va acordar, en
sessió plenària ordinària, l’adhesió al conveni de col·laboració per a l’assistència tècnica en
l’àmbit urbanístic entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntament de la
comarca.

Atès, que al pressupost de l’exercici 2018, existeix crèdit adequat i suficient per import
2.302,99 € , a l’aplicació pressupostària 1510 465.00, per assumir l’aportació de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès corresponent a l’exercici 2018, per la liquidació del
tercer trimestre 2018 dels serveis d’assistència tècnica en l’àmbit urbanístic.

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.
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Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 456/2018. Liquidació del tercer trimestre de 2018 del Conveni de
col·laboració per a l’assistència tècnica en l’àmbit urbanístic CCBP.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Per tot això,

TERCER.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Penedès.

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

Expedient 718/2018. Liquidació del tercer trimestre 2018 i regularització del segon
trimestre 2018 del Conveni de col·laboració per a l’assistència tècnica en l’àmbit
enginyeria industrial CCBP.
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LIQUIDACIÓ PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN L’ÀMBIT ENGINYERIA INDUSTRIAL EMESA
PEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS CORRESPONENT AL
TERCER TRIMESTRE 2018 I REGULARITZACIÓ DEL SEGON TRIMESTRE.Exp.- 718/2018
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SEGON.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa a càrrec de la partida pressupostària
1510 465.00 del vigent pressupost i fer efectiu el pagament quan procedeixi.
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PRIMER.- Aprovar la liquidació emesa pel Consell Comarcal del Baix Penedès pels
serveis d’assistència técnica en l’àmbit urbanístic corresponent al tercer trimestre 2018, per
un import de 2.302,99 €.

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 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 liquidació emesa pel Consell Comarcal del Baix Penedès pels
serveis d’assistència técnica en l’àmbit enginyeria industrial corresponent al tercer trimestre
2018 amb un import de 1.485,00 € i la regularització dels serveis extraordinaris del segon
trimestre per un import de 2.430,00 €, fent un import total de 3.915,00 €.
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Atès, que al pressupost de l’exercici 2018, existeix crèdit adequat i suficient fent ús de la
borsa per vinculació jurídica per import 3.915,00 €, a l’aplicació pressupostària 9200
465.01, per assumir l’aportació de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès corresponent a
l’exercici 2018, per la liquidació del tercer trimestre 2018 i regularització del segon
trimestre dels serveis per l’assistència tècnica en l’àmbit enginyeria industrial
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Atès que durant el segon trimestre, es va sol·licitar serveis extraordinaris per acumulació de
tasques amb un cost de 2.430,00 €,que no es van incloure en la liquidació del segon
trimestre.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 3 d’agost de 2017, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès va acordar, en sessió
plenària ordinària, l’adhesió al conveni de col·laboració per a l’assistència tècnica en
l’àmbit enginyeria industrial entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos
ajuntament de la comarca.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SEGON.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa a càrrec de la partida pressupostària
9200 465.01 del vigent pressupost i fer efectiu el pagament quan procedeixi.

Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LIQUIDACIÓ DE LA QUOTA DEL CONVENI
INTERADMINISTRATIU ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS PER L’EXECUCIÓ
DEL PROGRAMA PLA D’ACCIÓ PER LA MILLORA I DINAMITZACIÓ DELS
POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA AL BAIX PENEDÈS, CONVOCATÒRIA
2017.- EXP. 72/2018

En data 25 de gener de 2018, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès va acordar, en la junta
de govern local en sessió ordinària, l’adhesió al conveni de col·laboració interadministratiu
entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament de Banyeres per l’execució del
programa Pla d’Acció per la millora i dinamització dels polígons d’activitat econòmica al
Baix Penedès, convocatòria 2017.

Atès, que al pressupost de l’exercici 2018, existeix crèdit adequat i suficient fent ús de la
borsa per vinculació jurídica per import 262,74 € , a l’aplicació pressupostària 2410 465.00,
per assumir l’aportació de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès corresponent a l’exercici

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

Número : 2018-0028 Data : 10/09/2018

Expedient 72/2018. Liquidació de la quota del Programa Pla d’acció per la millora i
dinamització dels polígons d’activitat econòmica al Baix Penedès de la convocatòria
2017 que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya.
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QUART.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCER.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Penedès.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Per tot això,

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

PRIMER.- Aprovar la liquidació emesa pel Consell Comarcal del Baix Penedès de la quota
del conveni de col·laboració interadministratiu entre el Consell Comarcal del Baix Penedès
i l’Ajuntament de Banyeres per l’execució del programa Pla d’Acció per la millora i
dinamització dels polígons d’activitat econòmica al Baix Penedès, per un import de 262,74
€.

SEGON.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa a càrrec de la partida pressupostària
2410 465.00 del vigent pressupost i fer efectiu el pagament quan procedeixi.

TERCER.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Penedès.

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2018, per la quota del conveni de col·laboració interadministratiu entre el Consell Comarcal
del Baix Penedès i l’Ajuntament de Banyeres per l’execució del programa Pla d’Acció per
la millora i dinamització dels polígons d’activitat econòmica al Baix Penedès.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 67/2018. Contracte d'assessorament urbanístic. Resolució de recurs
d'alçada i fi del procediment

PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER JGL

DESESTIMAR, SI S’ESCAU, EL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER UN
LICITADOR CONTRA L’ACORD DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ QUE
DECLARA
LA
SEVA
OFERTA
AMB
VALORS
ANORMALS
O
DESPROPORCIONATS I ACORDAR, SI S’ESCAU, NO FER PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ I RETROTRAURE LES ACTUACIONS AL MOMENT
INICIAL.- Exp. 67/2018
La Junta de Govern Local, a la sessió extraordinària de data 15 de març de 2018, va aprovar
l’expedient administratiu per a la contractació del servei d’assessorament urbanístic,
mitjançant procediment obert, juntament amb els plecs de clàusules administratives
particulars que han de regir la contractació, i va disposar l’obertura de la licitació.

Número : 2018-0028 Data : 10/09/2018

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable



Registre d’entrada: 2018-E-RC-1161 de data 3 d’abril de 2018
Nom i cognoms: Xavier Josep Gelonch Pifarre.



Registre d’entrada: 2018-E-RC-1357 de data 17 d’abril de 2018
Nom i cognoms: Mireia Barba Lloret



Registre d’entrada: 2018-E-RC-1426 de data 19 d’abril de 2018
Nom i cognoms: Ricardo Saúl Sánchez Obaya



Registre d’entrada: 2018-E-RC-1451 de data 20 d’abril de 2018
Nom i cognoms: Montse Esteve Clavé en representació de l’empresa Indret
Patrimonial SC



Registre d’entrada: 2018-E-RC-1357 de data 20 d’abril de 2018
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En data 8 de maig de 2018 s’emet certificat de Secretaria de les ofertes presentades:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Nom i cognoms: David Agustín Pardo

“PRIMER. Estimar que la proposició del licitador Xavier Josep Gelonch Pifarré, que ha
quedat seleccionada en primer lloc, pot considerar-se oferta amb valors anormalment
baixos o desproporcionats, atès que d’acord amb la clàusula dissetena dels plecs de
clàusules administratives s’estableix que una proposició econòmica serà desproporcionada
(baixa temerària) quan superi el 15% del preu de licitació.

SEGON. Donar audiència al licitador Xavier Josep Gelonch Pifarré per a que en el
termini de deu dies justifiqui la valoració de l’oferta i precisi les condicions de la mateixa,
de conformitat amb l’article 152.3 TRLCSP.

TERCER. Una vegada finalitzat el termini d’audiència i presentada la documentació
justificativa per part del licitador, la Mesa valorarà sobre l’estimació de l’oferta amb
valors anormals o desproporcionats i si el contracte podria ser realitzat de forma
satisfactòria conforme a la justificació de la valoració de l’oferta presentada per part de
licitador.”
En data 1 de juny de 2018 es comunica al Sr. Xavier Josep Gelonch Pifarré els acords de la
Mesa de contractació reunida en data 28 de maig de 2018, donant-li un termini de deu dies
perquè justifiqui la valoració de la seva proposició i precisi les condicions de la mateixa.
En data 6 de juny de 2018 el Sr. Xavier Josep Gelonch Pifarré presenta justificació de la
seva oferta econòmica.
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En data 28 de maig de 2018 es reuneix la Mesa de Contractació per obertura del sobre “B”,
que conté la proposició econòmica i documentació qualificable de forma automàtica, i
ACORDA:
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“Verificada pels membres de la Mesa la documentació administrativa continguda en el
sobre “A” de les cinc ofertes presentades, aquesta és correcta i conforme al Plec de
Clàusules administratives que regeix la present contractació”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 14 de maig de 2018 es reuneix la Mesa de Contractació per obertura del sobre “A”,
documentació administrativa, i conclou:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

En data 10 de juliol la Secretaria Municipal emet informe sobre la justificació presentada.
En data 11 de juliol de 2018 es reuneix la Mesa de Contractació i dictamina el següent:

El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes s’apreciarà en funció dels paràmetres
següents:
S’estableix la proposta econòmica com a baixa temerària aquella que superi el 15% del
preu de licitació que és de 40€/hora. “
D’acord amb l’article 152.2 del TRLCSP, en aquelles adjudicacions en les que s’utilitzin
diversos criteris d’adjudicació, com és el cas, correspon al plec de clàusules
administratives particulars contemplar, si s’escau, els paràmetres objectius en funció dels
quals s’apreciarà, en el seu cas, que les proposicions no poden ser complides com a
conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats. En base a això, els
plecs de clàusules administratives que regeixen la present contractació sí van preveure el
supòsit en que una oferta pogués considerar-se anormal o desproporcionada, en la
clàusula dissetena referida.
D’aquesta manera, qualsevol licitador que va presentar oferta s’estava subjectant a totes
les clàusules dels plecs, que al final són les normes que regeixen el contracte. El fet
d’acceptar una proposició com la més avantatjosa quan supera en escreix el “límit” fixat
per l’òrgan de contractació per considerar l’oferta desproporcionada pot crear certa
indefensió a la resta de licitadors que en ser coneixedors potser haguessin presentat una
oferta diferent.
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“CLÀUSULA DISSETENA. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

Codi Validació: 4A6F4MXRDZAX2AMH26YC32W2M | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 43 de 65

La Mesa de Contractació, reunida en data 28 de maig de 2018, va identificar les ofertes
que es troben incurses en presumpció d’anormalitat, contemplant en els plecs, a aquests
efectes, els paràmetres objectius que hauran de permetre identificar els casos en que una
oferta es consideri anormal. En aquest sentit, la clàusula dissetena disposa:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“CONSIDERACIONS DE LA MESA

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

El licitador, a la seva justificació, detalla de manera precisa els seus honoraris però no
justifica condicions excepcionalment favorables, ni originalitat en la prestació, ni estalvi
especial en relació a altres licitadors que també disposen de despatx propi amb
col·laboracions i coneixements en normatives tècniques, sectorials, ... Tampoc és possible
valorar un estalvi en el procediment com a conseqüència del coneixement en la matèria ni
l’experiència, com justifica el licitador, aspectes ja considerats i valorats de manera
automàtica en el procediment.

Per tot això exposat, en garantia del procediment contractual, per tal de no discriminar a
cap dels licitadors que van presentar (o no) oferta atenent a les clàusules regulades als
plecs (norma que regeix el contracte) i considerant l’elevada desproporció de l’oferta,
aquesta Mesa considera l’oferta del Sr. Xavier Josep Geloch Pifarré incursa en baixa
temerària.

En conseqüència, la seva proposició queda exclosa, quedant les dues següents
proposicions empatades en puntuació:
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Partint d’això, i valorant les justificacions presentades, aquesta Mesa no troba
suficientment justificada l’oferta presumptament incursa en baixa temerària atès que no
s’al·leguen arguments profunds, de conformitat amb l’article 152.3 del TRLCSP, on
s’estableix que el licitador pot justificar i precisar les condicions de la seva oferta, en
particular “pel que fa a l’estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte, les
solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què disposi
per executar la prestació, l’originalitat de les prestacions proposades, el respecte de les
disposicions relatives a la protecció de l’ocupació i les condicions de treball vigents al lloc
en què s’hagi de realitzar la prestació, o la possible obtenció d’una ajuda de l’Estat”.
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El fet de que la desproporció sigui molt gran implica que les argumentacions i
justificacions presentades pel licitador hauran de ser més profundes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La proposició econòmica del Sr. Gelonch Pifarré, per import de 28.462,08 €, supera el
15% del preu de licitació, marcat en 46.080€. En concret, supera en un 38,23% el preu de
licitació, establint els plecs un 15% com a possible baixa temerària.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

- Proposició de Mireia Barba, amb una puntuació total de 13,09

ACORDA:

PRIMER.- Declarar com oferta amb valors anormals o desproporcionats la presentada
pel licitador Xavier Josep Gelonch Pifarré, pels motius exposats a la part antecedent.

SEGON.- No fer proposta d’adjudicació i retrotraure les actuacions al moment inicial, en
tant que es produeix un empat tècnic entre dues ofertes i els plecs de clàusules
administratives particulars no determinen la forma de desempat. Els nous plecs hauran
d’incloure barems de puntuació eficaços i criteris de desempat.

TERCER.- Elevar aquests acords a l’òrgan de contractació, que acordarà allò que estimi
oportú.

QUART.- Publicar aquesta acta al perfil del contractant.”
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Per tot això exposat, la Mesa de contractació
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Davant l’empat, la Mesa considera que, a falta de regulació sobre criteris de desempat als
plecs de clàusules que regeixen la contractació, i en base als informes de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat, allò procedent és retrotraure les
actuacions i iniciar un nou procediment de contractació. Això en base als principis
d’igualtat d’accés a la contractació pública i transparència, atès que no és correcte
introduir “a posteriori” cap criteri de desempat no previst en les bases sense vulnerar els
drets dels licitadors i incórrer en arbitrarietat. Recordem que els plecs són les regles del
joc per les quals els licitadors i la pròpia Administració contractant s’han compromès a
actuar. Qualsevol modificació d’aquestes regles suposa trencar la confiança dipositada
pels actors i un detriment dels seus drets.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Proposició de Ricardo Saúl Sánchez, amb una puntuació total de 13,09

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

En data 31 de juliol de 2018 el Sr. Xavier Josep Gelonch Pifarré presenta recurs de
reposició (tramitat com recurs d’alçada perquè l’acte impugnat no posa fi a la via
administrativa) contra l’acord de la Mesa de Contractació de data 11 de juliol de 2018, pel
qual se l’exclou de la licitació.

“PRIMER.- Declarar com oferta amb valors anormals o desproporcionats la presentada
pel licitador Xavier Josep Gelonch Pifarré, pels motius exposats a la part antecedent.

SEGON.- No fer proposta d’adjudicació i retrotraure les actuacions al moment inicial, en
tant que es produeix un empat tècnic entre dues ofertes i els plecs de clàusules
administratives particulars no determinen la forma de desempat. Els nous plecs hauran
d’incloure barems de puntuació eficaços i criteris de desempat.

TERCER.- Elevar aquests acords a l’òrgan de contractació, que acordarà allò que estimi
oportú.”

El Sr. Xavier Josep Gelonch Pifarré va interposar, en data 31 de juliol de 2018, amb
registre d’entrada 2018-E-RE-62, recurs de reposició, previ al contenciós administratiu,
contra la resolució de la Mesa de contractació indicada a la part antecedent, per la qual
s’acorda declarar la seva oferta amb valors anormals o desproporcionats, excloent-lo de la
licitació.

En data 3 d’agost de 2018, la Secretària de la Mesa comunica al Sr. Gelonch que atès que
els actes de la Mesa de contractació no esgoten la via administrativa, d’acord amb el que
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La Mesa de Contractació, reunida en data 11 de juliol de 2018, va valorar la justificació
presentada pel licitador presumptament incurs en baixa temerària i va concloure el
següent:
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“ANTECEDENTS

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 4 de setembre de 2018 la Mesa de Contractació emet informe-proposta, a la vista
del recurs d’alçada interposat, en els següents termes:

NORMATIVA APLICABLE
-

Els articles 112 a 122 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
L’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de els administracions públiques de Catalunya
La Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contencioso
administrativa.
CONSIDERACIONS DE LA MESA

La Mesa va acordar, reunida en data 11 de juliol de 2018, declarar l’oferta del Sr. Gelonch
Pifarré incursa en valors anormals o desproporcionats, no acceptant les justificacions
donades pel licitador en el si del procediment contradictori i que es basen bàsicament en:
-

L’estalvi en el procediment d’execució del contracte.
Condicions excepcionalment favorables per l’execució del contracte.
Disposicions relatives a la protecció de l’ocupació i les condicions de treball on
s’ha de realitzar la prestació.

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

Número : 2018-0028 Data : 10/09/2018

En aquest sentit, atenent a l’article 121.2 de la LPACAP, si el recurs s’interposa davant
l’òrgan que dicta l’acte impugnat, com és el cas (la Mesa de contractació), aquest haurà
d’emetre informe i remetre’l, juntament amb l’expedient administratiu, a l’òrgan de
contractació com a òrgan competent per a la seva resolució. El termini màxim de resolució
i notificació del recurs d’alçada és de tres mesos.
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preveu l’article 114 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques (en endavant, LPACAP), el recurs procedent
contra aquests actes no és el recurs de reposició sinó el recurs d’alçada davant l’òrgan que
sigui el superior jeràrquic de la Mesa, per estar aquesta adscrita a ell. En aquest cas, la
Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació. Per aquest motiu, se li comunica al
Sr. Gelonch que el tractament que es donarà al recurs interposat serà el recurs d’alçada i
la tramitació es farà de conformitat amb el procediment regulat als articles 115 i següents
de la LPACAP.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Aquesta Mesa vol remarcar la desproporció de l’oferta, que supera en un 38,23% el preu
de licitació, establint els plecs un 15% com a presumpte baixa temerària. Això implica una
necessitat major de justificar la desproporció, reconeguda pel TACRC, i no es tracta d’una
qüestió subjecta a discrecionalitat sinó que es tracta d’analitzar de manera raonada la
justificació del licitador de la forma més objectiva possible partint, això sí, del grau de
desproporció i considerant que els plecs fixen un percentatge de presumpta baixa
temerària.

2on. El licitador detalla els honoraris ofertats però no justifica condicions
excepcionalment favorables per executar el contracte ni raons especials que justifiquin
estalvi en el procediment d’execució del mateix.

El licitador al·lega per justificar estalvi en l’execució del contracte un alt coneixement de
la matèria i un grau d’especialització però aquests no són criteris a considerar en
l’execució del contracte atès que ja s’ha valorat l’experiència com a arquitecte superior en
administracions locals, criteri que li atorga un valor de 6,75 punts. També al·lega el
licitador condicions excepcionalment favorables el fet de tenir despatx propi i un equip
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Així, la Resolució 436/2016 TACRC diu: “No se trata de justificar exhaustivamente la
oferta desproporcionada, sino de proveer argumentos que permitan al órgano de
contratación llegar a la convicción de que se puede llevar a cabo. Y obviamente, tales
argumentos o justificaciones deberán ser más profundos cuantos mayor sea la
desproporción de la oferta, sin que necesariamente deban referirse a todas las condiciones
de la misma, ni a todas las características indicadas en el artículo 152.3 del TRLCSP...”.
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1er. Les argumentacions profundes que reclama la Mesa davant una desproporció molt
gran de l’oferta i que el licitador considera que mostren el criteri subjectiu de la Mesa, són
totalment exigibles d’acord amb la doctrina del Tribunal Administratiu Central de recursos
contractuals (TACRC), assumida per tots els seus homòlegs autonòmics, fixant un raonable
criteri en relació al grau “d’intensitat “ que ha de revestir la justificació addicional del
licitador: l’exhaustivitat en la justificació de l’oferta pel licitador haurà de ser major quan
major sigui el grau de desproporció de l’oferta.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El Sr. Gelonch interposa recurs en considerar que la Mesa de contractació no motiva
suficientment l’exclusió de la seva oferta. En aquest sentit, cal remarcar diversos aspectes
que destaca el licitador:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

pluridisciplinar al seu servei, aspecte aquest que la Mesa encaixa més com indicador de
solvència tècnica i no pas com garantia d’una excepcional execució del contracte.

Aquesta Mesa considera que no necessàriament la proposició més econòmica ha de ser la
més avantatjosa i a l’hora d’adjudicar un contracte s’ha de fer amb la convicció de que
aquest s’executi amb total garantia. El rebuig de les proposicions temeràries pretén
garantir l’execució del contracte fent efectiu el principi d’eficiència i necessitat del
contracte, tractant d’evitar que l’execució del contracte es frustri com a conseqüència
d’una proposició que en atenció als seus valors sigui desproporcionada, no complint la
finalitat institucional que es persegueix amb el contracte.

Per tot això exposat, la Mesa es ratifica en la seva consideració sobre manca de
justificació suficient de l’oferta desproporcionada considerant el grau de desproporció i
eleva a l’òrgan de contractació el present

INFORME – PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

PRIMER.- Desestimar el recurs d’alçada interposat pel licitador Sr. Xavier Josep Gelonch
Pifarré contra l’acord de la Mesa de contractació de data 11 de juliol de 2018 pel qual es
declara la seva oferta amb valors anormals o desproporcionats, pels motius exposats a la
part antecedent i, en conseqüència, excloure de la licitació al Sr. Xavier Josep Gelonch
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4rt. El licitador considera que l’exclusió de la seva proposició i la no adjudicació del
contracte produeix un greuge en quan a l’interès públic.
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En aquest punt, la Mesa vol puntualitzar que en cap cas s’han considerat aspectes
particulars de la resta de licitadors i molt menys, com afirma el licitador, que inicialment
la licitació tendia cap a una adjudicació totalment subjectiva i no de lliure concurrència.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3er. El licitador insisteix en el fet que la Mesa valora la seva justificació en atenció a les
característiques de la resta de licitadors.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Pifarré.

Per tot això exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Desestimar el recurs d’alçada interposat pel Sr. Xavier Josep Gelonch Pifarré
contra l’acord de la Mesa de contractació de data 11 de juliol de 2018, pel qual es declara la
seva oferta amb valors anormals o desproporcionats i, en conseqüència, excloure’l de la
licitació, atès que aquest òrgan no ha arribat a la convicció de que el contracte es pugui
realitzar de forma satisfactòria amb el licitador Sr. Xavier Josep Gelonch Pifarré per trobar
la seva oferta amb valors anormals o desproporcionats.
SEGON.- No fer proposta d’adjudicació i retrotraure les actuacions al moment inicial, en
tant que es produeix un empat tècnic entre dues ofertes i els plecs de clàusules
administratives particulars no determinen la forma de desempat. Els nous plecs hauran
d’incloure barems de puntuació eficaços i criteris de desempat.
TERCER.- Notificar aquest acord als licitadors i publicar-ho al perfil del contractant.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió que celebri.
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Ateses les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
66/2015, de 15 de juny, 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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TERCER.- Elevar aquests acords a l’òrgan de contractació, que acordarà allò que estimi
oportú.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON.- No fer proposta d’adjudicació i retrotraure les actuacions al moment inicial, en
tant que es produeix un empat tècnic entre dues ofertes i els plecs de clàusules
administratives particulars no determinen la forma de desempat. Els nous plecs hauran
d’incloure barems de puntuació eficaços i criteris de desempat.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 1050/2018 Devolució quota de material de l'Escola Bressol a la Sra amb
DNI:..805V

APROVAR, SI S’ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA QUOTA DE MATERIAL DE
L’ESCOLA BRESSOL A LA SRA. AMB DNI:...805V.- EXP.-1050/2018

Vist que en data 5 de setembre de 2018, va tenir entrada en aquesta Corporació la sol·licitud
de la Sra. amb DNI:..805V amb registre d’entrada número 3184, en el qual comunica la
baixa de la seva filla de l’escola bressol i, per tant, sol·licita la devolució de la quota de
material.

Atès que s’ha comprovat que es va realitzar l’ingrés de 60,00 € en data 19 de maig de 2018,
en concepte de la quota de material de l’escola bressol pel curs 2018-2019.

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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PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL

Número : 2018-0028 Data : 10/09/2018

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PRIMER.- Aprovar la devolució dels 60,00 € en concepte de la quota de material de
l’escola bressol.

Expedient 1035/2018. Aprovació de Nòmines mes agost
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 AGOST Exp. 1035/2018

En relació a l’expedient relatiu a l’aprovació de les nòmines del personal de l’Ajuntament
de Banyeres del Penedès corresponents al mes d’agost, 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:
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QUART.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.
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TERCER.- Notificar el present acord a la Sra amb DNI: ...805V.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON.- Procedir al pagament efectiu, quan procedeixi.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

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 pagament
d’honoraris de personal tècnic que tinguin una quantia fixa, la determinació de la qual
hagi estat aprovada per l’òrgan competent. L’import transferit serà el que resulti una
vegada descomptades les retencions corresponents.”

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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.

PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a les nòmines del mes d’agost 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: 54.372,22 €
Total líquid a percebre: 32.940,93 €
Retenció IRPF: 5.695,77 €
Total Seguretat Social Tc1: 15.325,79 € ( suma de quotes obreres: 2.691,23 €,
Malaltia/accident: 1.203,48 € i quotes a càrrec de l’Ajuntament: 11.431,08 €)
Bestretes i embargaments: 409,73 €

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 1053/2018. Sol.licitud autorització ús d'un Dron per gravar un casament al
restaurant El Priorat el 15 de setembre de 2018 a les 12h.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr amb D.N.I.: ...405-Z, en data 5 de setembre de 2018
(RE 3209), per gravar amb un DRON un casament al jardí del restaurant El Priorat de
Banyeres el 15 de setembre a les 12:00h.
Atès l’informe emès per l’Enginyer municipal de l’Ajuntament, en data 6 de setembre de
2018 on diu:
“EXPEDIENT: 1053/2018
ASSUMPTE: Informe tècnic
SOL·LICITANT: A.M.M. amb NIF XXXXX405-Z

Número : 2018-0028 Data : 10/09/2018

APROVAR SI S’ESCAU,
LA SOL.LICITUD
D’AUTORITZACIÓ D’UNA
GRAVACIÓ AMB UN DRON D’UN CASAMENT AL RESTAURANT EL PRIORAT
DE BANYERES EL 15 DE SETEMBRE DE 2018 A LES 12:00H .- EXP.- 1053/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

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

Atesa la iniciativa presentada per A.M.M. en relació amb la sol·licitud d’autorització per ús
d’un dron, el tècnic que subscriu, examinada la sol·licitud presentada en data 5 de setembre
de 2018 i número de registre 3209 i en compliment del que estableix la normativa vigent,
emet el següent:

INFORME

PRIMER.- Identificació.
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ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA: Autorització per ús de dron

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

TERCER.- Normativa d’aplicació

- Reial Decret 1036/2017, de 15 de desembre, pel qual es regula la utilització civil de les
aeronaus pilotades per control remot, i es modifiquen el Reial Decret 552/2014, de 27 de
juny, pel qual es desenvolupa el Reglament de l’aire i disposicions operatives comunes per
als serveis i procediments de navegació aèria i el Reial Decret 57/2002, de 18 de gener, pel
qual s'aprova el Reglament de circulació aèria.

QUART.- Informe

En referència a la sol·licitud d’autorització, no procedeix la sol·licitud d’autorització a
aquest Ajuntament, ja que no existeix una ordenança municipal que ho reguli.

No obstant, s’haurà de complir amb l’establert al Reial Decret 1036/2017, de 15 de
desembre, regula la utilització de les aeronaus pilotades per control remot,.

Els drons recreatius tenen una sèrie de restriccions, entre les que es troben les següents:
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Es sol·licita autorització per fer servir un vehicle aeri no tripulat amb càmera, que
sobrevolarà un espai privat per enregistrar una ceremonia. No es donen dades de marca,
model, mides ni pes de l’aparell.
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El sol·licitant exposa que amb motiu d’un casament vol realitzar una filmació mitjançant un
dron el dia 15 de setembre de 2018.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON. Sol·licitud.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

- Ha d’estar dins de l'abast visual del pilot i a no més de 120 m d'alçada sobre el terreny o
sobre l'obstacle més alt en un radi de 150 metres des de l'aeronau.

- Només pot volar de nit si pesa menys de 2 kg, no supera els 50 metres d’alçada i si no
vola en aglomeracions d’edificis ni reunió de persones a l’aire lliure.

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

CINQUÈ.- Conclusió

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

Informo als efectes que corresponguin,

David Infante
Enginyer municipal
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- No es pot perdre de vista el dron.
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- No poden sobrevolar aglomeracions d’edificis o grup de persones a l’aire lliure (com
cerimònies) si el seu pes es superior a 250 grams i en tot cas, no superar els 20 metres
d’alçada.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Mantenir una distància adequada a obstacles i sense posar en risc la seguretat de persones
i béns en la superfície.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

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

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

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

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

Expedient 1564/2017. Projecte de reparcel·lació sector PPU-7 Esteve Química, SA
Favorable

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Banyeres del Penedès, a data de la signatura”

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

A favor: 2, En contra: 0, Abstencions: 1, Absents: 0
A favor

Amadeu Benach i Miquel

Abstencions

Ida Pilar Josefa Berdusan Farré

Absents

--PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL
CONTINGUT EN L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 24 DE
MAIG DE 2018, D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE
REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA DEL SECTOR PPU-7, PROMOGUT PER
ESTEVE QUÍMICA, SA
Per acord de la Junta de Govern Local de data 24 de maig de 2018 es va aprovar
definitivament el projecte de reparcel·lació voluntària del Sector PPU-7, promogut per
Esteve Química, SA que, mitjançant Resolució d’aquesta Alcaldia número 2018-0012, de
data 16 de febrer de 2018, va ser sotmès a informació pública, amb publicació al Tauler
d’Anuncis d’aquest Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província número 42 de data 28 de
febrer de 2018, així com a la pàgina web de l’Ajuntament, concedint-se tràmit d’audiència
als interessats pel mateix termini i no havent-se presentat cap al·legació.
En el mateix acord de data 24 de maig de 2018 es va acceptar incorporar al patrimoni
municipal del sòl l’equivalent econòmic del 15% d’aprofitament mig del sector PPU-7, per
un import de 336.988,18 euros, IVA inclòs, d’acord amb l’article 45.3 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLLUC).
Aquesta quantia figura en el compte de liquidació provisional contingut en el Projecte de
Reparcel·lació presentat per Esteve Química, SA.
Atès que s’ha detectat que hi ha un error en la quantia definida com equivalent econòmic
del 15% d’aprofitament mig del sector, atès que no hi ha cap norma que declari la subjecció
del 15% d’aprofitament mig (ni el seu equivalent econòmic) a l’Impost sobre el Valor
Afegit (IVA).
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En contra

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Joan Roig i Soria

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Atès l’article 109 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, que disposa:
“Article 109. Revocació d’actes i rectificació d’errors

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Rectificar l’error material contingut en el punt segon de la part resolutiva de
l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 24 de maig de 2018, pel que fa a la
quantia corresponent a l’equivalent econòmic del 15% de l’aprofitament mig de l’àmbit, en
el següent sentit:
On diu:
“SEGON.- Acceptar formalment incorporar al patrimoni municipal del sòl la quantia de
336.988,18 euros, IVA inclòs, corresponent a l’equivalent econòmic del 15% de
l’aprofitament mig de l’àmbit, d’acord amb l’article 45.3 del TRLLUC.”
Ha de dir:
“SEGON.- Acceptar formalment incorporar al patrimoni municipal del sòl la quantia de
278.502,64 euros (no subjecte a IVA), corresponent a l’equivalent econòmic del 15% de
l’aprofitament mig de l’àmbit, d’acord amb l’article 45.3 del TRLLUC.”
SEGON.- Notificar el present acord a totes les persones interessades.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió que celebri.
Explicacions del sentit del vot:
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Per tot això exposat,
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2. Les Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment,
d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els
seus actes”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

....

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

1. Ida Pilar Josefa Berdusan Farré:

Nom

Data

Resum

Decret d'alcaldia d'aprovació de la sol.licitud tall del
DECRET
05/09/2018 C/ Pau Casals per la celebració d'un sopar de
2018-0092
10:47
germanor de 20:00h a 01:00h el 7 de setembre de
2018.
Decret d'alcaldia d'aprovació cessió material al Ball
DECRET 03/09/2018 de Diables de Banyeres el 9 de setembre de 2018.
2018-0091
14:26
Delegació funcions alcaldia per celebració
DECRET 30/08/2018
matrimoni civil a la regidora Anna Ordóñez Rivero
2018-0090
12:40
pel proper dia 1 de setembre de 2018
DECRET
Admissió a tràmit de reclamació de responsabilitat
2018-0089 29/08/2018 patrimonial per danys en habitatge
17:32
DECRET
Decret de convocatòria de la comissió especial de
24/08/2018
2018-0088
comptes per dictaminar sobre el compte general de
15:39
l'exercici 2017.
DECRET
Convocatòria Junta de Govern local en sessió
22/08/2018
2018-0087
ordinària de data 23 d'agost de 2018. JGL/2018/27
15:33

Expedient

1048/2018

1043/2018

53/2018

169/2018

CEC/2018/1

JGL/2018/27
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Donar Compte Decrets

Codi Validació: 4A6F4MXRDZAX2AMH26YC32W2M | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 61 de 65

B) ACTIVITAT DE CONTROL

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

S'absté per la seva relació laboral amb l'empresa Esteve Química, SA.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Donar compte formulari I (Agost 2018)

Exp.

Proveïdor

CONTRACTES
MENORS
2018-0226

22/08/2018
10:11

Serveis - Activitat Jove Disco Làser Show i bany
d'escuma --

1004/2018

Rufino Cecilia
Garcia
(Sonanta
Espectáculos)

CONTRACTES
MENORS
2018-0225

20/08/2018
20:51

Subministrament de
consumibles per
imprimir codis de barres
per identificar els llibres
de la Biblioteca
Municipal

998/2018

CONTRACTES
MENORS
2018-0224

20/08/2018
20:50

Serveis - Concert de Jazz

986/2018

CONTRACTES
MENORS
2018-0223

17/08/2018
11:20

Servei de neteja extra de
Neteges
diferents locals
1017/2018
Penedès, S.L.
municipals

CONTRACTES
MENORS
2018-0222

Serveis de retirada de
16/08/2018 vehicles de la via pública
19:44
estacionats
irregularment

797/2018

CONTRACTES
MENORS
2018-0221

Serveis per la reparació
16/08/2018
de voreres al municipi de
19:44
Banyeres

876/2018

CONTRACTES
MENORS
2018-0220

16/08/2018
19:44

Serveis per la neteja de
la xarxa de clavegueram
de l'Av. Marquesa Griny
amb C. Baladres, al
Priorat de Banyeres

862/2018

CONTRACTES
MENORS

16/08/2018
19:43

Subministrament de
material per reparacions

865/2018

ARES
Soluciones de
Identificación
S.A

Asociación
Musical
Faristol

Import
Amb IVA

64.90 €

43.84 €

1070,85 €

952,58 €

Vigrela, S.L.
238,37 €

Pedro Perea
Expósito

Número : 2018-0028 Data : 10/09/2018

Resum

435,60 €

484,00 €
Irenec, S.L

SyG, S.A.
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Data

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Nom

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

de l'enllumenat públic

354,36 €

Obres per localitzar una
fuita d'aigua a l'Av.
Catalunya

831/2018

CONTRACTES
MENORS
2018-0217

16/08/2018
19:43

Obres per arranjament
de fuita d'aigua al parc
públic del Priorat de
Banyeres

841/2018

CONTRACTES
MENORS
2018-0216

16/08/2018
15:00

Servei reparació
persianes Escola Pública

994/2018

CONTRACTES
MENORS
2018-0215

16/08/2018
12:26

Servei 3 campanyes de
publicitat durant 12
mesos de l'Ajuntament
de Banyeres del Penedès

849/2018

CONTRACTES
MENORS
2018-0214

Servei presentació nova
eina de gestió interna 14/08/2018
Live Gestion- Vinculada a
18:06
la línia verda al municipi
de Banyeres del Penedès

960/2018

CONTRACTES
MENORS
2018-0213

14/08/2018
15:11

Subministrament
material per reparacions
fuita aigua Sant Miquel

842/2018

CONTRACTES
MENORS
2018-0212

14/08/2018
15:11

Subministrament
material per reparacions
brigada

843/2018

CONTRACTES
MENORS
2018-0209

13/08/2018
15:11

Servei d’actuació dels
Grallers Els Aixarts

469/2018

CONTRACTES
MENORS
2018-0208

13/08/2018
15:11

Servei reparació varis
trams Tanca perimetral
de malla Parc Priorat --

872/2018

Cespa, S.A.
895,40 €

Excavacions
Xavi, S.C.P

Carpinteria
Guerrero, S.L

183,92 €

441,65

Edicions
Digitals del
Camp SL

1.633,50 €

Green Tal, SA

1.452,00 €

Hidro Tarraco,
S.A

373,61 €

Ferreteria
Jaume, S.A

997,25 €

Associació de
Músics del
Baix Penedès

150,00 €

Francesc
Garrido Zapata

676,14 €
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CONTRACTES
MENORS
2018-0218

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2018-0219

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

CONTRACTES
MENORS
2018-0207

10/08/2018
14:36

Servei reparació tanca
perimetral Parc Pujolet

993/2018

CONTRACTES
MENORS
2018-0206

10/08/2018
14:36

Servei reparació porta
accés al cementiri

992/2018

Francesc
Garrido Zapata

CONTRACTES
MENORS
2018-0205

10/08/2018
13:11

Subministrament lona
Benvinguts Festa Major
per robatori

893/2018

Tif97
Publicitat,
S.L.U

145,55 €

CONTRACTES
MENORS
2018-0204

10/08/2018
13:11

serveis - Menú tipo
cocktail presentació
Jaciment Íber

964/2018

Heretat
Sabartés Selfoods SAU

2.805,00 €

CONTRACTES
MENORS
2018-0203

10/08/2018
12:59

Servei Reparació tarima
fusta Av. Marta Mata

908/2018

Pedro Perea
Expósito

302,50 €

CONTRACTES
MENORS
2018-0202

10/08/2018
12:58

Subministrament
material per reparacions
avaries aigua

955/2018

Hidro Tarraco,
S.A

165,00€

CONTRACTES
MENORS
2018-0201

10/08/2018
12:58

Servei reparació dos
persianes del Centre
Cívic

957/2018

Enric
Fontanillas Just

409,83

CONTRACTES
MENORS
2018-0200

10/08/2018
11:00

Servei reparació
generador

900/2018

Camp i Jardí

437,75 €

CONTRACTES
MENORS
2018-0199

10/08/2018
11:00

Servei reparació voreres
de Priorat

984/2018

CONTRACTES
MENORS
2018-0198

10/08/2018
11:00

Subministrament
material per reparacions
brigada i vestuari brigada

977/2018

Ferreteria
Jaume, S.A

998,25€

Material
reparació:
433,40€
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Pedro Perea
Expósito

742,87 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Francesc
Garrido Zapata

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Vestuari
Brigada:

Servei treballs varis
municipals de Banyeres
del Penedès

829/2018

CONTRACTES
MENORS
2018-0196

Subministrament Subscripció anual al diari
10/08/2018
esportiu "El Mundo
0:27
Deportivo" de dilluns a
divendres

914/2018

CONTRACTES
MENORS
2018-0195

Subministrament 10/08/2018 Subscripció anual al diari
0:26
"La Vanguardia" de
dilluns a divendres

915/2018

La Manyeria
SCP

519,01€

Mundo
Deportivo,
SAU

130 €

La Vanguardia
Ediciones, SL

173,00€

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes
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CONTRACTES
MENORS
2018-0197

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

109,88€

