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ACTA   

 

Expedient núm.:   Òrgan col·legiat:   

JGL/2018/38 La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ   

Tipus de convocatòria   Ordinària 

Data  20 / desembre / 2018  

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

Lloc   Sala de Juntes  

Presidida per   Amadeu Benach i Miquel  

Secreta ri   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 

  



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

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

  

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 

  

A) PART RESOLUTIVA   

  

Aprovació de l'acta de la sessió anterior  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

• Acta Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 13 de 
desembre de 2018. JGL/2018/37 

  

Expedient 1430/2018. Sol·licitud de revisió de la lectura del comptador 
d’aigua.  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA REVISIÓ DE LA LECTURA DEL C OMPTADOR D’AIGUA 
AMB REFERÈNCIA Nº 2164.- 1430/2018  

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. Amb DNI: ....835E, de data 13 de novembre de 2018 
i amb registre d’entrada número E-18-4084, en la qual comunica que els consums dels 
rebuts d’aigua del segon i tercer trimestre de 2018, són amb unes lectures molt 
elevades, per la qual cosa, sol·licita una revisió de la lectura.  

Vist que en el moment de realitzar la lectura del comptador d’aigua, amb referència 
2164, es va detectar un consum superior als 200m3, es va procedir a fer una revisió de 
la lectura, en es dos trimestres.  

Vist, l’informe de manteniment de data 10 de desembre de 2018, s’informa que. “s’ha fet 
una revisió de la lectura i del comptador i la lectura actual és correlativa i no s’aprecia 
cap fuita”  



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

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

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

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

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

PRIMER.- Comunicar al sol·licitant, que d’acord amb l’informe de manteniment, les 
lectures del comptador d’aigua corresponent al segon i tercer trimestre de 2018, són 
correctes i correlatives i que no s’aprecia cap pèrdua d’aigua en el comptador. 

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

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

  

 

  

Expedient 1470/2018. Sol·licitud de tractament de f uita en els rebuts 
d’aigua corresponents al tercer i quart trimestre d e 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.-  1470/2018 

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. amb DNI: ...277V, de data 29 de novembre de 2018 i 
amb registre d’entrada número RE-18-4256, en la qual comunica que al rebre per correu 
ordinari, la factura d’aigua corresponent al consum del tercer trimestre de 2018, es van 
adonar que era per un volum de metres cúbics consumits desproporcionat, si el 
comparaven amb el seu consum habitual, del seu immoble, en aquest període.  

Vist que ràpidament van trucar a la companyia asseguradora de la seva llar, per tal de 
detectar el problema.  

Vist que la companyia asseguradora va detectar que era una fuita d’aigua en un tub 
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soterrat del jardí, a l’alçada de la cuina, que no s’apreciava des de l’exterior.  

Vist que en la instància adjunta, la factura de la reparació on es descriuen els treballs 
realitzats per tal de detectar i reparar la fuita.  

Vist l’informe de manteniment en el qual es verifica que s’ha reparat la fuita ja que 
s’aprecia en el terra del jardí i el comptador ja no roda si tot està parat en l’immoble.  

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

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

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

 

PRIMER.- 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: 020800003466 i a nom del Sr. amb DNI: 277V, per detectar fuita i en generi uns de 
nous amb tractament de fuita.  

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

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

  

  

Expedient 1506/2018. Sol·licitud de baixa de la tax a d’escombrarie s amb 
referencia: 020560001866, per estar duplicada amb l a taxa 
d’escombraries de referència: 020560001631.  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA DEL REBUT DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES 
AMB NÚMERO FIX: 020560001866, PER ESTAR DUPLICAT.- 1506/2018 

 

Vist la sol·licitud presentada per l’empresa amb NIF: ...838, de data 12 de desembre de 
2018 i amb registre d’entrada número RE-18-4410, en la qual exposa que durant l’any 
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2018 s’han generat dues taxes de recollida d’escombraries del mateix immoble, de 
referència cadastral 8603716CF7780S0001PQ, amb els números fix: 020560001866 i 
020560001631.  

Vist que la taxa de recollida d’escombraries de l’exercici 2018, a nom de l’empresa amb 
NIF: ...838 i amb número fix: 020560001866, està generada per error, ja que actualment 
disposa de taxa de recollida d’escombraries amb número fix: 020560001631.  

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

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

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

PRIMER.- Sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos que anul·li i doni de baixa els rebuts de 
recollida d’escombraries corresponents a l’exercici 2018, a nom de l’empresa amb NIF: 
...838 i amb número fix: 020560001866 per estar duplicat amb la taxa de recollida 
d’escombraries amb número fix: 020560001631.  

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

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

  

  

Expedient 1219/2018. Concessió de Subvenció per a l a rehabilitació de 
façanes  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

APROVAR, SI S’ESCAU, L’ATORGAMENT D’AJUTS ECONÒMICS  PER A LA 
REHABIITACIÓ DE FAÇANES EN EL TERME MUNICIPAL DE BA NYERES DEL 
PENEDÈS ANY 2018. EXP.- 1219/2018  

  

Atès que en el BOP de Tarragona núm. 165 de data 24 d’agost de 2018 s’ha publicat el 
text íntegre i definitiu de la modificació de l’Ordenança reguladora de les bases que han 
de regir la concessió d’ajuts econòmics per a la rehabilitació de façanes i ha entrat en 
vigor un cop transcorreguts el termini de 15 dies que estableix l’article 65.2 de la Llei 
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7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local. 

  

Atès que en la Junta de Govern local de data 4 d’octubre de 2018 es va aprovar la 
convocatòria del concurs públic per a la concessió d’ajuts destinats a la rehabilitació de 
les façanes en el terme municipal de Banyeres del Penedès corresponent a les llicències 
d’obres sol·licitades durant el 2018 i l’any immediatament anterior.  

Atès que el termini obert per la present convocatòria va finalitzar el 30 de novembre de 
2018, i s’han presentat les següents sol·licituds:  

-       RE 3648 d’11 d’octubre de 2018: Comunitat de propietaris C/Zaragoza, 1-3 
NIF:H55556658 per un cost d’actuació de 52.480 €. 

-       RE 4265 de 29 de novembre de 2018:Comunitat de propietaris C/Granja 2-4 
NIF:H55556641 per un cost d’actuació de 48.350 €. 

-       RE 4268 de 30 de novembre de 2018: Propietari individual DNI:..451E per un 
cost de 1548 € +21% IVA 

Vist el informe de serveis tècnics de data 18 de desembre de 2018, conforme les dues 
comunitats de propietaris sol·licitants dels ajuts econòmics reuneixen tots els requisits 
exigits a les bases de la convocatòria i que la sol·licitud referent al propietari individual es 
refereix a edificis catalogats com a patrimoni arquitectònic i per l’atorgament de llicència 
es requereix autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

Atès que aquests ajuts estan previstos al pressupost del 2018 de la Corporació sobre la 
denominació “Subvencions per rehabilitació de façanes” a la partida 1522 482.00. 

D’acord amb la base quarta que regeix la concessió d’ajuts econòmics per a la 
rehabilitació de façanes l’ajut atorgat per part de l’Ajuntament serà del 10% del cost de 
rehabilitació de la façana amb un màxim de 1000 € per actuació. 

D’acord amb l'article 125.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel  qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i en base a aquesta Ordenança, 
s’estableix que serà la Junta de Govern Local, l’òrgan competent per a resoldre les 
sol·licituds i concedir les subvencions, dintre de les limitacions pressupostàries. 

Per tot això 

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

  

PRIMER .- Aprovar la concessió del ajuts econòmics a la Comunitat de propietaris 
C/Zaragoza 1-3 NIF: H55556658, per un import de 1000 €. 

SEGON.- Aprovar la concessió del ajuts econòmics a la Comunitat de propietaris C/la 
Granja 2-4, NIF: H55556641,  per un import de 1000 €. 

TERCER.- Aprovar la concessió dels ajuts econòmics al Sr. PBM amb DNI:....451E, 
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sempre i quan, s’obtingui el permís del departament de cultura de la Generalitat per a 
poder realitzar l’actuació.  

QUART.- Informar als beneficiaris dels ajuts, que abans de poder-ne exigir el pagament, 
el titular beneficiari resta obligat a justificar a l’Ajuntament que ha dut a terme la 
rehabilitació de la façana aportant la següent documentació: 

-       Declaració de finalització d’obres 

-       Declaració de no haver obtingut més subvencions o ajuts. En cas d’haver 
sol·licitat o rebut altres subvencions o ajuts, hauran de presentar acreditació 
documental de la subvenció sol·licitada o rebuda. 

-       Fotografia del cartell anunciador de la subvenció municipal concedida.  

CINQUÈ.- Determinar que amb caràcter previ al pagament de l’ajut es farà una inspecció 
per part dels serveis tècnics municipals a l’objecte de verificar que les actuacions 
realitzades s’ajusten a les obres per les quals s’ha fet la sol·licitud  de la subvenció 
municipal. Els imports dels ajuts seran ingressats al compte corrent facilitat pel 
beneficiari, sense necessitat d’un nou acord de Junta de Govern Local, sempre que en 
sigui titular i prèvia justificació en els termes previstos en la base novena de l’Ordenança 
reguladora dels ajuts econòmics per rehabilitació de façanes. 

SISÈ.- Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de la 
partida pressupostària 1522 482.00, de l’actual pressupost. 

SETÈ.- Notificar el present acord als interessats. 

  

Expedient 47/2018. Recurs de l'impost sobre l'incre ment de valor de 
terrenys de naturalesa urbana  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, DESESTIMAR EL RECURS DE L’IMPO ST SOBRE 
L’INCREMENT DE VALOR DE TERRENYS DE NATURALESA URBA NA. EXP.- 
47/2018 

  

I.- Atès a la sol·licitud de la Sra. amb D.N.I núm. ....049E i número d’expedient 
1383/2017,  al qual demana la devolució de la liquidació de l’ l’impost sobre l’increment 
de valor de terrenys de naturalesa urbana, per un import de 998,42 euros. 
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II.- Atès a l’informe de l’Oficina d’Ingressos Locals de data 30 de juliol de 2018, que 
consta a l’expedient, al qual es transcriu literalment: 

“Informe  

  

Sol·licitat per l’ajuntament informe sobre la possibilitat de liquidar l’Impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per la transmissió d’un immoble 
ubicat en el municipi hem d’indicar: 

  

ANTECEDENTS DE FET:  

  

- La sentència del Tribunal Constitucional 59/2017, d’11 de maig, determinava la 
inconstitucionalitat dels articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 del Text refós de la llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en 
endavant TRLRHL), però sols en els supòsits en que no s’hagi produït un increment de 
valor.  

- La pròpia sentència determina que no és funció del propi Tribunal Constitucional 
determinar en quins supòsits s’ha produït el increment de valor, i que, en aquest sentit, 
correspon al legislador estatal determinar en quins supòsits es produeix la infracció de 
l’article 31 de la Constitució espanyola, i, per tant, no són supòsit sotmesos a tributació 
per l’impost.  

- Aquesta sentència del Tribunal Constitucional havia generat una tendència maximalista 
en la interpretació de la mateixa per part dels Jutjats Contenciosos administratius i per 
part del Tribunals Superiors de Justícia de l’Estat Espanyol, entre ells el de Catalunya, 
que determinaven que com els esmentats articles havien estat exclosos del sistema 
tributari local, els ajuntaments no podien liquidar l’Impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana en cap supòsit.  

- Davant aquesta situació d’indefinició, i a l’espera de la modificació legal del Text refós 
de la llei reguladora de les hisendes locals, molts ajuntaments no liquidaven l’impost, a fi 
d’evitar situacions de fermesa de les resolucions administratives i judicials i poder 
incórrer en situacions de perjudici econòmic a les hisendes públiques.  

- La sentència del Tribunal Constitucional també va provocar que els contribuents que 
havien satisfet l’import de les liquidacions amb anterioritat a la sentència sol·licitessin la 
devolució dels imports satisfets.  

- En data 9 de juliol de 2018 el Tribunal Suprem, en la sentència 1163/2018, ha dictat la 
interpretació en interès de llei que determina els criteris que han de seguir els ens locals 
per poder liquidar l’esmentat tribut.  

  



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

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

FONAMENTS DE DRET:  

  

- En la determinació de les situacions en que procedeix la devolució d’ingressos 
indeguts, el procediment administratiu aplicable per la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques determina que els 
actes administratius adquireixen fermesa transcorregut el termini d’un mes des de que 
van ser dictats. En aquest sentit, els ajuntaments que havien optat per la modalitat de 
liquidació tributària, si la petició de devolució d’ingressos es formula amb posterioritat a 
aquest termini s’havia de procedir a declarar la inadmissió de la petició, atès la seva 
extemporaneïtat.  

- Per altra part, els ajuntaments que havien optat per la modalitat d’autoliquidació, 
l’article 120 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària determina la 
possibilitat que els subjectes passius puguin presentar una rectificació de l’esmentada 
autoliquidació en el termini de prescripció, contemplat en l’article 66 de la Llei General 
Tributària, és a dir, en quatre anys. Per tant, en aquests casos les peticions de devolució 
d’ingressos indeguts podran ser susceptibles de revisió d’acord amb l’establert en la 
sentència del Tribunal Suprem núm. 1163/2018 de 9 de juliol.  

- La Sentència del Tribunal Suprem de 9 de juliol de 2018 determina diferents aspectes 
claus, en tant no es modifiqui l’establert en el TRLRHL. En primer lloc determina que la 
interpretació de la sentència del Tribunal Constitucional, efectuada pels Jutjats 
contenciosos administratius i pels respectius Tribunals Superiors de Justícia, en la 
majoria de supòsits, ha estat errònia, ja que aquella sentència només exclou de 
tributació els supòsits que no es produeix el fet imposable d’increment de valor dels 
terrenys, però sí deixa sotmesa a tributació quan existeix aquest increment. Per tant, els 
ajuntaments poden liquidar l’impost i, posteriorment, serà l’obligat tributari qui haurà 
d’acreditar la manca de l’esmentat increment de valor.  

- A més, determina aquesta sentència que, d’acord amb els principis establerts en els 
articles 105 i successius de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, la 
càrrega de la inexistència d’aquest increment de valor s’ha de provar per part del 
subjecte passiu afectat, de forma que aquest podrà aportar les corresponent proves que 
determinin la inexistència d’increment de valor.  

- El TS determina que aquesta prova podrà ser contrarestada pels ens locals, els quals 
podran acreditar que, efectivament, hagi existit aquest increment de valor. La 
discrepància entre totes dues valoracions es resoldrà en l’àmbit administratiu i, 
posteriorment, per la via contenciosa administrativa.  

- El TS determina que els mitjans de prova podran ser i) l’escriptura pública, acreditant el 
preu de compra i el de transmissió de l’immoble; ii) una taxació pericial que acrediti quin 
preu tenia l’immoble en el moment de l’adquisició i en el moment de la transmissió; iii) 
qualsevol altre mitjà, reconegut en dret, i que permeti valorar els preus d’adquisició i 
transmissió. Per tant, aquest seran els elements probatoris que acreditin la manca 
d’increment de valors dels immobles.  

- Si es produeix l’increment de valor, l’ajuntament podrà liquidar d’acord amb la fórmula 
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de càlcul establerta en el TRLRHL i la corresponent Ordenança fiscal, ja que aquesta 
fórmula sols s’ha reconegut la seva nul·litat total en els supòsits de manca d’increment 
de valors dels terrenys, sent reconeguda la seva validesa en els casos d’increments de 
valor.  

  

Per tot l’exposat, considerem  

  

a) L’ajuntament ha d’emetre la corresponent liquidació de l’Impost sobre l’increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana, en els supòsits que tingui constància que 
existeix un increment de valor dels terrenys entre el iter temporal de l’adquisició i la 
transmissió.  

b) Si s’impugna la present liquidació per manca d’increment de valor, el recurrent haurà 
d’aportar les corresponents escriptures públiques que acreditin el preu d’adquisició i el 
de transmissió. També s’admetran taxacions pericials, decrets judicials que determinin el 
preu de remat de transmissió, fulls de valoració d’expropiacions, ..., és a dir, documents 
reconeguts en dret per donar per certa aquesta valoració d’adquisició.  

c) L’ajuntament tindrà la possibilitat de valorar de forma contradictòria aquests 
documents aportats, d’acord amb les valoracions dels tècnics municipals. De la mateixa 
manera que, si l’immoble des de la seva adquisició, ha sofert alteracions físiques 
(enderrocs, noves alçades de l’immoble, segregacions, ...), serà el tècnic municipal qui 
haurà de determinar si les proves aportades pel contribuent s’ajusten a la realitat 
urbanística per considerar la inexistència del fet imposable. En cas de dubte recomanem 
desestimar i esperar si es recorre en via processal perquè sigui el jutge si hi ha o no 
increment de valor.  

En el supòsit que no es produeixi el fet imposable per pèrdua de valor del sòl, 
l’ajuntament tancarà el corresponent expedient i notificarà al declarant amb els següents 
termes: “atès no s’ha produït el fet imposable, li comuniquem que aquest ajuntament ha 
procedit a tancar l’expedient per la transmissió de l’immoble, del qual ens ha presentat la 
corresponent declaració”.  

d) Si s’impugna la present liquidació per desacord en la fórmula de càlcul, s’haurà de 
considerar que el recurrent està d’acord amb l’existència del fet imposable i, per tant, 
s’haurà de desestimar el recurs interposat.  

e) Si es sol·licita devolució d’ingressos indeguts, s’haurà de comprovar si l’exigència del 
tribut va ser per liquidació o autoliquidació, de forma que si va ser realitzada per 
liquidació i han transcorregut més d’un mes des de la seva notificació o pagament i no 
s’havia interposat recurs de reposició, cal considerar l’acte com a ferm i consentit pel 
deutor, de forma que s’ha de inadmetre per extemporaneïtat .  

f) Si la devolució d’ingressos indeguts és contra una autoliquidació, s’haurà de 
comprovar els elements de fons de la qüestió, requerint l’aportació de la corresponent 
prova d’inexistència de fet imposable per part del contribuent, analitzant si existeix 
aquest increment de valor, d’acord amb les premisses establertes en l’apartat b) 
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d’aquestes conclusions.  

g) La manca de plusvàlua entre l’adquisició i la transmissió representarà el 
reconeixement de declaració de nul·litat en la exigència de l’impost, la baixa del rebut i, 
si s’escau, la corresponent devolució d’ingressos indeguts als contribuents.  

Es opinió qui subscriu el present informe i que sotmet, gustosament, a qualsevol altra 
opinió millor fonamentada en dret.” 

III.- Atès a l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 13 de desembre de 2018, al qual es 
transcriu literalment: 

  

“ANTECEDENTS:  

  

Atès que en data 16 d’octubre de 2017, amb registre d’entrada 3762, la Sra. amb D.N.I 
núm. ...049E, exposa la reclamació per la devolució del pagament indegudament realitzat 
per l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, segons l’acordat 
pel Tribunal Constitucional en sentència ferma de 16/02/2017 en l’article 47 i següents, de 
la Llei 39/2015 de 1 d’octubre, de procediment administratiu i sol.licita la devolució de la 
mateixa. 

La Junta de govern Local, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 25 de gener de 2018, 
va prendre l’acord de declarar d’ofici suspesos els recursos dels expedients 1383/2017, 
885/2017, 886/2017, 870/2017, 51/2018 i 815/2017, segons l’article 117.2 de la llei 39/2015 
d’1 d’octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administracions Públicas, fins 
al moment en que tant jurídica com jurisdiccionalment resti aclarida la normativa aplicable. 

En data 16 de juliol de 2018, BASE gestió d’ingressos de la Diputació de Tarragona, ha 
informat, de forma genèrica, sobre el procediment de la possibilitat de liquidar l’impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per la transmissió d’un immoble 
ubicat en el municipi de Banyeres del Penedès. 

Atès dit informe, s’informa el següent: 

  

La Sra. amb D.N.I núm. ...049E, ha aportat l’escriptura d’adquisició i de transmissió de 
l’habitatge unifamiliar situat al carrer Roses, 5 amb referència cadastral 
9807503CF7790N0001ZB. 

L’escriptura d’adquisició data del 11 d’octubre de 2001. S’adquireix un habitatge unifamiliar 
de superfície construïda 79 m2 i 349 m2 de superfície de solar. El preu d’adquisició és de 
88.949,79€. 

L’escriptura de transmissió data 15 de juliol de 2016. S’adquireix un habitatge unifamiliar de 
superfície construïda 120 m2 i 332 m2 de superfície de solar. El preu de compra-venta de la 
transmissió és de 103.000,00€. Per tant, l’immoble ha sofert una alteració física, consistent 
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en l’ampliació de l’habitatge, la qual no disposa del corresponent títol habilitant. 

  

Vista la documentació aportada, es considera insuficient, donat que s’ha realitzat una 
ampliació de l’habitatge sense llicència d’obres que no s’ha valorat de forma independent 
per tal de determinar si s’ha produït o no increment de valor. 

Seguint informe de Base Gestió d’Ingressos de data 16 de juliol de 2018, es tracta d’un 
acte administratiu ferm i consentit atès que ha transcorregut més d’un mes des de la 
data de notificació o pagament sense haver-se interposat el corresponent recurs. En el 
cas que ens ocupa, el recurs de reposició es va interposar en data 16 d’octubre de 2017 
i la data de pagament va ser el 12 de setembre de 2016. Per tant, existeix 
extemporaneïtat.  

CONCLUSIÓ 

Vist l’anterior, es proposa desestimar la petició i considerar l’acte com a ferm i consentit pel 
deutor, de forma que s’ha d’inadmetre per extemporaneïtat, pel que procedeix el tancament 
de l’expedient del qual ens ha presentat la corresponent declaració. 

Es tot el que cal informar al respecte pel moment, no obstant, el Consistori amb el seu millor 
criteri acordarà el que consideri més oportú.” 

Resolc,  

 

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

PRIMER.- Desestimar la sol·licitud de la Sra. amb DNI núm. ...049E, i considerar l’acte 
com a ferm i consentit pel deutor, de forma que s’ha d’inadmetre per extemporaneïtat, 
pel que procedeix el tancament de l’expedient del qual ens ha presentat la corresponent 
declaració. 

SEGON.- Notificar aquesta resolució al interessat. 

TERCER.- Notificar a Base Gestió d’Ingressos. 

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

  

Expedient 1512/2018. Contracte menor de subministra ment bomba per al 
pou d'aigua zona pinetellada del municipi de Banyer es del Penedès  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  
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APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINIS TRAMENT BOMBA 
PER AL POU D’AIGUA ZONA PINETELLADA DEL MUNICIPI DE  BANYERES DEL 
PENEDÈS.  EXP.- 1512/2018 

  

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 17 de desembre de 2018 es va 
acreditar la necessitat d’aquesta corporació de contractar el subministrament bomba per 
al pou d'aigua zona pinetellada del municipi de Banyeres del Penedès, i ateses les 
gestions realitzades amb l’empresa Hidro Tarraco S.A, per un preu total de 3.156,73 
euros i 662,91 euros d’IVA. 

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

Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 17 de desembre de 2018, que consta a 
l’expedient. 

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 18 de desembre de 2018, que consta a 
l’expedient. 

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

Per tot això, 

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

PRIMER.- Aprovar la contractació menor de subministrament bomba per al pou d'aigua 
zona pinetellada del municipi de Banyeres del Penedès, a l’empresa Hidro Tarraco S.A, 
per un import de 3.156,73 euros i 662,91 euros d’IVA. 

SEGON.- Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de 
la partida pressupostària 1610 623.00, de l’actual pressupost. 
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TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

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

  

Expedient 1434/2018. Contracte menor d'obres p aviment de cautxú al 
Parc Príncep d'Astúries del municipi de Banyeres de l Penedès  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

  

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR D’OBRES DE PAVIMENT DE 
CAUTXÚ AL PARC PRINCEP D’ASTÚRIES DEL MUNICIPI DE B ANYERES DEL 
PENEDÈS.  EXP.- 1434/2018 

  

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 19 de desembre de 2018 es va 
acreditar la necessitat d’aquesta corporació de contractar les obres de paviment de 
cautxú al parc Princep d’Astúries del municipi de Banyeres del Penedes, i ateses les 
gestions realitzades amb l’empresa Crous Expert S.L, per un preu total de 3.135 euros i 
658,35 euros d’IVA. 

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

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

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 19 de desembre de 2018, que consta a 
l’expedient. 

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 
les Bases del Règim Local. 
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL 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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Per tot això, 

  

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

  

PRIMER.- Aprovar la contractació menor d'obres paviment de cautxú al parc Princep 
d’Astúries del municipi de Banyeres del Penedes, a l’empresa Crous Expert S.L, per un 
import de 3.135 euros i 658,35 euros d’IVA. 

SEGON.- Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de 
la partida pressupostària 1710 639.00, de l’actual pressupost. 

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

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

  

Expedient 1433/2018. Contracte menor d'obres pavime nt de cautxú al 
Parc Patufet del municipi de Banyeres del Penedès  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

  

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR D’OBRES DE PAVIMENT DE 
CAUTXÚ AL PARC DEL PATUFET DEL MUNICIPI DE BANYERES  DEL PENEDÈS.  
EXP.- 1433/2018 

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 19 de desembre de 2018 es va 
acreditar la necessitat d’aquesta corporació de contractar les obres de paviment de 
cautxú al parc del patufet del municipi de Banyeres del Penedes, i ateses les gestions 
realitzades amb l’empresa Crous Expert S.L, per un preu total de 6.380 euros i 1.339,8 
euros d’IVA. 

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

Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 20 de novembre de 2018, que consta a 
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l’expedient. 

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 19 de desembre de 2018, que consta a 
l’expedient. 

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

 

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

  

PRIMER.- Aprovar la contractació menor d’obres de paviment de cautxú al parc del 
patufet del municipi de Banyeres del Penedes, a l’empresa Crous Expert S.L, per un 
import de 6.380 euros i 1.339,8 euros d’IVA. 

SEGON.- Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de 
la partida pressupostària 1710 639.00, de l’actual pressupost. 

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

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

  

Expedient 1424/2018. Contracte men or de servei instal.lació 
subministrament d'un multijoc al parc Patufet del m unicipi de Banyeres 
del Penedès  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI I NSTAL.LACIÓ 
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SUBMINISTRAMENT D’UN MULTIJOC AL PARC PATUFET DEL M UNICIPI DE 
BANYERES DEL PENEDÈS.  EXP.- 1424/2018  

  

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 19 de desembre de 2018 es va 
acreditar la necessitat d’aquesta corporació de contractar el servei instal·lació 
subministrament d'un multijoc al parc patufet del municipi de Banyeres del Penedès, i 
ateses les gestions realitzades amb l’empresa Crous Expert S.L, per un preu total de 
3.445 euros i 723,45 euros d’IVA. 

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

Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 20 de novembre de 2018, que consta a 
l’expedient. 

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 19 de desembre de 2018, que consta a 
l’expedient. 

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

Per tot això, 

  

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

  

PRIMER.- Aprovar la contractació menor del servei instal·lació subministrament d'un 
multijoc al parc patufet del municipi de Banyeres del Penedès, a l’empresa Crous Expert 
S.L, per un import de 3.445 euros i 723,45 euros d’IVA. 

SEGON.- Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de 
la partida número 1710 639.00 de l’actual pressupost. 

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri. 
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Expedient 43/2018. Serveis i Treballs extraordinari s efectuats pel 
personal laboral de l’Ajuntament durant el mes de n ovembre i desembre 
2018. 

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL  

  

APROVAR SI S’ESCAU ELS SERVEIS I TREBALLS EXTRAORDI NARIS EFECTUATS 
PEL PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DURANT EL MES DE NOVEMBRE I 
DESEMBRE 2018.- Exp. 43/2018  

  

Vista la relació de serveis extraordinaris efectuats pel personal laboral d’aquest 
Ajuntament durant el mes de novembre i desembre 2018 i de conformitat amb l’article 
214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  

Vist l’informe d’intervenció de data 19 de desembre de 2018, emès per el  secretari 
interventor tresorer. 

Vist el contingut de l’article 35 del Reial Decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, que 
regula les hores extraordinàries del personal laboral que presta els seus serveis a 
l’administració i  de conformitat amb l’article 7 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut 
Bàsic de l’empleat públic i demés disposicions concordants, així com el règim de 
delegació de competències entre els òrgans administratius d’aquest Ajuntament, i 
atenent a la disponibilitat de crèdit en la partida 9200 13001 del pressupost vigent 
d’aquest Ajuntament, que existeix partida a nivell de vinculació jurídica per afrontar 
aquestes despeses. 

Atès que existeixen criteris objectius per a l’atorgament de les gratificacions per serveis 
extraordinaris fora de la jornada laboral al personal de l’Ajuntament o treballs 
extraordinaris, tal com indica el full presentat per l’alcaldia.  

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

  

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

  

PRIMER.- Atorgar  les gratificacions per serveis o treballs extraordinaris al personal 
laboral de l’Ajuntament, que s’abonaran en la nòmina del mes de desembre 2018, a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 9200 13001 del pressupost vigent d’aquest 
Ajuntament, que existeix partida a nivell de vinculació jurídica, per afrontar les següents 
despeses que es detallen a continuació: 

  

Treballador / a  Període  Gratificació  

DNI:...504P Desembre 160,28 

DNI:...898J Desembre 467,97 

DNI:...832X Desembre 43,28 

DNI:..196H 
Novembre i 
desembre 62,15 

  

  

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

  

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

  

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

 

Expedient 1540/2018. Aprovació del Calendari Fiscal  per a l'exercici 2019  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

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

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CALENDARI FISCAL PER L’EXER CICI 2019.- 1540/2018 

Atès que cal informar dels períodes de cobrament en voluntària dels tributs i resta 
d’ingressos de dret públic dels quals s’ha delegat a l’Excma. Diputació de Tarragona la 
gestió del cobrament dintre del termini de pagament en voluntària.  

A la vista de la proposta dels períodes de cobrament per part de Base – Gestió 
d’Ingressos. 

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

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

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

 

PRIMER.- Aprovar el calendari fiscal per a l’exercici 2019, que es detalla a continuació, 
de conformitat amb la proposta de períodes feta per Base – Gestió d’Ingressos: 

CONCEPTE PERÍODE PERÍODE PROPOSAT 

560 – TAXA ESCOMBRARIES 1 29/03/2019 – 29/05/2019 

600 – IMP. VEHICLES TRACCIÓ 
MECÀNICA 

1 29/03/2019 – 29/05/2019 

500 – IBI URBANA 1 26/04/2019 – 28/06/2019 

501 – IBI RÚSTICA 1 26/04/2019 – 28/06/2019 

503 -  IBI CARACTERÍSTIQUES 
ESPECIALS 

1 28/06/2019 – 30/08/2019 

733 – OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC i GUALS 1 28/06/2019 – 30/08/2019 

840 – CONSERVACIÓ CEMENTIRI 1 28/06/2019 – 30/08/2019 

010 – IAE 1 30/07/2019 – 30/09/2019 

560 – TAXA ESCOMBRARIES 2 30/07/2019 – 30/09/2019 

500 – IBI URBANA 2 30/08/2019 – 30/10/2019 
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CONCEPTE PERÍODE 
CONSUM 

PERÍODE PROPOSAT 

800 – SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA 

01/01/2019 – 
31/03/2019 

26/04/2019 – 28/06/2019 

800 – SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA 

01/04/2019 – 
30/06/2019 

30/07/2019 – 30/09/2019 

800 – SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA 

01/07/2019 – 
30/09/2019 

30/10/2019 – 30/12/2019 

800 – SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA 

01/10/2019 – 
31/12/2019 

29/01/2020 – 30/03/2020 

 

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

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

  

  

Expedient 1525/2018. Concessió directa i pagament d e subvenció CE 
l'Arboç per l'organització de la Sant Silvestre Sol idària  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JGL  

  

APROVAR, SI S’ESCAU, LA CONCESSIÓ DIRECTA I PAGAMEN T DE SUBVENCIÓ A 
L’ASSOCIACIÓ CLUB ESPORTIU L’ARBOÇ PER L’ORGANITZAC IÓ DE LA 2ªSANT 
SILVESTRE SOLIDÀRIA. EXP.- 1525/2018  

 

Els Ajuntaments de Banyeres del Penedès i de L’Arboç es mancomunen per segona 
vegada col·laborant per tal de dur a terme la 2ª Sant Silvestre Solidària , organitzada 
pel Club Esportiu l’Arboç. Enguany la sortida es farà des de la Plaça de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès i la meta estarà situada a la piscina coberta de l’Arboç, tot i que 
cada any s’anirà alternant el lloc de sortida i d’arribada. 
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La Sant Silvestre Solidària, cursa i marxa, se celebrarà el dia 29 de desembre de 2018 a 
les 17 hores, tindrà un recorregut de 5,7 quilòmetres que transcorreran per un circuit 
urbà, passant per carrers de L’Arboç i de Banyeres del Penedès, i per un circuit rural. 
S’ha previst una participació màxima de 400 persones, entre corredors i caminants.  

Atès els estatuts de l’entitat, els quals consten a l’expedient, l’Associació Club Esportiu 
l’Arboç és una entitat sense ànim de lucre, vàlidament constituïda, que té per objectiu 
organitzar i promoure actes cívics, literaris, culturals, populars, folklòrics, d’esbarjo i el 
foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva. 

Atès que l’Associació Club Esportiu l’Arboç és l’entitat organitzadora de la 
cursa/caminada Sant Silvestre Solidària, i que té la necessitat de comptar amb el suport 
econòmic dels Ajuntaments de Banyeres del Penedès i de l’Arboç, així com amb el 
suport logístic de diversos voluntaris d’ambdós municipis.  

Atès la memòria del Sr. Joan Roig Soria, Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Banyeres 
del Penedès, que consta a l’expedient, en la qual considera que la 2ª Sant Silvestre 
Solidària és una activitat d’interès general, utilitat pública, fomenta la cohesió social, la 
participació ciutadana i promou l’esport i l’oci saludable, a més, és solidària ja que 
afavoreix als nens i nenes més desfavorits dels dos municipis implicats, per aquest motiu 
des de la regidoria s’estima oportú donar suport en l’organització de la cursa/caminada a 
l’Associació Club Esportiu l’Arboç mitjançant la concessió directa d’una subvenció  per 
import de 1.000,00 euros. 

 
Atès l’informe del secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès, que consta a l’expedient. 

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

Per tot això, 

 

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

  

PRIMER.- Autoritzar, disposar i ordenar per pagament efectiu la quantitat de 1.000,00 
euros a favor de l’Associació Club Esportiu l’Arboç tenint en compte la consignació 
pressupostària 3410 48100.  
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SEGON.- Habilitar al Sr. Alcalde per a la realització de les gestions necessàries en 
l’execució del present acord. 

  

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

  

QUART.- Notificar el present acord a l’Associació Club Esportiu l’Arboç detallant  : 

  

1. L’objecte de la subvenció i els seus beneficiaris. 

  

2. El crèdit pressupostari al qual s’imputa la despesa i la quantia de la subvenció. 

  

3. La 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. 

  

4. L’activitat objecte de la subvenció que es regula s’haurà de justifica, com a data 
màxima el 30 de juny de 2019, llevat que el sol·licitant demani i justifiqui un altre 
calendari. L’ordenança que regula sol·licitud i atorgament de subvencions i 
convenis per a la realització d’iniciatives i activitats culturals, socials i esportives, 
indica que l’entitat perceptora de la subvenció estarà obligada a presentar, en el 
termini màxim de 6 mesos a comptar des del pagament efectiu de la subvenció, 
la justificació del fons percebut, llevat en el cas en què l’activitat no hagués 
finalitzat, la justificació s’haurà de realitzar en el termini de dos mesos des de la 
finalització de la mateixa. 

  

5. L’entitat 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 (declaració 
responsable de la relació de factures o documentació justificativa). No obstant, 
els justificants estaran a disposició de la intervenció de l’Ajuntament en qualsevol 
moment. 

  

6. Explícitament l’associació ha de declarar que no té cap afany de lucre i que no 
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destina cap quantitat econòmica a ingressos dels seus membres i que, per tant, 
la totalitat de la subvenció es correspon amb les despeses derivades de les 
seves activitats, omplint el document de l’Annex 4 (declaració responsable entitat 
sense afany de lucre). 

  

CINQUÈ.- Encomanar al Departament d’Esports que realitzi la remissió, supervisat per 
l’Interventor, de la documentació requerida a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS).  

  

Expedient 750/2017. Sol·licitud pròrroga per a la j ustificació de la 
subvenció destinada a programes i activitats d'inte rés ciutadà, de 
caràcter singular, extraordinari i no previstes a l a resta de convocatòries 
anuals de la Diputació de Tarragona, Convocatòria 2 017 

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JGL  

  

APROVAR, SI S’ESCAU, SOL·LICITAR PRÒRROGA PER A LA JUSTIFICACIÓ DE 
LA SUBVENCIÓ DESTINADA A PROGRAMES I ACTIVITATS CUL TURALS I 
D’INTERÈS CIUTADÀ, DE CARÀCTER SINGULAR, EXTRAORDIN ARI I NO 
PREVISTES A LA RESTA DE CONVOCATÒRIES ANUALS DE LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA (INVERSIONS), CONVOCATÒRIA 2017. EXP.- 75 0/2017 

  

Atès que es van aprovar les bases de concessió de subvencions per a l’any 2017 de la 
Unitat de Cultura, de l’Àrea de Serveis d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de 
Tarragona al BOPT núm. 64 de data 31 de març de 2017, tal com: 

-       Bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la 
concessió de subvencions als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones 
per a projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà, de caràcter singular, 
extraordinari i no previstes a la resta de convocatòries anuals. 

Atès que a la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2017 es va acordar sol·licitar 
les següents subvencions: 

  

Per activitats:  
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-          27a Trobada Internacional de Harley’s Davidson, activitat que per primera 
vegada acull el nostre municipi i que preveu una gran afluència de participants i 
públic. 

Pressupost estimat de despeses 10.000,00 € 

  

-          Taller de memòria cognitiva, realitzat per una psicòloga amb un grup de gent 
gran per tal d’estimular els sentits i ampliar coneixements. 

Pressupost estimat de despeses 4.450,00 € 

  

Subvenció atorgada:  4.711,62 euros  

Data màxima de justificació:  31 de desembre de 2017 

Data de justificació:  29 de desembre de 2017  

Data de cobrament:  21 de març de 2018  

  

  

Per a inversions:  

-          Coberta del Centre Cívic Ernest Lluch 

Pressupost estimat de despeses 40.000,00 € 

  

Subvenció atorgada:  7.139,88 euros  

Data màxima de justificació:  31 de desembre de 2018 

Data de justificació:  pendent  

Data de cobrament:  pendent 

  

Atès el punt 13. Gestió i justificació de les bases de concessió de subvencions: 

  

“13. Gestió i justificació 
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... 

El termini màxim per a la presentació d’aquest compte justificatiu és de tres mesos des 
de la data de finalització de l’activitat objecte de subvenció, en el cas de subvenció per 
activitats. 

  

En les subvencions per inversions el termini és el 31 de desembre de l’any següent al de 
la concessió, llevat dels casos en què se sol·liciti una pròrroga, degudament justificada, 
petició que ha de ser resolta per l’òrgan corresponent d’acord amb el procediment 
establert a les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona, a la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a l’RD 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003. 

  

...” 

  

Atès la memòria de la Sra. Berdusán Farré, Regidora de Cultura de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès, que consta a l’expedient, en la qual proposa sol·licitar a la 
Diputació de Tarragona pròrroga per a la justificació de l’esmentada a subvenció atès 
que les obres de la coberta del centre cívic estan en procés.  

  

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

  

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

Per tot això, 

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

PRIMER.- Aprovar sol·licitar pròrroga a la Diputació de Tarragona per a la justificació de 
la subvenció destinada a programes i activitats culturals i d’interès ciutadà, de caràcter 
singular, extraordinari i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de 
Tarragona (inversions). 

SEGON.- Facultar a l’alcalde a signar els documents. 

TERCER.- Notificar aquesta resolució a la Diputació de Tarragona. 
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QUART.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió. 

  

Expedient 249/2018. Conveni de serveis socials 2016 -2019. Aprovació de 
l'annex 2019  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

  

PROPOSTA DE L’ALCALDIA A LA JGL  

   

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ANEX 2019 DEL CONVENI D E COOPERACIÓ 
INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL B AIX PENEDÈS I 
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN MATÈRIA DE SERVEIS 
SOCIALS PEL PERÍODE 2016-2019.- Exp. 249/2018  

  

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. 

  

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.  

  

Atès que en data 26 de novembre de 2018 amb registre d’entrada número 2018-E-RC-
4227, el Consell Comarcal del Baix Penedès tramet l’annex al conveni de Serveis 
Socials d’aportacions econòmiques pel 2019, per tal d’aprovar-lo abans del 31 de 
desembre de 2018. 

  

Atès l’Annex 2019, el qual es transcriu literalment:: 

  

“ANNEX 1     
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CONVENI 2018 CCBP I AJUNTAMENTS EN MATÈRIA DE SERVE IS SOCIALS 
  

     

    Aportació 2019 

  

Concepte 1. Professionals i serveis socials bàsics    904.226,03 €  

     

Quota participació dels ajuntaments  34,00%   307.436,85 €  

  

MUNICIPI %  POBL.  S/  POBLACIÓ  Aportació  

  COMARCA  HABITANTS    

BANYERES PDÈS. 7,9% 3.103 24.385,90 € 

        

Total comarca   39.120   

  

Concepte 2. SAD (inclou SAD Dependència i SAD Socia l)     

     

L'Ajuntament aportarà una tercera part del cost dels casos del seu municipi.  
  

  

MUNICIPI APORTACIÓ 

  PREVISTA 

BANYERES PDÈS. 17.000,00 € 

  

  

 

Concepte 3. Grup de voluntariat     
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Quota anual per cada voluntari     

     

El Consell Comarcal abonarà a la Federació Catalana de Voluntariat la quota anual per 
cada voluntari assegurat, que ascendeix a 5,20€/any. Els ajuntaments assumiran el cost 
d'aquestes quotes de les persones voluntàries del seu municipi.   

  

Previsió Cost Banyeres 16€ 

  

Concepte 4. Servei d'Acolliment Residencial d'Urgèn cia     

  

Despeses subministraments, assegurança, manteniment, etc.   5.300,00 € 

  

 

MUNICIPI %  POBL.  S/  POBLACIÓ  Aportació  

  COMARCA  HABITANTS    

BANYERES PDÈS. 9,0% 3.103 475,15 € 

        

Total comarca   34.612   

     

Concepte 5. Transport adaptat     123.053,00 €     
    

Aportació ajuntaments Transport Adaptat   42,14%   51.853,00 €  

 

 

MUNICIPI %  POBL.  S/  POBLACIÓ  Aportació  

  COMARCA  HABITANTS    

BANYERES PDÈS. 4,9% 3.103 2.538,81 € 
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Total comarca   63.376   

 

  

Concepte 6. SIS (servei Intervenció Socioeducativa)   61.016,39 € 
   

Quota participació ajuntaments          52,25%     31.879,36 €   
  

  

 

MUNICIPI %  POBL.  S/  POBLACIÓ  Aportació  

  COMARCA  HABITANTS    

BANYERES PDÈS. 7,9% 3.103 2.528,67 € 

        

Total comarca   39.120   

  

 

Concepte 7. Immigració               50.461,74 €  

   

Quota participació ajuntaments         22,17%    11.076,74 €  

 

MUNICIPI %  POBL.  S/  POBLACIÓ  Aportació  

  COMARCA  HABITANTS    

BANYERES PDÈS. 7,9% 3.103 878,61 € 
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Total comarca   39.120   

 

Concepte 8. SIAD                51.664,75 €  
  

Quota participació ajuntaments           22,62%    11.688,50 €  

  

MUNICIPI %  POBL.  S/  POBLACIÓ  Aportació  

  COMARCA  HABITANTS    

BANYERES PDÈS. 7,9% 3.103 927,13 € 

        

Total comarca   39.120   

  

  

TOTAL Serveis Socials 48.750,28 € 

  

  

Concepte 9. Joventut  

  

En aquest concepte, serà el Consell Comarcal qui transferirà a l’Ajuntament les 
quantitats que es detallen en el quadre següent, d’acord amb el que s’estableix al 
conveni general de Serveis Socials 2016-2019 entre els Ajuntaments i el Consell 
Comarcal. 

  

MUNICIPI QUANTITAT  QUANTITAT  

  PRESSUPOSTADA  ATORGADA  
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Banyeres del Penedès 18.660,00 € 3.300,00 € 

  

  

Vist l’informe emès per la Secretaria Intervenció Municipal, que consta a l’expedient. 

  

Considerant que no s’ha aprovat el pressupost de l’exercici 2019 i es preveu la pròrroga 
del pressupost, les quanties que es prorrogaran de forma automàtica són les previstes 
en el pressupost de l’exercici 2018, que són: 

  

2312 46500 CCBP. Treballadora i Educadora Social (serveis socials bàsics) 20.490,15 

2312 46502 CCBP. Servei d'Atenció Domiciliària 18.400,00 

2312 46504 CCBP. Voluntariat i pis d'acollida  500,00 

2312 46505 CCBP. Transport adaptat 2.538,81 

2312 46506 CCBP. Serveis Intervenció Socioeducativa 1.100,49 

2312 46507 CCBP. Immigració 1.047,87 

2312 46508 CCBP. SIAD 706,67 

  

Per la qual cosa, durant l’exercici 2019 s’hauran de preveure al pressupost els crèdits 
suficients per assumir els costos compromesos amb aquest conveni, en alguns casos 
superiors als previstos al 2018, que són: 

  

2312 46500 CCBP. Treballadora i Educadora Social (serveis socials bàsics) 24.385,90 

2312 46502 CCBP. Servei d'Atenció Domiciliària 17.000,00 

2312 46504 CCBP. Voluntariat i pis d'acollida  491,15 

2312 46505 CCBP. Transport adaptat 2.538,81 

2312 46506 CCBP. Serveis Intervenció Socioeducativa 2.528,67 

2312 46507 CCBP. Immigració 878,61 

2312 46508 CCBP. SIAD 927,13 
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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. 

  

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, 

  

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

  

PRIMER.- Aprovar l’annex per a l’any 2019 del conveni de cooperació interadministrativa 
entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament de Banyeres del Penedès en 
matèria de serveis socials pel període 2016-2019. 

 

SEGON.- Adoptar el compromís de que el pressupost de 2019 prevegi la consignació 
adequada i suficient per assumir aquesta despesa. 
  
TERCER.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Baix Penedès. 
 

  

Expedient 1536/2018. Nòmines mes Desembre  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL  

  

APROVAR, SI S’ESCAU, LES NÒMINES DEL PERSONAL LABOR AL, 
FUNCIONARIS, CÀRRECS ELECTES I PERSONAL EN PRÀCTIQU ES DEL MES 
DESEMBRE Exp. 1536/2018  
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En relació a l’expedient relatiu a l’aprovació de les nòmines del personal de l’Ajuntament 
de Banyeres del Penedès corresponents al mes de desembre, que inclou les retribucions 
bàsiques i retribucions complementàries corresponents a les diferents situacions 
administratives i serveis o treballs extraordinaris del personal laboral i quilometratge del 
personal laboral i funcionari. 

  

Atès el contingut de la Base 40ena de les d’execució del pressupost per l’exercici vigent, 
que es transcriu a continuació: 

  

“Base 40.- Gestió de la despesa en matèria de perso nal  

  

1. La despesa de personal s’ajustarà a la plantilla de personal, aprovada conjuntament 
amb el pressupost, i tindrà en compte la relació de llocs de treball. Únicament podrà 
contractar-se personal quan així ho permeti en cada moment la legislació aplicable.  

  

2. Les retribucions de tot el personal de la corporació es faran efectives referides a 
mesos naturals, d’acord amb la seva legislació específica, i s’efectua per transferència 
als comptes oberts en bancs i caixes d’estalvis designats pel treballador. 

  

3. L’Alcaldia podrà concedir bestretes sense interessos a treballadors amb una antiguitat 
mínima d’un any per un import màxim de dos mensualitats, fixant com a límit la quantitat 
de 1.800 euros. 

  

Els treballadors de contracte superior a un any poden disposar d’un avançament de la 
paga extraordinària corresponent al semestre natural en que es demana. L’avançament 
de la paga extraordinària serà compatible amb les bestretes. 

  

4. Les nòmines mensuals fan la funció de document O, s’aprovaran per decret de 
l’Alcaldia que es donarà compte a la Junta de Govern Local. L’Alcaldia ordenarà el 
pagament i, juntament amb la Secretaria Intervenció Tresoreria, signarà el pagament 
material. 

  

5. En les relacions o nòmines de transferència bancària a través de les quals es fan 
efectius els havers del personal al servei de la corporació, es podran incloure el 
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 
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una vegada descomptades les retencions corresponents.” 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

Per tot això,  

  

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

  

PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a les nòmines del mes de desembre del 
personal funcionari, laboral, en pràctiques 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: 57.576,34 €  

Total líquid a percebre: 34.147,88 € 

Retenció IRPF: 5.721,54 € 

Total Seguretat Social Tc1: 17.388,21 € ( suma de quotes obreres 2.861,05 € i quotes a 
càrrec de l’Ajuntament: 14.527,16 €) 



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

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

Bestretes i embargaments: 318,71 € 

  

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

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL   

  

Donar compte Decrets  

Nom Data Resum Expedient 

DECRET 
2018-0124 

  

12/12/2018 
15:06 

Convocatòria Junta de Govern Local en 
sessió ordinària de data 13 de desembre 

de 2018. JGL/2018/37 
JGL/2018/37 

 

  

Donar compte de l'expedient 1529/2018. Relació de l es subvencions 
atorgades a entitats locals any 2018.  

  

DONAR COMPTE DE LES SUBVENCIONS A FAVOR DE L’AJUNTA MENT DE 
BANYERES DEL PENEDÈS GESTIONADES DURANT L’ANY 2018.  EXP.- 1529/2018 

 

Vistes les subvencions a favor de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès gestionades 
durant l’any 2018 pels diferents departaments: atenció a les persones, recursos 
econòmics i obra pública i serveis generals. 

  

  

Subvencions 2018 

subvenció organisme objecte pressupost  atorgament data màxim estat   departament 

      presentat   
de 
justificació     

Programes i activitats DT Activitats: trobada de Harleys i 14450,00 4711,62 31/12/2017 justificada AP 



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

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

culturals de caràcter 
singular 

curs memòria cognitiva 

    Substitució coberta del centre 
cívic 

40000,00 7139,88 31/12/2018 en tràmit 
pròrroga 

AP 

Protecció salut pública: 
plagues i mosquit tigre 

DT Plagues i mosquit tigre 2500,00 1616,90 31/03/2019 en tràmit AP 

  DT Peridomèstics 5500,00 3557,18 31/03/2019 en tràmit AP 

Protecció salut pública: 
aigua consum humà 

DT Manteniment aigua 8513,23 5055,60 31/03/2019 en tràmit AP 

Protecció de la salut 
pública: piscines 

DT Desfibril·lador 1917,85   31/03/2019 no admesa AP 

Activitats culturals DT Activitats culturals 52550,00 4872,31 31/03/2019 
en fase de 
justificació AP 

Activitats singulars DT Trobada Harley i Sempre hi som 15000,00 5,755,50 31/12/2018 
en fase de 
justificació AP 

Activitats esportives DT 
La Banyerenca run, cursa i 
caminada popular 6777,10 1503,38 31/12/2018 justificada AP 

Inversions en equipaments DT 
Béns mobles equipaments 
culturals i ampliació Banc 
aliments 

37437,95 5000,00 31/12/2019 en tràmit AP 

Joves en pràctiques SOC 1 jove auxiliar administratiu 6 
mesos 

22000,00 11000,00 28/05/2019 en tràmit AP 

Primer cicle d'educació 
infantil curs 2017-2018 

DT 27,10 alumnes de mitjana curs 
2017-2018 

25288,00 23712,50 28/02/2019 en fase de 
justificació 

AP 

Contracte programa 
Joventut GC 

Activitats juvenils i propjecte 
Jove Baix Penedès 17296,84 3300,00 28/02/2019 

en fase de 
justificació AP 

Ecatàleg DT 
Ballada de sardanes Dansaires 
del Penedès 750,00 750,00 05/12/2018 justificada AP 

    
Ballada de sardanes Cobla 
Ressò 850,00 850,00 05/12/2018 justificada AP 

    Actuació castellera Nens del 
Vendrell 

2300,00 2300,00 05/12/2018 justificada AP 

    Actuació castellera Minyons de 
l'Arboç 

1452,00 1200,00 05/12/2018 justificada AP 

    Concert Miracle Seguí 700,00 700,00 05/12/2018 justificada AP 

    
Concert de Sant Esteve 
Agrupació Coral Ressò de 
l'Arboç 

490,00 490,00 15/01/2019 
pendent 
d'executar AP 

    Contes estrellats Associació 
Bocafoscant 

320,00 300,00 15/01/2019 pendent 
d'executar 

AP 

    
De la terra a l'infinit Associació 
Bocafoscant 250,00 250,00 15/01/2019 

pendent 
d'executar AP 

PAM anualitat 2017 DT 
Reforma i ampliació local per la 
biblioteca i serveis socials 115427,85 109656,45 31/10/2019 

pendent 
d'executar RREE 

PAM anualitat 2017 DT 
Reparació coberta translúcida al 
centre cívic 38931,06 29735,19 31/12/2020 

pendent 
d'executar RREE 

PAM anualitat 2017 DT 
Serveis de neteja viària i 
manteniment de jardins i arbrat 

126907,44 77972,36 31/12/2020 
pendent 
d'executar 

RREE 

PEXI 2017 DT Substitució de llumeneres de la 
urbanització Priorat de Banyeres 

49505,29 23760,00 31/07/2019 pendent 
d'executar 

RREE 

PAM anualitat 2018  DT Despeses corrents 184400,00 80000,00 31/03/2018 en tràmit RREE 

PAM anualitat 2018  DT Substitució llumeneres Priorat 121035,99 69903,00 31/03/2022 en tràmit RREE 

Interessos de préstecs DT Interessos de préstecs 1968,95 pendent 31/03/2019 en tràmit RREE 

PAES 2018 actuacions de 
mitigació al canvi climàtic 

DT 
Substitució fusteria exterior i 
envidrament de la façana 
principal CC 

15770,20 pendent 31/12/2019 pendent 
d'executar 

OP i SG 

PEXI 2018 modernització 
d'equipaments informàtics DT 

Subministrament ordinadros pels 
equipaments municipals 28272,19 23818,00 31/10/2020 

pendent 
d'executar OP i SG 

  DT Diputació de Tarragona 884111,94 481302,87       

  GC Generalitat de Catalunya           

  SOC Servei d'Ocupació de Catalunya           

  AP Atenció a les persones           

  RREE Recursos econòmics           

  OP i SG Obra pública i serveis generals           
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Per tot això exposat, 

  

Es dóna compte de les subvencions a favor de l’Ajuntament gestionades durant l’any 
2018 als efectes de compliment de la normativa sobre transparència d’actes 
administratius en el sector públic, i als efectes de posar en coneixement de la Junta de 
Govern Local l’estat de tramitació de les mateixes. 

 

 

C) PRECS I PREGUNTES  

  

No hi ha assumptes 
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