Òrgan col·legiat:

JGL/2018/38

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

10 / gener / 2019

Durada

Des de les 18:30 fins a les 19:27 hores

Lloc

Sala de Juntes

Presidida per

Amadeu Benach i Miquel

Secretari

José Félix Velasco Martínez

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

39689555L

Amadeu Benach i Miquel

SÍ

39718771W

Anna Jané Caralt (sense dret a vot)

SÍ

35013086W

Ida Pilar Josefa Berdusan Farré

SÍ

46333082L

Joan Roig i Soria

SÍ

39636281J

Lluís Inglada i Jané

SÍ
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Expedient núm.:

Número : 2019-0001 Data : 14/01/2019

ACTA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

José Félix Velasco Martínez (1 de 2)
Secretari Interventor Tresorer
Data Signatura: 14/01/2019
HASH: 8a586f62cab50fb4c30eba3069dae847

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

•

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Acta Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 20 de
desembre de 2018. JGL/2018/38

Expedient 1499/2018. Sol·licitud de revisió de la lectura de l’aigua
corresponent al segon trimestre de 2018
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA REVISIÓ DE LA LECTURA DE L’AIGUA,
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2018, DEL COMPTADOR AMB
REFERÈNCIA 3309.- 1499/2018
Vist la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI: ...234K, de data 26 de novembre de
2018 i amb registre d’entrada número E-18-4220, en la qual comunica que no està
conforme amb la lectura de l’aigua realitzada al segon trimestre de 2018. Per la qual
cosa, sol·licita una revisió de la lectura, del període de consum del 01/04/2018 al
30/06/2018.
Vist que el total de metre cúbics consumits en la factura d’aigua, del segon trimestre de
2018, són de 77m3 i no té constància d’una pèrdua de litres d’aquestes característiques.
Vist que des del mes de setembre, la sol·licitant, ha fet diferents comprovacions per si es
podia tractar d’una fuita, però en aquestes comprovacions realitzades no s’apreciava cap
fuita.
Vist l’informe de manteniment de data 17 de desembre de 2018: “A data 12 de desembre
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Favorable
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Aprovació de l'acta de la sessió anterior

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A) PART RESOLUTIVA

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

de 2018, m’he personat a fer la comprovació de la lectura de l’immoble de la sol·licitant i
marcava un consum de 2355m3.
Revisant les lectures fetes del segon trimestre es comprova que la lectura era de
2303m3 i aquesta va ser revisada, degut al consum elevat i després de la revisió era de
2304m3.

Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Comunicar a la sol·licitant que la lectura realitzada al segon trimestre de 2018,
en el comptador de referència 3309, és correcte i correlativa amb les realitzades
posteriorment.
SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 17/2019. Sol·licitud per aplicar la tarifa reduïda en la taxa de
subministrament d’aigua per tenir la condició de família monoparental.
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, APLICAR LA TARIFA QUARTA “FAMILIES NOMBROSES”
DE L’ORDENANÇA FISCAL Nº 10 REGULADORA DEL SUBMINISTRAMENT DE
L’AIGUA, PER REUNIR LA CONDICIO DE FAMILIA MONOPARENTAL.- 17/2019
Vist la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI: ....635Y, de data 4 de gener de 2019 i
amb registre d’entrada número RE-19-0078, en la qual exposa que és titular del carnet
de família nombrosa número: M/43/010031/2018, i vàlid fins el 28 d’agost de 2022, del
qual n’adjunta una còpia.
Vist que sol·licita que es tingui en compte la seva condició de família monoparental, per
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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

Per tant, la lectura feta al segon trimestre de 2018 era correcte i no s’apreciava fuita.”

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

tal de que se li apliqui la tarifa quarta, de l’Ordenança Fiscal Nº 10 reguladora del
subministrament de l’aigua, en els propers rebuts d’aigua.

PRIMER.- Concedir aplicar la tarifa reduïda en la taxa de subministrament d’aigua per
família monoparental, en el rebut amb número fix: 020800003498, per ser titular del
carnet de família monoparental, fent avinent a la sol·licitant que la bonificació és vigent
fins el proper 22 d’agost de 2022, de manera que si transcorregut aquest termini no
presenta la renovació del carnet no hi haurà dret a l’aplicació de la tarifa reduïda.
Tanmateix, la sol·licitant haurà de comunicar a l’Administració en cas que perdi la
condició de titular del carnet de família monoparental amb anterioritat a aquesta data.
SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 1489/2018. Sol·licitud de revisió de la lectura de l’aigua
corresponent al segon i tercer trimestre de 2018.
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA REVISIÓ DE LA LECTURA DE L’AIGUA,
CORRESPONENT AL SEGON I TERCER TRIMESTRE DE 2018, DEL COMPTADOR
AMB REFERÈNCIA 432.- 1489/2018
Vist les sol·licituds presentades per la Sra. amb DNI: ...420F, de data 7 de novembre de
2018 i amb registre d’entrada número RE-18-4027, i la sol·licitud presentada en data 3
de gener de 2019 i amb registre d’entrada RE-19-0048, en les quals comunica que no
està conforme amb la lectura de l’aigua realitzada al segon i tercer trimestre de 2018.
Per la qual cosa, sol·licita una revisió de la lectura de l’aigua.
Vist l’informe de manteniment de data 26 de novembre de 2018: “s’ha procedit a fer una
revisió de la lectura del comptador d’aigua situat al carrer La Granja, 15 2º 2º del
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Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
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Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL per acord plenari de data 22
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
plenari de data 4 d’abril de 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

municipi i amb número de rebut 432 i es verifica que la lectura és correlativa amb l’actual
i que no hi ha pèrdua al comptador.”

PRIMER.- Comunicar a la sol·licitant que la lectura realitzada al segon i tercer trimestre
de 2018, en el comptador de referència 432, és correcte i correlativa amb les realitzades
posteriorment.
SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri

Expedient 1497/2018. Sol·licitud de tractament de fuita en els rebuts
d’aigua corresponents al tercer i quart trimestre de 2018.
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, EL TRACTAMENT DE FUITA, EN ELS REBUTS D’AIGUA
CORRESPONENTS AL TERCER I QUART TRIMESTRE DE 2018.- 1497/2018
Vist la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI: ...796J, de data 26 de novembre de
2018 i amb registre d’entrada número RE-18-4218, en la qual comunica que al rebre la
factura d’aigua corresponent al consum del tercer trimestre de 2018, es van adonar que
era per un consum de metres cúbics molt elevat, i l’immoble està tancat.
Vist que van procedir a trucar a una empresa, per tal de detectar d’on podia provenir el
consum d’aigua.
Vist el certificat aportat per un instal·lador autoritzat, on es detalla la localització i
reparació de la fuita.
Vist l’informe de manteniment, de data 17 de desembre de 2018, en el qual es verifica
que s’ha reparat la fuita i el comptador ja no roda amb tot parat. El dia de la comprovació
hi havia un consum de 278m3.
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Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL per acord plenari de data 22
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
plenari de data 4 d’abril de 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Atès 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.

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

Expedient 342/2016. Modificació de l'Organització Interna Municipal
Favorable

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

APROVAR SI S’ESCAU LA MODIFICACIÓ DE
L’ORGANIGRAMA
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS.- Exp. 342/2016

DE

En data 19 d’octubre de 2017, es va aprovar per Junta de Govern Local, l’Organigrama i
documentació annexa per l’autoorganització de la Corporació.
Vist que en data 18 de desembre de 2018, es va enviar via e-mail als treballadors de la
Corporació, l’organigrama amb les modificacions per tal que els treballadors poguessin
fer les observacions que creguessin oportunes.
Vist les modificacions de l’organigrama que s’annexa a la present proposta com annex 1.
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
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PRIMER.- Sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos que anul·li i doni de baixa els rebuts de
subministrament d’aigua corresponents al tercer i quart trimestre de 2018, amb número
fix: 0208002002 i a nom de la Sra. amb DNI: ...796J, per detectar fuita i en generi uns de
nous amb tractament de fuita.
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Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

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 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.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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,

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

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

Expedient 6/2019. Contracte menor de serveis per l'elaboració de la
relació i valoració de llocs de treball del personal de l'Ajuntament de
Banyeres del Penedès i el seu organisme autònom
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER
L’ELABORACIÓ DE LA RELACIÓ I VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I EL SEU
ORGANISME AUTÒNOM. EXP.- 6/2019
Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 10 de gener de 2019 es va acreditar la
necessitat d’aquesta corporació de contractar el servei d’elaboració de la relació i
valoració de llocs de treball del personal de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès i del
seu organisme autònom, i ateses les gestions realitzades amb l’empresa Consultors de
Gestió Pública, per un preu total de 9.400 euros i 1.974 euros d’IVA.
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SEGON.- Notificar als treballadors de la Corporació les modificacions de l’Organigrama i
la seva entrada a vigor.
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PRIMER.- Aprovar les modificacions de l’Organigrama.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció, dels següents acords :
PRIMER.- Aprovar la contractació menor del servei d’elaboració de la relació i valoració
de llocs de treball del personal de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès i del seu
organisme autònom, a l’empresa Consultors de Gestió Pública, per un import de 9.400
euros i 1.974 euros d’IVA.
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable, a càrrec de
la partida pressupostària 9200 227.06 del vigent pressupost.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

Expedient 586/2018. Llicència Urbanística per soterrament de línia
elèctrica de mitja tensió
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER LA JGL
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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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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

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 10 de gener de 2019, que consta a
l’expedient.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

o

Agència Catalana de l’Aigua

o

Servei Territorial de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat

o

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

o

Departament de Medi Ambient

o

Departament de Cultura (informe arqueològic)

o

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (informe geològic)

Vist l’informe dels serveis tècnics municipals de data 10 de gener de 2019, on s’informa
favorable condicionat al compliment de les prescripcions dels informes sectorials, en el
següent sentit literal:
Es demana llicència per la instal·lació de cable subterrani amb conversió
de línia de Mitja tensió al terme de Banyeres, segons consta als plànols.
La línia travessa uns terrenys qualificats en part com a:
1.

Sòl no urbanitzable Clau 20, Zona de valor agrícola

2.

Sòl no urbanitzable Clau 21, Zona de valor natural i paisatgístic

3.

Sistema viari dins en Sòl no urbanitzable. Carretera TP-2125

4.

Camins Municipals

5.

Clau H, sistema hidrològic
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Vist el resultat de la informació pública i les conclusions dels informes sol·licitats a les
Administracions sectorials afectades següents:
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Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació del Projecte d’Actuació Específica d’interès
públic a sòl no urbanitzable, consistent en estesa de línia subterrània de mitja tensió per
desplaçament de Lª 25kV, al terme municipal de Banyeres del Penedès, formulat per
Endesa Distribució Elèctrica, SLU, de conformitat amb allò disposat als articles 47 i 48
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme (TRLU), i els articles 49 a 56 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR, SI S’ESCAU, CONCEDIR LLICÈNCIA PER A LA ESTESA DE LÍNIA
SOTERRADA DE MITJA TENSIÓ PER DESPLAÇAMENT DE 25 Kv. EXP.- 586/2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

En aquest sòl, es poden autoritzar les obres de serveis tècnics com
xarxes de electricitat.

S’ha fet la tramitació de l’autorització pel procediment previst en l’art. 48
del TRLLUC i 57 del RLLUC.

S’ha obtingut els informes favorables de:
-

Agència Catalana de l’Aigua
Servei Territorial de Carreteres del Departament de Territori i
sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

-

Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya

-

Departament de Medi ambient de la Generalitat de Catalunya

I s’ha aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Tarragona
amb els requeriments dels informes sectorials.
S’ha aportat full de assumeix del tècnic, document d’acceptació d’un
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat.
Per tant, s’informa favorable condicionat al compliment de les
prescripcions dels informes sectorials.
S’aporta pressupost de les obres que puja a 172.419,65 euros.
El termini d’execució és de 6 mesos.
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Art. 47.4 d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis
tècnics com les telecomunicacions, la infraestructura hidràulica
general, les xarxes de subministrament d’energia elèctrica,
d’abastament i subministrament d’aigua i de sanejament, el
tractament de residus, la producció d’energia a partir de fonts
renovables i les altres instal·lacions ambientals d’interès públic.
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Es consideren obres d’instal.lacions necessàries per a serveis tècnics, ja
que es tracta de xarxes de subministrament d’energia eléctrica. Per tant,
es poden considerar incloses en les actuacions d’interés públic que
regula l’art. 47.4 d) de la Llei 1/2010 pel que s’aprova la Llei d’Urbanisme
de Catalunya.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La xarxa es desenvolupa principalment en sòl no urbanitzable, i es
projecta fer soterrada, amb instal.lació de 4 torres de conversió aèria
soterrada.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Vist l’informe del Secretari Interventor i Tresorer, on es conclou:

57.2 L'ús privatiu que no comporta la transformació o la modificació del
domini públic resta subjecte a l'atorgament d'una llicència d'ocupació
temporal que origina una situació de possessió precària essencialment
revocable per raons d'interès públic i amb dret a indemnització, si
s'escau.
57.3 En el cas que els sol·licitants siguin més d'un s'han de tenir en
compte els principis d'objectivitat, publicitat i concurrència.
Per tot això, el Secretari Interventor i Tresorer de la Corporació informa
favorablement la concessió de la llicència per a la instal·lació en sòl no
urbanitzable de l’estesa de línia subterrània de mitja tensió per desplaçament de
Lª 25kV, al terme municipal de Banyeres del Penedès d’acord amb el projecte
presentat i aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Tarragona
amb els requeriments dels informes sectorials.

Atès l’art. 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 l’art. 75 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, que regula el procediment per a
l’atorgament de llicències.
De conformitat amb els antecedents exposats, i 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.
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
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57.1 L'ús privatiu és el constituït per l'ocupació directa o immediata d'una
porció del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per
part dels altres interessats.
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Article 57

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Cal tenir en compte la normativa específica sobre la instal·lació de les línies
elèctriques que, en cal cas que ens ocupa, cal procedir a la concessió de la
llicència per a la utilització del domini públic local en seguiment de l’article 57 del
Reglament del Patrimoni Local i que diu:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord plenari de data 4 d’abril de
2017.

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 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,
referents a l’ICIO i a la taxa de tramitació d’expedients urbanístics, respectivament,
realitzar la següent liquidació tributària:

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres

5.172,59 €

- Taxa Llicència Urbanística

689,68 €

- TOTAL

5.862,27 €

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.
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SEGON.- Significar que la llicència estarà sotmesa a les condicions prescrites en els
informes sectorials i que es recullen al document d’aprovació definitiva emès per la
Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona en data 11 de juliol de 2018 i
tramés a Endesa Distribució Elèctrica, S.L.U. en data 30 d’octubre de 2018 amb número
de registre de sortida 2018-S-RE-474
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PRIMER.- Concedir a Endesa Distribució Elèctrica, SLU llicència per a la instal·lació en
sòl no urbanitzable de l’estesa de línia subterrània de mitja tensió per desplaçament de
Lª 25kV, al terme municipal de Banyeres del Penedès, d’acord amb el projecte presentat
i aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Tarragona amb els requeriments
dels informes sectorials.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Nom

Data

Resum

Expedient

DECRET
2018-0125

19/12/2018
14:56

Convocatòria Junta de Govern Local en
sessió ordinària de data 20 de desembre
de 2018. JGL/2018/38

JGL/2018/38

DECRET
2018-0126

21/12/2018
17:06

DECRET
2018-0127

Decret de l'alcaldia de modificació de crèdit
9/2018, de tipus transferència de crèdits
27/12/2018
entre aplicacions pressupostàries que
15:31
afecten a despeses de personal

Aprovació de factures
1549/2018

1551/2018

Donar compte Formularis I (desembre 2018)

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

Número : 2019-0001 Data : 14/01/2019

Donar compte Decrets
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B) ACTIVITAT DE CONTROL

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Import
Nom

Data

Resum

Exp.

Proveïdor

03/12/2018
14:54

Servei reparació
d'una fuita d'aigua
zona c/ Camelies
del Priorat de
Banyeres del
Penedes

03/12/2018
14:54

Serveis de
instal·lació i
subministrament de
controlador
electrònic pel camp
de futbol municipal
de Banyeres del
Penedès

CONTRACTES
MENORS 20180328

CONTRACTES
MENORS 20180330

CONTRACTES
MENORS 20180326

CONTRACTES
MENORS 20180327

SyG SA

1.185,80 €

1370/2018

Obres i
Serveis
Martínez
Arlandés SL

1.514,43 €

Obres i
Serveis
Martínez
Arlandés SL

1.470,87 €

1407/2018

Instal.lacions
Daimat SL

320,65 €

03/12/2018
20:02

Servei revisió i
certificació de l'estat
de situació de les
instal.lacions de risc
de legionel·la.la del
Col.legi Public i
Camp de Futbol
municipal de
Banyeres del
Penedes

1442/2018

Sunet
Plagas SL

435,60 €

04/12/2018
15:56

Servei per una
xerrada sobre l'
Univers i la Terra.

1453/2018

Associació
Bocafoscant

250 €

11/12/2018
15:16

Sonorització i
il·luminació Arribada
de SM els Reis
d'Orient

1363/2018

llums
CONTRACTES
MENORS 20180332

1280/2018

Xavier
Cortiada
Güell

423,50€
so
786,50 €
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03/12/2018
14:54

Servei reparació
d'una fuita d'aigua
zona c/ Tomoví de
les Masies de Sant
Miquel

CONTRACTES
MENORS 20180325

1439/2018
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03/12/2018
14:54

Subministrament 4
lluminàries per al
municipi de
Banyeres del
Penedes

CONTRACTES
MENORS 20180324

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Amb IVA

Subministrament
de material
pirotècnic per la
Festa dels Reis

1280/2018

Pirotècnia
Igual

182,01 €

CONTRACTES
MENORS 20180334

11/12/2018
15:17

Servei taller de
còctels sense
alcohol (Espai Jove)

1480/2018

Juan José
Parejo
Segura

280 €

CONTRACTES
MENORS 20180336

12/12/2018
20:25

Subministrament
de caramels per a la
Festa dels Reis

1280/2018

Josepa Jané
Figueras

191,75 €

CONTRACTES
MENORS 20180337

14/12/2018
14:27

Servei substitució
fanal trencat per
accident de trànsit
al c/ Heura de la
Urb. Priorat de
Banyeres del
Penedes

1498/2018

Instal.lacions
Daimat SL

1.185,80 €

CONTRACTES
MENORS 20180339

19/12/2018
13:26

Servei manteniment
parc infantil del
Priorat de Banyeres
del Penedès

1406/2018

Crous Expert
SL

2.508,33 €

CONTRACTES
MENORS 20180340

19/12/2018
13:26

Subministrament
bosses pipi can,
pilones via pública i
material parc infantil

1405/2018

Crous Expert
SL

1.094,45 €

19/12/2018
13:26

Servei
subministrament i
instal.lació de 10
peces de formigo
zona contenidors de
poda del Priorat de
Banyeres del
Penedès

1445/2018

Obres i
Serveis
Martínez
Arlandés S.L

1.621,40 €

CONTRACTES
MENORS 20180342

20/12/2018
14:47

Subministrament 4
taules de picnic per
el priorat de
Banyeres del
Penedès

1403/2018

Garcen
Center Ejea
SL

2.174,26 €

CONTRACTES
MENORS 20180343

20/12/2018
16:55

Subministrament
de voladors i torxes
per la Festa de Reis

1280/2018

Joguines
Ramón

134 €

CONTRACTES
MENORS 20180344

20/12/2018
18:42

Subministrament 9
samarretes
serigrafiades per un
grup de voluntariat

1308/2018

TIF97 S.L.U

104,54 €

CONTRACTES
MENORS 2018-

20/12/2018
18:42

Subministrament
postals de nadal per

1504/2018

Javier León
Fotografia

1.905,75 €

CONTRACTES
MENORS 20180341
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11/12/2018
15:17
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CONTRACTES
MENORS 20180333

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

0345

1371/2018

Obres i
Serveis
Martínez
Arlandés S.L

649,33 €

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Reparació d'una
fuita d'aigua zona C/
Palmeres, 3 del
Priorat de Banyeres
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20/12/2018
19:15

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

CONTRACTES
MENORS 20180346

al municipi de
Banyeres del
Penedes

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

6. Expedient 342/2016. Modificació de l’Organització interna municipal. Annex 1.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

