Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

JGL/2018/34

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

22 / de novembre / 2018

Durada

Des de les 18:30 fins a les 19:12 hores

Lloc

Sala de Juntes

Presidida per

Amadeu Benach i Miquel

Secretari

José Félix Velasco Martínez

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

39689555L

Amadeu Benach i Miquel

SÍ

39718771W

Anna Jané Caralt (sense dret a vot)

SÍ

35013086W

Ida Pilar Josefa Berdusan Farré

SÍ

46333082L

Joan Roig i Soria

SÍ

39636281J

Lluís Inglada i Jané

SÍ
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Expedient núm.:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ACTA

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

Favorable


Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Acta Junta de Govern local en sessió ordinària de data 8 de novembre
de 2018. JGL/2018/33

Expedient 1416/2018. Sol·licitud de canvi de nom del títol del nínxol nº
185
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Número : 2018-0035 Data : 29/11/2018

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A) PART RESOLUTIVA

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CANVI DE NOM DE LA TITULARITAT DEL TITOL DEL
NÍNXOL Nº 185.- 1416/2018

Vist la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI: ....687A, de data 2 de novembre de
2018 i amb registre d’entrada número E-18-3951, en la qual comunica que el títol del
nínxol nº 185 va a nom del seu pare difunt i que per tant, es modifiqui la titularitat del títol
del nínxol, al seu nom.

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

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

Expedient 1310/2017. Sol·licitud Llicència Urbanística per a l'estesa de
línia subterrània per a mitja tensió per a desplaçament
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES EXP.- 1310/2017

En data 9 d’octubre de 2017, Endesa Distribución Eléctrica SLU, va presentar sol.licitud
per a la estesa de línia subterrània de mitja tensió per a desplaçament al terme de
Banyeres.

En data 15 de novembre de 2017, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va
sol·licitar els preceptius informes jurídic i tècnic.

En data 14 de novembre de 2017 el tècnic municipal va emetre informe desfavorable al
considerar que la documentació presentada no era suficient. Endesa va rebre el

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

Número : 2018-0035 Data : 29/11/2018

SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant.
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PRIMER.- Aprovar el canvi de nom de la titularitat del títol del nínxol nº 185, per el de la
sol·licitant.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

requeriment en data 23 de novembre següent.

En data 23 d’octubre de 2018, el tècnic municipal emet informe favorable per a la
concessió de la llicència amb els següents advertiments i condicionants:

Segons l’establert a l’art. 48 del Reglament de protecció de la legalitat
urbanística, no és exigible l’aprovació d’un projecte d’actuació específica per
obtenir llicència urbanística, atesa l’escassa entitat de les obres o de la
superfície de sòl afectada per les instal.lacions soterrades de connexió de les
obres implantades legalment a les xarxes de subministrament de serveis.

Les sol.licituds de llicències urbanístiques en sòl no urbanitzable quan no
requereixin l’aprovació d’un pla especial o un projecte d’actuació específica
prèviament al seu atorgament han de presentar la documentació establerta en
l’art 57 del Reglament de protecció de la legalitat urbanística.

-

Previ a l’inici de les obres s’ha d’obtenir la corresponent autorització de la
mancomunitat de l’Albornar.

-

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

En data 30 d’octubre de 2018 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe
favorable i es reitera amb els advertiments que indica el tècnic.
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De nou, Endesa aporta documentació en data 10 d’octubre de 2018 presenta
documentació requerida.
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En data 28 d’agost de 2018, el tècnic municipal emet un nou informe del que es desprèn
que la nova documentació presentada no dona acompliment a tots els requeriments fets
en data 16 de novembre de 2017. Endesa fa recepció del nou requeriment en data 7 de
setembre.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 1 d’agost de 2018, Endesa va fer entrada al registre de l’Ajuntament de nova
documentació.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

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

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


Identificació de les obres:



Descripció de les obres:
Estesa de 109 m C.S. 18/30 Kv entre conversions
a efectuar amb suports metàl.lics existents de les línies 25 kv “SM BANYERES i
S. OLIVA”



Emplaçament de les obres:
adjacents a SE S. Oliva

Polígon 7 parcel.la 97 , ronda Albornar i terrenys

Referència Cadastral:

43020A007000970000OX



Promotor:

Endesa



Identificació del redactor del projecte: Victor Garreta Juera



Suspensió de Llicències:

estesa de línia subterrània

No
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Atès les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 de juny del 2015, i atenent a
les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017.
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Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases de Règim Local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el
procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que
estableix la legislació de règim local.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)



Afectació del domini públic:

Si



Classificació del sòl:
d’Idiada

Sòl no urbanitzable. Sistema de la pista de proves



Qualificació urbanística:

Previ a l’inici de les obres s’ha d’obtenir la corresponent autorització de la
mancomunitat de l’Albornar.

-

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

TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de sis
mesos a comptar des de la data d’atorgament de la llicència.
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 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11
realitzar la següent liquidació tributària:
- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres
- Taxa Llicència Urbanística
- TOTAL

1.366,96 €
182,26 €
1.549,23 €

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.

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

Número : 2018-0035 Data : 29/11/2018

-

Codi Validació: 6EQPLFNPG5WSZ2SYHS6FACR9C | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 42

SEGON.- La llicència d’obres estarà sotmesa a els següents advertiments:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

clau 22 de sòl no urbanitzable

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LLICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ. EXP. 770/2018

En data 21 de juny de 2018, la Sra. DNI ... 236-P va presentar sol·licitud de llicència de
primera ocupació de l’habitatge situat al carrer Bisbe Sanahuja, 29.

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

Número : 2018-0035 Data : 29/11/2018

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 770/2018. Sol·licitud Llicència Urbanística llicència de primera
ocupació per a l’habitatge unifamiliar aïllat carrer Marta Mata, 51

En data 7 de novembre de 2018 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe
favorable.

Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el
procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que
estableix la legislació de règim local.

Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de
Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015.
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En data 6 de novembre de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

Identificació de la llicència:

Primera Ocupació



Descripció de les obres:

Habitatge unifamiliar aïllat de nova construcció.



Emplaçament de les obres:

Marta Mata, 51 (Els Boscos)

Referència Cadastral:

0702609CF8700S0001FR

Promotor:

Sra. DNI ... 236-P



SEGON.- En aplicació de l’ article 5.b). de les Ordenança Fiscal números 11, realitzar
la següent liquidació tributària:

- Taxa Llicencia Urbanística

200,00 €

- TOTAL

200,00 €

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

QUART.- Notificar el present acord als interessats.

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

Expedient 587/2018. Sol·licitud Llicència Urbanística de caràcter menor
per a la realització d'una tanca al c/Gijón, 2 1r. 2a
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PRIMER.- Atorgar la llicència de primera ocupació per a l’habitatge unifamiliar aïllat i
que fa referència a l’ identificació següent:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Favorable

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

REFERÈNCIA CADASTRAL:

1207502CF8710G0021HB

En data 11 de maig de 2018, el Sr. NIE ...939-M va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

En data 28 de maig de 2018, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.

En data 29 de maig de 2018 el tècnic municipal va emetre informe desfavorable al
considerar que la documentació aportada no era suficient per valorar la sol.licitud de
llicència.

En data 23 de juliol de 2018, el Sr. NIE ...939-M aporta documentació complementària i
demana continuar amb la tramitació de la llicència. En data 21 d’agost de 2018 el tècnic
municipal emet de nou informe desfavorable al considerar que la documentació aportada
no es suficient i es requereix a l’interessat que aporti una certificació de la junta de
propietaris de l’edifici aprovant la realització de l’obra.

En data 26 d’octubre de 2018, el Sr. NIE ...939-M aporta la documentació requerida i, el
tècnic municipal emet informe favorable en data 13 de novembre de 2018 amb les
següents advertències:

Es permeten les tanques a espai públic complint l’art. 59.2 de la normativa del
POUM i hauran de ser amb material massís fins a 0,60m i la resta fins a una
alçada de 1,60m amb reixes, tela metàl·lica o arbusts.
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EMPLAÇAMENT:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES EXP.- 587/2018

Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el
procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que
estableix la legislació de règim local.

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

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

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

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

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

Primer.- Identificació.
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59.2 Les tanques de l’espai públic s’hauran de subjectar en tota la seva longitud a les
alineacions i rasants. Les de separació de partions entre veïns s’amidaran des de la cota
natural del terreny en aquest límit. L’alçada màxima de les tanques serà 1,60 m, es
podran fer amb material massís fins una cota màxima de 0.60 metres per damunt de la
vorera o del terreny i s’acabarà amb reixes, tela metàl·lica o, preferentment amb
vegetació d’arbust viu. No s’admeten els acabats amb elements punxants, o que puguin
provocar ferides a les persones o animals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)



Descripció de les obres:

Realització de tanca



Emplaçament de les obres:

carrer Gijon, 2 1er. 2na.

Referència Cadastral:

1207502CF8710G0021HB



Promotor:

Sr. NIE ...939-M



Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència



Suspensió de Llicències:

No



Afectació del domini públic:

No

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

-

Es permeten les tanques a espai públic complint l’art. 59.2 del POUM i hauran
de ser amb material massís fins a 0,60m i la resta fins a una alçada de 1,60m
amb reixes, tela metàl·lica o arbusts.

2. Les tanques de l’espai públic s’hauran de subjectar en tota la seva longitud a les
alineacions i rasants. Les de separació de partions entre veïns s’amidaran des de la cota
natural del terreny en aquest límit. L’alçada màxima de les tanques serà 1,60 m, es
podran fer amb material massís fins una cota màxima de 0.60 metres per damunt de la
vorera o del terreny i s’acabarà amb reixes, tela metàl·lica o, preferentment amb
vegetació d’arbust viu. No s’admeten els acabats amb elements punxants, o que puguin
provocar ferides a les persones o animals.

-

Les obres no suposaran afectació estructural.

-

Les obres no tindran afectació sobre el domini públic.

-

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

TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de 15
dies a comptar des de la data de recepció de la notificació de la llicència.
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Identificació de les obres:
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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.

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres

17,06 €

- Taxa Llicència Urbanística

36,00 €

- TOTAL

53,06 €

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

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.

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

Expedient 1175/2018. Sol·licitud Llicència Gual a l'Av. Catalunya 4
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL
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QUART.- En aplicació de l’ article 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11
realitzar la següent liquidació tributària:
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PROPOSTA D'ALCALDIA PER CONCEDIR, SI S'ESCAU, LLICÈNCIA DE GUAL

En data 13 de novembre de 2018 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe
favorable.

Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el
procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que
estableix la legislació de règim local.

Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de
Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015.

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

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

PRIMER.- Atorgar la llicència de gual sol·licitada per la finca situada a l’Av. Catalunya, 4
amb els següents advertiments:
§ El nombre màxim de vehicles es inferior a 4.
§ El gual quedarà identificat amb la placa de gual facilitada per l’Ajuntament i amb la
senyalització horitzontal d’una ralla pintada sobre la vorera que no sobrepassarà
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En data 2 de novembre de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable.

Codi Validació: 6EQPLFNPG5WSZ2SYHS6FACR9C | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 42

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 18 de setembre de 2018, el Sr. DNI ...138-G va presentar sol·licitud de llicència
de gual per la finca situada a l’Av. Catalunya, 4, dins del terme municipal.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

0,5m dels extrems de la porta.
§ La llicència autoritza el pas de cotxes sobre la vorera i al dret de reserva d’espai
de la vorera senyalitzada lliure d’aparcament.

CONCEPTE

TAXA LLICENCIA
(2on. Semestre)
IMPORT

TOTAL

55,50 €

GUAL

TOTAL

A

INGRESSAR

55,50 €

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

QUART.- Notificar el present acord als interessats.

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

Expedient 870/2018. Sol·licitud Llicència Urbanística per a la construcció
d'una piscina d'ús particular a l'Av. Til·lers 11, el Priorat
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL
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SEGON.- En aplicació de de les Ordenances Fiscals es realitzarà la següent liquidació
tributària:
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§ Atenent ordenança fiscal núm. 15 de taxa per les entrades de vehicles a través de
les voreres i les reserves de via pública.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

§ Queda prohibit la utilització de rampes permanents a la vorera, excepte que sigui
rebaixada la vorera tal com indica la ordenança. Per tant, aquesta llicència sols
permet emprar pujadors que s’hauran de posar i retirar cada cop que entri o surti
el cotxe.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

REFERÈNCIA CADASTRAL:

8805818CF7780S0001EQ

En data 10 de juliol de 2018, la Sra. DNI ...807-R va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de major.

En data 10 de juliol de 2018, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.

En data 24 de juliol de 2018 el tècnic municipal va emetre informe desfavorable al
considerar que el projecte presentat no acomplia amb la normativa urbanística.

En data 8 d’agost de 2018, el tècnic encarregat del projecte de construcció va presentar
escrit presentant al.legacions a les consideracions fetes pel tècnic municipal en el seu
informe.

En data 21 d’agost de 2018, el tècnic municipal emet de nou informe reiterant-se en la
necessitat d’acomplir amb els paràmetres urbanístics que li son d’aplicació.

En data 25 de setembre de 2018, la Sra. DNI ...807-R presenta nova documentació i
sol.licita la continuació dels tràmits per a l’atorgament de la llicència.

En data 13 de novembre de 2018, el tècnic municipal emet informe favorable al
considerar que la nova documentació presentada dona compliment als requeriments fets
i que el nou plantejament aportat compleix amb els paràmetres urbanístics.

En data 16 de novembre de 2018 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe
favorable d’acord amb les següents conclusions:

La piscina compleix paràmetres urbanístics, pel que s'informa favorable per
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Av. Til.lers, 11 del Priorat de Banyeres

Codi Validació: 6EQPLFNPG5WSZ2SYHS6FACR9C | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 42

EMPLAÇAMENT:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES EXP.- 870/2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

-

Les obres no tindran afectació sobre el domini públic.

-

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

Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el
procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que
estableix la legislació de règim local.

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

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

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

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

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



Identificació de les obres:
Obra Major d’acord amb l’art. 12.4 i l’art. 34 del
D.179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
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Les obres no suposaran afectació estructural.
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-

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

l'obtenció de la llicència, condicionat a l’aportació d’un document d’acceptació d’un
dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat.

construcció de piscina d’ús particular



Emplaçament de les obres:

Av. Til.lers, 11 del Priorat de Banyeres

Referència Cadastral:

8805818CF7780S0001EQ



Promotor:

Sra. DNI ...807-R



Identificació del redactor del projecte: Arquitecte col. Nº 29962-6



Suspensió de Llicències:

No



Afectació del domini públic:

No

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

-

Les obres no suposaran afectació estructural.

-

Les obres no tindran afectació sobre el domini públic.

-

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

TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de sis
mesos a comptar des de la data de recepció de la llicència d’obres.
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 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11
realitzar la següent liquidació tributària:
- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres

307,36 €

- Taxa Llicència Urbanística

200,00 €

- TOTAL

507,36 €
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Descripció de les obres:
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LES FIANCES DIPOSITADES EN
L’EXPEDIENT O/07/154

En data 13 de novembre de 2018, Daifu Sistems, S.L. va presentar sol·licitud de
devolució de fiances per la part percentual de l’obra finalitzada de la llicència O/07/154.

En data 16 de novembre de 2018, el coordinador de serveis municipals ha emès informe
favorable a la devolució de les fiances al no haver-se detectat cap dipòsit de residus en
el perímetre de l’obra, cap dany a la via pública i s’hagi constatat la construcció de les
voreres de les cases confrontants al carrer Penedès, 18-20-22 i 24.

En data 19 de novembre de 2018, el Secretari Interventor i Tresorer de l’Ajuntament
emet informe favorable pel que fa a la devolució de les fiances en la part proporcional
referida a les obres finalitzades.

Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el
procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que
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Expedient 1398/2018. Sol·licitud devolució fiança
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SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

estableix la legislació de règim local.

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

PRIMER.- Retornar la part proporcional de les fiances dipositades en l’expedient de
construcció O/07/154 corresponent a les cases ja finalitzades i situades al carrer
Penedès, 18-20-22 i 24, d’acord amb la següent relació:

Fiança per danys total 1.754,92 € ......... devolució de la part proporcional ........ 638,15 €
Fiança per residus total 18.172,08 € ... devolució de la part proporcional ....... 6.608,02 €
Fiança per construcció de voreres
7.590,36 € ........... devolució de la part proporcional ……..... 2.760,13 €

Per tant, la quantitat total a retornar es de .................................................. 10.006,30 €

SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

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

Expedient 1286/2018. Contracte menor de servei reparació d'una fuita
d'aigua zona Camí Fruit Camp del municipi de Banyeres del Penedes.
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Total .......

Número : 2018-0035 Data : 29/11/2018

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de
Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Atesa la declaració jurada de l’empresa UTE VALLS, 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 12 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 14 de novembre 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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Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 12 de novembre de 2018 es va
acreditar la necessitat d’aquesta corporació de contractar el servei de reparació d'una
fuita d'aigua zona Camí Fruit Camp del municipi de Banyeres del Penedes, i ateses les
gestions realitzades amb l’empresa UTE VALLS, per un preu total de 3.780 euros i 378
euros d’IVA (10%).
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APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI REPARACIÓ D’UNA
FUITA D’AIGUA ZONA CAMÍ FRUIT CAMP DEL MUNICIPI DE BANYERES DEL
PENEDÈS. EXP.- 1286/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Per tot això,

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

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

Expedient 1419/2018. Contracte menor d’obres de formació recinte per
contenidors de poda zona c/ Ametllers del Priorat de Banyeres del
Penedes.
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR D’OBRES DE FORMACIÓ
RECINTE PER CONTENIDORS DE PODA ZONA C/ AMETLLERS DEL PRIORAT DE
BANYERES DEL PENEDÈS. EXP.- 1419/2018

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 20 de novembre de 2018 es va
acreditar la necessitat d’aquesta corporació de contractar les obres de formació recinte
per contenidors de poda zona c/ Ametllers del Priorat de Banyeres del Penedes, i ateses
les gestions realitzades amb l’empresa Construccions Germans Rebollo S.L, per un preu
total de 4.917 euros i 1.032,57 euros d’IVA.
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SEGON.- Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de
la partida número 1610 210.00 de l’actual pressupost.
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PRIMER.- Aprovar la contractació menor del servei reparació d'una fuita d'aigua zona
Camí Fruit Camp del municipi de Banyeres del Penedes, a l’empresa UTE VALLS, per
un import de 3.780 euros i 378 euros d’IVA (10%).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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.
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 les obres de formació recinte per
contenidors de poda zona c/ Ametllers del Priorat de Banyeres del Penedes, a l’empresa
Construccions Germans Rebollo S.L, per un import de 4.917 euros i 1.032,57 euros
d’IVA.

SEGON.- Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de
la partida pressupostària 1621 629.00, de l’actual pressupost.
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Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 21 de novembre de 2018, que consta a
l’expedient.
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Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 19 de novembre de 2018, que consta a
l’expedient.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atesa la declaració jurada de l’empresa Construccions Germans Rebollo 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.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

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

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI CONSTRUCCIÓ I
COL.LOCACIÓ DE 4 TAULES PER L’AULA D’ORDINADORS DEL COL.LEGI PÚBLIC
MARE DE DEU DEL PRIORAT DE BANYERES DEL PENEDÈS. EXP.- 1245/2018

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 20 de novembre de 2018 es va
acreditar la necessitat d’aquesta corporació de contractar el servei de construcció i
col·locació de 4 taules per l'aula d'ordinadors del col·legi públic Mare de Deu del Priorat
de Banyeres del Penedes, i ateses les gestions realitzades amb l’empresa Ebenisteria
disseny Fontanillas, per un preu total de 6.724,58 euros i 1.412,16 euros d’IVA.

Atesa la declaració jurada de l’empresa Ebenisteria disseny Fontanillas, 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 21 de novembre de 2018, que consta a
l’expedient.
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Favorable
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Expedient 1245/2018. Contracte menor de servei construcció i
col·locació de 4 taules per l'aula d'ordinadors del col·legi públic Mare de
Deu del Priorat de Banyeres del Penedes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

PRIMER.- Aprovar la contractació menor del servei construcció i col·locació de 4 taules
per l'aula d'ordinadors del col·legi públic Mare de Deu del Priorat de Banyeres del
Penedes a l’empresa Ebenisteria disseny Fontanillas, per un import de 6.724,58 euros i
1.412,16 euros d’IVA..

SEGON.- Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de
la partida número 3231 622.00 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 1016/2018. Concessió directa de subvenció a l'Esbart Santa
Eulàlia de Banyeres
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL
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Per tot això,
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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 l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, que consta a l’expedient.

Atès l’article 118 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals que
seguidament es transcriu:

“La subvenció té per objecte la disposició gratuïta de fons públics que les entitats locals
o els seus organismes autònoms atorguen a persones o entitats públiques o privades,
per a fomentar una activitat d’utilitat o interès social o per a promoure la consecució d’un
fi públic, sense prejudici del que s’estableix a l’article 121 d’aquest Reglament”

Atès l’article 213 i següents de la Llei d’Hisendes Locals:

“Artículo 213. Control interno.
Se ejercerán en las Entidades Locales con la extensión y efectos que se determina en
los artículos siguientes las funciones de control interno respecto de su gestión
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Atès la memòria de les Sres. Ida Berdusán Farré i Anna Jané Caralt, Regidora de
Cultura i Regidora de Festes de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès respectivament,
que consta a l’expedient, en la qual consideren que l’Esbart Santa Eulàlia de Banyeres
del Penedès fomenta i promou la cultura tradicional catalana, difon el nom del nostre
municipi allà on hi participa i que les activitats que porten a terme són d’interès general,
utilitat pública, fomenten la cohesió social, així com la participació ciutadana i per aquest
motiu estimen oportú la col·laboració econòmica, proposant una subvenció directa de
700 euros, per sufragar part de les despeses del transport en autocar al poble d’Argelers
sur mer - Perpinyà.
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Atès l’entrada número 3024 de data 14 d’agost de 2018, en la qual l’Esbart Santa Eulàlia
de Banyeres del Penedès sol·licita a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès un ajut
econòmic per sufragar part de les despeses de transport de la seva sortida a Perpinyà,
en concret, a una mostra dansa catalana els dies 28 i 29 de juliol d’enguany.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR LA CONCESSIÓ DIRECTA DE SUBVENCIÓ A L’ESBART SANTA
EULÀLIA DE BANYERES DEL PENEDÈS COM A SUPORT PER LA SORTIDA A
PERPINYÀ. Exp.- 1016/2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Art. 28. Concessió directa

1. La resolució de concessió i, si escau, els convenis a través dels quals es
canalitzen aquestes subvencions establiran les condicions i compromisos
aplicables de conformitat amb allò disposat en aquesta llei.

Els convenis seran l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions
previstes nominativament en els Pressupostos Generals de l’Estat, o en els de
les corporacions locals, sens perjudici d’allò que a aquest respecte estableixi la
seva normativa reguladora.

Número : 2018-0035 Data : 29/11/2018

Vist l’art. 28 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i
els concordants del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

económica, de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas
dependientes, en sus modalidades de función interventora, función de control financiero,
incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente,
y función de control de la eficacia.”

“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I L’ENTITAT
CULTURAL ESBART SANTA EULÀLIA DE BANYERES DEL PENEDÈS PER
REGULAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER COL·LABORAR EN LES
DESPESES DE TRANSPORT DE LA SORTIDA CULTURAL A PERPINYÀ

Banyeres del Penedès, .. de novembre de 2018

REUNITS

D’una banda, el Sr. Amadeu Benach i Miquel, alcalde-president de l’Ajuntament de
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Vist l’esborrany del conveni regulador de la subvenció, que es transcriu seguidament:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Banyeres del Penedès, que actua en el seu nom i representació.

MANIFESTEN

PRIMER.- Que l’entitat cultural Esbart Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès és una
entitat sense ànim de lucre vàlidament constituïda, que vetlla per la conservació i difusió
de la cultura popular.

SEGON.- Que és objectiu d’aquest Ajuntament donar suport a les iniciatives i activitats
de l’esmentada entitat, en concret, col·laborar en les despeses de transport de la seva
sortida cultural a Perpinyà, en concret al poble d’Argelers sur mer.

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

Per tot això, i per tal de regular la concessió d’una subvenció a l’entitat cultural Esbart
Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès, les parts signants subscriuen el present
conveni, d’acord amb les següents

CLÀUSULES
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I reconeixent-se les parts el caràcter amb el què intervenen, poders i facultats suficients
per a formalitzar el present conveni,
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Assistits pel Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I de l’altra banda la Sra. Marina Farré Figueras, major d’edat, amb DNI 39722705A, que
actua com a Presidenta de l’entitat cultural Esbart Santa Eulàlia de Banyeres del
Penedès, amb CIF G43848217.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PRIMERA.- Objecte i finalitat

S’ha comprovat que l’entitat cultural Esbart Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès no
és deutor per cap concepte de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i que, per tant,
compleix els requisits que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
Subvencions, per a ser beneficiària d’una subvenció pública.

2.2 Obligacions

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

L’entitat cultural Esbart Santa Eulàlia de Banyeres es compromet, pel bé dels veïns de
Banyeres del Penedès, a tenir cura de no organitzar activitats que coincideixin en el dia i
l'hora amb altres activitats, per aquest motiu, es demana consultar el calendari
d'activitats ja previstes en el municipi amb la coordinadora del Centre Cívic Ernest Lluch.

A més, per tal de millorar la gestió de l'agenda municipal, es posa com a data límit
mensual per a comunicar les activitats que es vulguin publicar en l'agenda, el dia 20 de
cada mes, si aquest és festiu, es passarà al següent dia feiner. L’entitat cultural Esbart
Santa Eulàlia de Banyeres es compromet a complir amb la data estipulada. En cas de no
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2.1 Requisits
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SEGON.- Beneficiari

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’objecte d’aquest conveni és regular la concessió d’una subvenció a l’entitat cultural
Esbart Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès, per import de SET-CENTS EUROS
(700,00 €) per finançar part de les despeses de transport de la seva sortida cultural a
Perpinyà entre els dies 28 i 29 de juliol de 2018.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

rebre la informació en la data esmentada, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès no es
compromet a poder incloure l’activitat en l’agenda mensual.

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès subvenciona a l’entitat cultural Esbart Santa
Eulàlia de Banyeres del Penedès per a l’activitat especificada en la clàusula primera
d’aquest conveni, amb la quantitat de SET-CENTS EUROS (700,00 €), a càrrec de la
partida pressupostària 3340 482.20 del pressupost vigent.

Aquesta quantitat serà abonada en un termini de 10 dies des de la signatura d’aquest
conveni, regulador de la concessió de la subvenció.

El lliurament de l’ajut serà acreditat per l’esmentada entitat omplint el formulari de
l’Annex 1.

CINQUENA.- Forma de justificació i termini

L’activitat objecte de la subvenció que es regula en el present conveni ja ha estat
realitzada, atès que la sortida a Perpinyà va tenir lloc del 28 al 29 de juliol de 2018.

L’entitat cultural Esbart Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès ja ha presentat
justificants que acrediten la realització de l’activitat objecte d’aquesta subvenció, a la
mateixa sol·licitud de col·laboració va adjuntar la factura de la companyia de transport.

Explícitament l’associació ha de declarar que no té cap afany de lucre i que no destina
cap quantitat econòmica a ingressos dels seus membres i que, per tant, la totalitat de la
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QUARTA.- Import i forma de pagament
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Aquesta subvenció és compatible amb altres destinades a la mateixa finalitat. En
qualsevol cas, conjuntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no podran
excedir el cost total de les actuacions objecte de la subvenció.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCERA.- Compatibilitat amb altres subvencions

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

L’Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
Amadeu Benach i Miquel

La Presidenta de l’entitat cultural Esbart Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès
Marina Farré Figueras

El secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
José Félix Velasco Martínez”

Per tot això,

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

PRIMER.- Concedir una subvenció a l’entitat cultural Esbart Santa Eulàlia de Banyeres
per import de SET-CENTS EUROS (700 €) per sufragar part de les depeses de transport
de la seva sortida a Perpinyà.
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En prova de conformitat se signen dos exemplars del present conveni, en el lloc i data
esmentats a l’encapçalament.
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En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de Subvencions, així com, si escau, les previsions que continguin les
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2018 i la normativa aplicable de la Llei
General Pressupostària, la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú,
en matèria de procediment, i el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les
Administracions Públiques, en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de
Subvencions.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SISENA.- Règim jurídic aplicable

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

CINQUÈ.- Notificar l’acord al beneficiari.

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

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

Expedient 1420/2018. Torneig de futbolí Espai Jove
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, ELS PREMIS PEL TORNEIG DE FUTBOLÍ ORGANITZAT
PER L’ESPAI JOVE DE BANYERES. EXP.- 1420/2018

L’Espai Jove de Banyeres va reobrir les seves portes el passat mes de març, es tracta
d’un equipament juvenil que obre les tardes de dilluns a divendres i dóna resposta a
necessitats dels joves del municipi.
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QUART.- Autoritzar, disposar i ordenar el pagament de la quantitat de 700 euros a favor
de l’entitat cultural Esbart Santa Eulàlia de Banyeres a càrrec de l’aplicació
pressupostària 3340 482.20 del vigent pressupost.

Codi Validació: 6EQPLFNPG5WSZ2SYHS6FACR9C | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 31 de 42

TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni i per a dur a terme el que
calgui per donar compliment a l’acord.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i l’entitat
cultural Esbart Santa Eulàlia de Banyeres, que serveix com a instrument per formalitzar
aquesta subvenció, i que es transcriu en la part antecedent.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Categoria

1r premi

Premi
Dinar/sopar per a dues
persones al Bar de la
Societat Nova

Cost/despeses

25 €

2n premi

Dues inscripcions per la
cursa/caminada solidària
Sant Silvestre Banyeres
del Penedès-L’Arboç

20 €

3r premi

Dues entrades per l’Ocine
del Vendrell

Amb la col·laboració del
Jove Baix Penedès

Atès la memòria de la Sra. Anna Jané Caralt, Regidora de Joventut de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès, que consta a l’expedient i en la qual es valora que les activitats
dutes a termes a l’Espai Jove de Banyeres són d’interès general, utilitat pública,
fomenten la cohesió social, així com la participació dels joves del nostre municipi i
possibilita la millora en les seves relacions, emancipació i realització personal.

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7-1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local.
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Per tal de donar un impuls a aquest torneig de futbolí s’ha previst que les tres parelles
finalistes puguin accedir a uns premis, els quals són els que a continuació es detallen:
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Durant el temps que porta obert s’han realitzat diverses activitats i molt variades.
Actualment està organitzant un torneig de futbolí amb 10 parelles de joves que durant
dies juguen els partits corresponents fins arribar a les dues parelles finalistes, es preveu
que la final s’hi jugui el 30 de novembre.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’Espai Jove és un espai participatiu de jocs i d’esbarjo amb una TV i una videoconsola,
un futbolí, un billar, una taula de ping-pong, jocs, llibres i connexió wifi, en el qual es
poden acollir exposicions, xerrades i tallers juvenils.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer les despeses anteriorment relacionades, a
càrrec de l’aplicació pressupostària 3371 226.99 del vigent pressupost i ordenar el seu
pagament quan procedeixi.

TERCER.- Aprovar realitzar les dues inscripcions on line a la cursa/caminada solidària
Sant Silvestre Banyeres del Penedès-L’Arboç mitjançant la pàgina web
www.athleticevents.net.

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

Expedient 1436/2018. Aprovació Factures
Favorable

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

APROVACIÓ DE FACTURES.- EXP. 1436/2018

Es sotmet a la consideració dels reunits la relació de factures presentades per
proveïdors diversos corresponents a l’exercici 2018, detallades seguidament:
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PRIMER.- Aprovar els premis previstos pels tres finalistes del torneig de futbolí que té
lloc a l’Espai Jove de Banyeres, esmentats a la part antecedent.
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Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això,

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Descripció

FACT-18-1556

Roso Borrell Montserrat

7,50 5 pots tempera negre Biblioteca

FACT-18-1559

Roso Borrell Montserrat

40,00 Diaris i revistes Llar d'avis octubre

FACT-18-1564

Lyreco España, S.A.U

361,52 Material oficina per Centre Cívic

FACT-18-1568

Joan Farré Construccions, S.L

Instal·lació reixes embornals C.
272,55 Captus

FACT-18-1569

Lyreco España, S.A,.U

117,59 Material oficina Escola Bressol

FACT-18-1577

Francesc Garrido Zapata

Col·locació tanca perimetral Pipi
6238,06 Can

FACT-18-1582

Obres i Serveis Martinez Arlandés,
S.L

Adequació escomeses Aigua Camp
6465,45 Futbol

FACT-18-1583

Correos, S.A

287,23 Servei correus mes octubre

FACT-18-1584

Ramon Punsola Torres

121,00 Maquina cosir brother

FACT-18-1585

Ramon Punsola Torres

FACT-18-1586

Ramon Punsola Torres

100,00 Maquina de cosir brother

FACT-18-1587

Mercedes Menéndez Noel

289,25 Pa i llet per banc aliments

FACT-18-1588

La Vanguardia Ediciones, S.L.U

Subscripció La Vanguardia
173,00 Biblioteca

FACT-18-1589

El Mundo Deportivo, S.A.U

Subscripció Mundo Deportivo
130,00 Biblioteca

FACT-18-1594

Canon Penedes, S.A

FACT-18-1613

Marta Oscarina Ceballo Gutierrez

FACT-18-1614

Telefónica de España, S.A.U

Telèfon novembre ascensor Escola
33,64 Publica 977167549

FACT-18-1615

Telefónica de España, S.A.U

Telèfon ascensor Ajuntament
36,92 novembre 977670533

FACT-18-1616

Cespa, S.A

Abonament venda maquina de
-121,00 cosir

Adquisició fotocopiadora IRDVC
2199,40 5051C
134,35 Entrepans per indigents

1501,10 Neteja pas riera aiguats 15-10-2018

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Nº Factura

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66-2015 i les competències del ple a favor de JGL 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 el reconeixement de les obligacions indicades a la part antecedent,
per un import total de 18.387,56 € i procedir a la comptabilització en la fase comptable
corresponent a càrrec dels crèdits del vigent pressupost.

SEGON.- Procedir al pagament efectiu, quan procedeixi.

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

Els expedients que consten a continuació, s'inclouen a l'ordre del dia de la sessió,
prèvia declaració d'urgència, d'acord els articles 83 i 91 del Reial Decret 2568/1986, de

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

Número : 2018-0035 Data : 29/11/2018

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7-1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local.
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Atès la normativa en matèria de reconeixement d’obligacions per part de l’ens local,
continguda en el Reial Decret legislatiu 2-2004 i normativa concordant, així com a les
bases d’execució del pressupost vigents per l’exercici 2018.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals (ROF).

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

PROPOSTA D'ALCALDIA PER CONCEDIR, SI S'ESCAU, LLICÈNCIA DE GUAL

En data 16 de novembre de 2018, el Sr. DNI ...781-J va presentar sol·licitud de llicència
de gual i contra gual per la finca situada al carrer Sant Miquel, 23, dins del terme
municipal.
En data 19 de novembre de 2018, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va
sol·licitar els preceptius informes jurídic i tècnic.
En data 20 de novembre de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable.
En data 21 de novembre de 2018 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe
favorable.
Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el
procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que
estableix la legislació de règim local.
Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de
Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015.
Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals
179/1995, de 13 de juny.
Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Atorgar la llicència de gual i contra gual sol·licitada per la finca situada al
carrer Sant Miquel, 23 amb els següents advertiments:
§ El nombre màxim de vehicles es inferior a 4.
§ El gual quedarà identificat amb la placa de gual facilitada per l’Ajuntament i amb la
senyalització horitzontal d’una ralla pintada sobre la vorera que no sobrepassarà
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Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 1422/2018. Sol·licitud de llicència de gual i contra gual per la
finca situada al carrer Sant Miquel, 23

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

0,5m dels extrems de la porta.
§ La llicència autoritza el pas de cotxes sobre la vorera i al dret de reserva d’espai
de la vorera senyalitzada lliure d’aparcament.

TAXA LLICENCIA
(2on. Semestre)
IMPORT

TOTAL

55,50 €

GUAL

TOTAL

A

INGRESSAR

55,50 €

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

QUART.- Notificar el present acord als interessats.

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

Expedient 897/2018. Aprovació projecte modificat de les obres de
substitució de la coberta del Centre Cívic
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JGL
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CONCEPTE
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SEGON.- En aplicació de de les Ordenances Fiscals es realitzarà la següent liquidació
tributària:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

§ Queda prohibit la utilització de rampes permanents a la vorera, excepte que sigui
rebaixada la vorera tal com indica la ordenança. Per tant, aquesta llicència sols
permet emprar pujadors que s’hauran de posar i retirar cada cop que entri o surti
el cotxe.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Atès que el projecte esmentat compleix la normativa urbanística, així com les
prescripcions tècniques que hi són aplicables, i reuneix, alhora, tots els documents i
requisits que exigeixen l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic (en endavant, LCSP) i els articles 34 i següents del Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret
179/1995, de 13 de juny (en endavant, ROAS).
Atès que el projecte d’obres de referència conté l’estudi de seguretat i salut que preveu
l’article 5 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (en endavant, RD
1627/1997), la qual cosa fan avinent, de forma expressa, els Serveis Tècnics, per
imperatiu de l’article 17.2 del RD 1627/1997.
Atès que les obres definides en el projecte consisteixen en obres de reparació menors,
d’acord amb l’article 12 del ROAS.
Vist l’Informe del Secretari Interventor sobre el finançament de l’actuació de l’execució
de les obres de substitució de coberta i fusteria exterior de la façana posterior al Centre
Cívic, indica que la despesa d’aquest projecte que ascendeix a 45.378,11 €, anirà a
càrrec de l’aplicació pressupostària 9240 63200, que existeix consignació pressupostària
per import de 40.000 €, no obstant, existeix partida a nivell de vinculació jurídica
adequada i suficient per finançar la despesa restant d’import: 5.378,11 €.
1. Finançament parcial subvencionat pel Pla d’Acció Municipal (PAM), expedient
233/2016, d’acord amb l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de
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Donat que l’Ajuntament ha decidit la substitució de la coberta per un altre que estigui
impermeabilitzada i aïllada tèrmicament, des del Departament de Serveis tècnics s’ha
elaborat un projecte d’obra de reparació menor titulat « Projecte modificat per l’execució
de les obres de substitució de coberta i fusteria exterior de la façana posterior al Centre
Cívic», redactat per l’arquitecte municipal Sr. Joan Prous Cañellas.
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Atès que el centre cívic del nucli de Banyeres, on hi ha la biblioteca municipal, el casal
d’avis i una sala on s’imparteixen cursos de diferents tipus, és un edifici que està format
per dos volums units per una coberta lleugera translúcida que afavoreix la concentració
de calor a l’estiu i fred a l’hivern, no garantint unes condicions òptimes de climatització de
l’edifici i generant moltes pèrdues de fred/calor en la zona de desplaçaments de l’edifici i
a més, es produeixen condensacions i humitats del propi deteriorament de la coberta.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR, SI S’ESCAU, EL PROJECTE MODIFICAT PER L’EXECUCIÓ DE LES
OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA I FUSTERIA EXTERIOR DE LA
FAÇANA POSTERIOR AL CENTRE CÍVIC ERNEST LLUCH.- EXP. 897/2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

data 15 de desembre de 2017, en els següents termes:

Atès que el projecte s’ha modificat per considerar-se per part dels tècnics que hi havia
una millor solució tècnica i es modifica, en conseqüència, el pressupost d’execució
material i a tenor de la base tretzena de les bases reguladores del Pla d’acció municipal
de l’anualitat 2018 (PAM) estableix que els ens locals beneficiaris podran sol·licitar un
únic canvi pera cadascuna de les actuacions concedides. Es permet modificar l’objecte
subvencionable, però no el programa ni excedir l’import de la subvenció concedida. Els
ens locals beneficiaris poden presentar les sol·licituds de canvi d’actuació fins el 31 de
desembre de 2019.

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 el projecte d’obres anomenat “Projecte modificat per l’execució de les
obres de substitució de coberta i fusteria exterior de la façana posterior al Centre Cívic»,
amb un pressupost d’execució per contracte, IVA inclòs, de 45.378,11 €.

SEGON.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa d’import 45.378,11, a càrrec de la
partida pressupostària 9240 63200, per import de 40.000 € i que existeix consignació
pressupostària a nivell de vinculació jurídica adequada i suficient per finançar la despesa
restant d’import 5.378,11€.
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2.Fons propis, per import de 15.642,92 euros

Número : 2018-0035 Data : 29/11/2018

Beneficiari: Ajuntament de Banyeres del Penedès
Municipi: Banyeres del Penedès
Concepte: Reparació de la coberta translúcida al Centre Cívic
Pressupost: 45.378,11 €
% concedit: 65,53%
Import concedit: 29.735,19 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

-

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Donar compte expedient 1441/2018. Adhesió al Pla Agrupat de Formació
continuada de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) per a l’any 2019
DONAR DE COMPTE DE L’ADHESIÓ AL PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ
CONTINUADA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS (ACM) PER A L’ANY
2019.-EXP: 1441/2018

Vist que L’Associació Catalana de Municipis (ACM), en data 22 de novembre de 2018
amb registre d’entrada 4189, va presentar el formulari d’adhesió al pla agrupat de
formació continuada per a l’any 2019, que ha de signar l’alcalde.
Atès que amb la signatura d’aquesta adhesió, l’entitat serà beneficiària de les accions
formatives subvencionades que es desenvolupin cada any per l’Associació Catalana de
Municipis.
Per tot això exposat,

Es dona compte a la present Junta de Govern Local, de que s’ha signat l’adhesió al pla
agrupat de formació continuada amb l’Associació Catalana de Municipis.
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CINQUÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Codi Validació: 6EQPLFNPG5WSZ2SYHS6FACR9C | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 40 de 42

QUART.- Trametre el projecte d’obres modificat a la Diputació de Tarragona

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCER.- Sol·licitar a la Diputació de Tarragona, un canvi d’actuació a tenor de la base
tretzena de les bases reguladores del Pla d’acció municipal de l’anualitat 2018 (PAM), a
efectes de que valori i accepti l’actualització de les dades del projecte d’acord amb els
fonaments detallats a la part expositiva.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

DECRET
2018-0113

07/11/2018
15:00

08/11/2018
11:53

DECRET
2018-0114 12/11/2018

10:31

Resum

Expedient

Convocatòria Junta de Govern local en
sessió ordinària de data 8 de novembre de
2018. JGL/2018/33

JGL/2018/33

Decret representació Diputació
procediment contenciós administratiu
275/2018 JOSEP BARGALLO CALVET -OBRES O/16/027-1069/2017

Decret representació Diputació
procediment contenciós administratiu
305/2018 contra una resolució
desestimatòria d'una reclamació
patrimonial de la Sra. M.C.B.
EXP.1417/2017

DECRET
Convocatòria Ple en sessió ordinària de
2018-0115 12/11/2018

15:21
DECRET
2018-0116 13/11/2018

13:42

DECRET
2018-0117 13/11/2018

13:44

data 15 de novembre de 2018.
PLN/2018/10

Anul·lat

Anul·lat

PLN/2018/10

Decret representació Diputació
procediment contenciós administratiu
275/2018 interposat per J.B.C. -OBRES O/16/027

1069/2017

Decret representació Diputació
procediment contenciós administratiu
305/2018 contra una resolució
desestimatòria d'una reclamació
patrimonial de la Sra. M.C.B.

1417/2017

C) PRECS I PREGUNTES
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DECRET
2018-0112

Data
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Nom

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Donar compte Decrets
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DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Número : 2018-0035 Data : 29/11/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

No hi ha assumptes

