Òrgan col·legiat:

JGL/2018/35

La junta de govern local

Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 30/11/2018
HASH: 215169ece8bf17ab847df913e256e132

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

29 / de novembre / 2018

Durada

Des de les 18:30 fins a les 19:57 hores

Lloc

Sala de Juntes

Presidida per

Amadeu Benach i Miquel

Secretari

José Félix Velasco Martínez

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

39689555L

Amadeu Benach i Miquel

SÍ

39718771W

Anna Jané Caralt (sense dret a vot)

SÍ

35013086W

Ida Pilar Josefa Berdusan Farré

SÍ

46333082L

Joan Roig i Soria

SÍ

39636281J

Lluís Inglada i Jané

SÍ
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Expedient núm.:

Número : 2018-0036 Data : 30/11/2018

ACTA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

José Félix Velasco Martínez (1 de 2)
Secretari Interventor Tresorer
Data Signatura: 30/11/2018
HASH: 8a586f62cab50fb4c30eba3069dae847

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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



Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Acta Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 22 de
novembre de 2018. JGL/2018/34

Expedient 1098/2018. Sol·licitud d'empadronament en un habitatge.
Favorable

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

DESESTIMAR, SI S’ESCAU, INSCRIURE EN EL PADRO MUNICIPAL D’HABITANTS
AL SR. AMB DNI: ...029C PER CANVI DE RESIDENCIA AL MUNICIPI.- 1098/2018

Vist que amb data 20 d’agost de 2018, el Sr. amb DNI: ...029C va presentar escrit
sol·licitant la seva inscripció, en el padró d'habitants d'aquest Municipi.

Vist que amb data 3 d’octubre de 2018, es va emetre informe per Secretaria en relació a
la legislació aplicable i al procediment a seguir en relació amb aquest assumpte.

Vist que amb data 19 de novembre de 2018, es va emetre informe pels Serveis
Municipals en relació amb la comprovació de residència en el qual s’informa que
“Girades les següents visites d'inspecció en data 16/10/2018 a les 11:35h, 23/10/2018 a
les 12:15 i el 24/10/2018 a les 13:01 s'ha comprovat que l'immoble situat en el carrer
Àngel Guimerà, 7 C d'aquest Municipi NO constitueix la residència habitual del Sr. Genis
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Favorable
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Aprovació de l'acta de la sessió anterior

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A) PART RESOLUTIVA

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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. Desestimar inscriure en el Padró Municipal d’habitants al Sr. amb DNI: ... 029C
per canvi de residència al municipi.

SEGON. Notificar la present resolució al sol·licitant.

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

Expedient 1375/2018. Sol·licitud d'empadronament en un immoble
alliberat.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL
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Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local.
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Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb l'establert en els articles 15 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, així com en els articles 53 i següents del Reial
decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i
Demarcació Territorial de les Entitats Locals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Morales López, ja que no ha obert la porta cap de les vegades que ens hem personat
allí”

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

APROVAR, SI S’ESCAU, INSCRIURE EN EL PADRO MUNICIPAL AL SR. AMB DNI:
...974H PER CANVI DE RESIDENCIA AL MUNICIPI.- 1375/2018

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb l'establert en els articles 15 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, així com en els articles 53 i següents del Reial
decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i
Demarcació Territorial de les Entitats Locals.

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. Inscriure en el Padró Municipal d’Habitants al Sr. Amb DNI: ...974H per canvi
de residència al municipi.
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Vist que amb data 28 22 de novembre de 2018, es va emetre informe pels Serveis
Municipals en relació amb la comprovació de les dades aportades pel sol·licitant.
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Vist que amb data 15 de novembre de 2018, es va emetre informe per Secretaria en
relació a la legislació aplicable i al procediment a seguir en relació amb aquest
assumpte.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist que amb data 17 d’octubre de 2018, el Sr. amb DNI: ....974H es va presentar escrit
sol·licitant la seva inscripció en el padró d'habitants d'aquest Municipi.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 1446/2018. Contracte menor de servei lloguer i manteniment
enllumenat de nadal per al municipi 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 LLOGUER I
MANTENIMENT ENLLUMENAT DE NADAL PER AL MUNICIPI DE BANYERES DEL
PENEDÈS. EXP.- 1446/2018

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 27 de novembre de 2018 es va
acreditar la necessitat d’aquesta corporació de contractar el servei de lloguer i
manteniment enllumenat de nadal per al municipi de Banyeres del Penedès, i ateses les
gestions realitzades amb l’empresa Luminnio-Group Innion Lighting S.L, per un preu total
de 5.000 euros i 1.050 euros d’IVA.

Atesa la declaració jurada de l’empresa Luminnio-Group Innion Lighting 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
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QUART. Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.
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TERCER. Incloure la present variació de dades en la informació que mensualment es
remet a l'Institut Nacional d'Estadística, en compliment de l'article 65 del Reial decret
1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació
Territorial de les Entitats Locals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON. Notificar a l'interessat la seva inscripció en el Padró d'Habitants d'aquest
Municipi.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 23 de novembre de 2018, que consta a
l’expedient.

Per tot això,

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

PRIMER.- Aprovar la contractació menor del servei de lloguer i manteniment enllumenat
de nadal per al municipi de Banyeres del Penedès, a l’empresa Luminnio-Group Innion
Lighting S.L, per un import de 5.000 euros i 1.050 euros d’IVA.

SEGON.- Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de
la partida número 1650 210.00 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 947/2018 i 1432/2018. Sol·licitar a la DGT informes de dos
vehicles abandonats a la via pública
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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
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plenari de data 4 d’abril de 2017.
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Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 27 de novembre de 2018, que consta a
l’expedient.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Exp. 947/2018

Vistes les sol·licituds realitzades pel Sr. amb D.N.I.: ..345-Z, en data 17 de juliol de 2018
(RE 2710) i pel Sr. amb D.N.I.: ..793-D, en data 24 de setembre de 2018 (RE 3397) per
tal de retirar el vehicle amb matrícula CO-0976-AW estacionat al carrer Camí de l’Arboç
des de fa més de 6 mesos sense moure’s.

Vista l’acta de comprovació de vehicles abandonats, efectuada pel personal d’aquest
Ajuntament en data 20 de novembre de 2018 que consta a l’expedient.

FETS

Exp 1432/2018

Vista l’acta de comprovació de vehicles abandonats, efectuada pel personal d’aquest
Ajuntament en data 20 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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APROVAR, SI S’ESCAU, SOL.LICITAR INFORMES COMPLETS A LA DGT DEL
VEHICLE AMB MATRÍCULA CO-0976-AW.- EXP.- 947/2018 I DEL VEHICLE AMB
MATRÍCULA B-4072-JM .- EXP.- 1432/2018.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SEGON.- Aprovar la despesa de 17€ (8,50€ per cada informe) i realitzar el seu
pagament a càrrec a l’aplicació pressupostària 9200 227.06

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

Expedient 406/2018. Procediment sancionador connexió fraudulenta
d'aigua al carrer Ametllers, 29.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Número : 2018-0036 Data : 30/11/2018

PRIMER.- Sol·licitar a la DGT els informes complets dels vehicles amb matrícula CO0976-AW i B-4072-JM per tal de seguir amb el procés de retirada de vehicles a la via
pública amb conformitat amb els art. 85 i 86 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2
de març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat vial.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

APROVAR DEFINITIVAMENT, SI ESCAU, EXPEDIENT SANCIONADOR AL SR. AMB
D.N.I. ..501-F PER INFRACCIÓ DE LA NORMATIVA REGULADORA DEL SERVEI DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGÜES POTABLES PER.- EXP. 406/2018

ANTECEDENTS

José Félix Velasco Martínez, Instructor designat per acord de Junta de Govern Local de
data 27 de setembre de 2018, en relació amb l'expedient sancionador que s'està
tramitant en aquest Ajuntament en relació amb els següents fets: Frau d’aigua que hi ha
en l’habitatge Ametllers, 29, ja que la persona que l’ocupa ha utilitzat una brida en el
comptador per evitar que giri i es comptabilitzi l’aigua consumida, constitutius d'una
possible infracció administrativa en matèria de la normativa reguladora d’aigües potables
(Reglament municipal regulador del Servei de Subministrament d’aigües potables i de
conformitat amb l’article 6 de l’Ordenança fiscal núm. 10 que regula la taxa pel
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PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

subministrament d’aigua.

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

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

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

PRIMER.- Significar en relació amb els fets enunciats anteriorment, es consideren
provats, i així es declaren, els següents: Frau d’aigua que hi ha en l’habitatge Ametllers,
29, ja que la persona que l’ocupa ha utilitzat una brida en el comptador per evitar que giri
i es comptabilitzi l’aigua consumida, constitutius d'una possible infracció administrativa
en matèria de la normativa reguladora d’aigües potables (Reglament municipal regulador
del Servei de Subministrament d’aigües potables i de conformitat amb l’article 6 de
l’Ordenança fiscal núm. 10 que regula la taxa pel subministrament d’aigua).
Es declara responsable per la seva participació en els fets al:
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Vist que l’instructor de l’expedient ha elevat a la Junta de Govern Local la proposta de
resolució, ja que en virtut dels articles 21.1.n) i 23.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
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Codi Validació: 3DZGS4ZNH9X7FANAN2LDCD4PQ | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 23

Vist que s’ha produït la notificació de la proposta de resolució de l’Òrgan Instructor a
l’interessat en data 12 de novembre de 2018 i finalitzat el termini no s’han produït
al·legacions.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vista la documentació que consta en l'expedient i, en particular, l’informe de Secretaria
emès en data 23 de maig de 2018, els informes del coordinador de Serveis Tècnics, Sr.
Rafael Rodríguez Rivas, emès en data 10 d’abril de 2018 així com l’informe emès en
data 11 d’octubre de 2018 contestant a les al·legacions presentades, amb registre
d’entrada nº 2171, pel senyor amb D.N.I.: ..501-F, i als efectes d'acreditar els fets
al·legats, l'òrgan instructor no considera oportú la pràctica de cap prova.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SEGON.- Declarar que els fets exposats anteriorment són constitutius d’infracció
administrativa en matèria de la normativa reguladora d’aigües potables, classificada la
infracció com a molt greu d’acord l’art. 47.b) L’ús incontrolat o fraudulent de l’aigua i
l’art 47.c) Fer empiuladures a la xarxa interior servida per l’empresa amb altres
escomeses o subministraments estranys a aquesta, i regulada la sanció de conformitat
amb l'article 48, ambdós articles del Reglament municipal regulador del Servei de
Subministrament d’aigües potables i de conformitat amb l’article 6 de l’Ordenança fiscal
núm. 10 que regula la taxa pel subministrament d’aigua.

TERCER.- Imposar al senyor amb D.N.I: ..501-F la sanció de 1.202,40 euros com a
responsable de la infracció administrativa tipificada en l’article 6 de l’Ordenança fiscal
núm. 10 que regula la taxa pel subministrament d’aigua i els articles 47 i 48 del
Reglament Municipal regulador del Servei de Subministrament d’aigües potables.

QUART.- Indicar al Sr amb D.N.I.: ...501-F que la recaptació d’aquesta liquidació es
realitzarà mitjançant BASE-Gestió d’ingressos, organisme autònom de la Diputació de
Tarragona, a qui se li ha conferit l’oportuna delegació, essent aquest organisme qui
notificarà la corresponent liquidació en la qual hi figuraran els terminis d’ingrés.

Número : 2018-0036 Data : 30/11/2018

Sr. amb D.N.I. núm.: ...501-F

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

·

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

Si es realitza el pagament dintre del termini en voluntària, i es desisteix o renúncia a la
interposició de reclamacions administratives, el titular de la sanció tindrà dret a obtenir
una reducció del 20% de l'import de la sanció, d’acord amb l’article 85.3 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
Si vol impugnar aquesta resolució, en general, que posa fi a la via administrativa, ha
d’interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós
Administratiu, en el termini dels dos mesos següents a la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, podrà interposar recurs de reposició davant
aquest mateix òrgan en el termini d'un mes, comptat des del dia següent al de la
notificació de la liquidació que li farà arribar BASE- Gestió d'ingressos. La interposició
d’aquest recurs suspendrà l’execució de l’acte impugnat fins la seva resolució.
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CINQUÈ.- Notificar aquests acords a les persones interessades i a BASE.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, REALITZAR UNA APORTACIÓ ECONÒMICA A LA
FUNDACIÓ DE LA MARATÓ DE TV3 CORRESPONENT A L’EDICIÓ 2018,
DEDICADA AL CÀNCER. EXP.- 1383/2018

Atès que anualment l’Ajuntament de Banyeres del Penedès col·labora amb la Marató de
TV3 en la seva tasca de recollida de diners per a l’estudi de tractaments i la lluita contra
diverses malalties, mitjançant una aportació voluntària.

Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusán Farré, regidora de Benestar Social de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, que consta a l’expedient, on es proposa realitzar
una aportació econòmica de 300 euros a la Fundació de La Marató de tv3 donat que es
tracta d’un fet d’interès general, d’utilitat pública, fomenta la cohesió social i dóna suport
als estudis científics sobre el càncer que es portaran a terme un cop finalitzi la recaptació
de La Marató per al 2018.

A més, aquest any la Biblioteca Municipal de Banyeres del Penedès vol col·laborar per
primer cop amb aquesta iniciativa organitzant una parada, posant a la disposició de la
població llibres duplicats, obsolets, no inventariables, descatalogats i/o en desús, a canvi
d’una donació econòmica i voluntària. Així doncs considerant que aquests llibres són
béns de domini públic NO UTILITZABLES i que formen part del patrimoni de l’ens local,
segons es declara als articles 3 i 13 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals. Per aquest motiu es proposa fer una
parada de llibres per intentar recaptar fons per després fer una donació econòmica a la
Fundació de La Marató de TV3.

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 1383/2018. Aportació econòmica a la Fundació de la Marató
de tv3 per a l’any 2018.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de
les Bases del Règim Local.

PRIMER.- Autoritzar, disposar i ordenar per pagament efectiu la quantitat de 300 euros a
favor de la Marató de TV3 tenint en compte la consignació pressupostària 2312.480.01.

SEGON.- Aprovar realitzar la parada de llibres per intentar recaptar fons per La Marató,
donat que l’activitat està emparada dins del marc legal segons el Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

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

Expedient 43/2018. Serveis i Treballs extraordinaris efectuats pel
personal laboral de l’Ajuntament durant el mes octubre i novembre 2018
Favorable

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

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

Vista la relació de serveis extraordinaris efectuats pel personal laboral d’aquest
Ajuntament durant el mes d’octubre i novembre 2018 i de conformitat amb l’article 214

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

Número : 2018-0036 Data : 30/11/2018

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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.

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.

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 novembre 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

Octubre i
Novembre

160,28
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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.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist l’informe d’intervenció de data 27 de novembre de 2018, emès per el secretari
interventor tresorer.

377,65

DNI:...805V

Novembre

269,72

DNI:..147B

Novembre

220,68

SEGON.- Abonar els serveis o treballs extraordinaris
corrent mes novembre 2018.

esmentats en la nòmina del

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

Expedient 1447/2018. Nòmines
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LES NÒMINES DEL PERSONAL LABORAL,
FUNCIONARIS, CÀRRECS ELECTES I PERSONAL EN PRÀCTIQUES DEL MES
NOVEMBRE Exp. 1447/2018

En relació a l’expedient relatiu a l’aprovació de les nòmines del personal de l’Ajuntament
de Banyeres del Penedès corresponents al mes de novembre, 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 personal
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Octubre i
Novembre
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DNI:...898J

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

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

5. En les relacions o nòmines de transferència bancària a través de les quals es fan
efectius els havers del personal al servei de la corporació, es podran incloure el
pagament d’honoraris de personal tècnic que tinguin una quantia fixa, la determinació de
la qual hagi estat aprovada per l’òrgan competent. L’import transferit serà el que resulti
una vegada descomptades les retencions corresponents.”

Atès que 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
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3. L’Alcaldia podrà concedir bestretes sense interessos a treballadors amb una antiguitat
mínima d’un any per un import màxim de dos mensualitats, fixant com a límit la quantitat
de 1.800 euros.
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2. Les retribucions de tot el personal de la corporació es faran efectives referides a
mesos naturals, d’acord amb la seva legislació específica, i s’efectua per transferència
als comptes oberts en bancs i caixes d’estalvis designats pel treballador.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Local l’aprovació de les nòmines i aquesta, si s’escau, qui ho acordi.

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 novembre 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: 57.742,47 €

Número : 2018-0036 Data : 30/11/2018

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Retenció IRPF: 5.576,36 €
Total Seguretat Social Tc1: 17.407,75 € ( suma de quotes obreres 2.866,41 € i quotes a
càrrec de l’Ajuntament: 14.541,34 €)
Bestretes i embargaments: 318,71 €

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

Els expedients que consten a continuació, s'inclouen a l'ordre del dia de la sessió,
prèvia declaració d'urgència, d'acord els articles 83 i 91 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals (ROF).
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Total líquid a percebre: 34.439,65 €

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 1304/2018. Declaració d’Innecessarietat de llicència de
parcel·lació
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

En data 27 de novembre de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable al
considerar que:

Es demana la innecessarietat de llicència de parcel·lació per la segregació de
part de les finques del polígon 6, parcel·les 17 i 19, afectades pel sector PPU7.

Es presenta projecte signat i demana innecessarietat de parcel·lació per les
restes de finca.

En data 31/08/2017, el Ple aprova el Pla parcial del Sector PP7 “Ctra del
Vendrell”, així com també compta aprovat el Projecte d’urbanització i el projecte
de reparcel·lació.

Per tant, que segons art. 20.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, les finques
marcades com 2529_4 i 2529_5 es pot declarar la innecessarietat de llicència de
parcel·lació, tot i ser finca inferior a la mínima, ja que es troba en un àmbit
d’actuació urbanística afectat per la reparcel·lació definitivament aprovada.

Pel que fa a la finca 2529_1, també es pot segregar, segons art. 19 del mateix
Decret, amb vista a l’adquisició immediata de l’administració per destinar-lo a
vial.
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En data 5 d’octubre de 2018, el Sr. DNI ...476-N va presentar sol·licitud de declaració
d’innecessarietat de llicència de parcel·lació acompanyada de documentació tècnica.
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APROVAR, SI S’ESCAU, LA DECLARACIO D’INNECESSARIETAT DE LLICENCIA
DE PARCEL.LACIO EXP.- 1304/2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

S’aporta tota aquesta documentació correctament, i signada per tècnic
competent.

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

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

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

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

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

PRIMER.- Declarar la innecessarietat de la llicència de parcel·lació de les parcel·les
que s’identifiquen a l’informe dels tècnic municipal.
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En data 28 de novembre de 2018 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe
favorable.
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Es divideix en 5 unitats.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tant, la documentació aportada és correcta, i s’informa favorable a
l’atorgament de la innecessarietat de la llicència i la segregació de les 2 finques.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SEGON.- Es fa l’advertiment que aquesta declaració s’atorga salvant el dret de propietat
i sense perjudici de tercers.

- TOTAL (5 unitats)

875,00 €

QUART.- Notificar el present acord als interessats.

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

Expedient 1463/2018.
Administració
Favorable

Subvencions

Sol·licitades

a

Una

altra

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS A LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA PER A LA CONTRACTACIÓ D’ACTIVITATS INCLOSES EN EL
CATÀLEG PER A PROGRAMACIONS CULTURALS DELS AJUNTAMENTS PER A
L’ANY 2018. EXP.- 1463/2018

Atès el règim específic de la convocatòria: Bases específiques que han de regir la
convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als ajuntaments i
entitats municipals descentralitzades de les comarques del Camp de Tarragona i de les
Terres de l’Ebre per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg per a
programacions culturals dels ajuntaments, publicades en el BOP de Tarragona núm. 47
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175,00 €
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- Taxa Llicència Urbanística x unitat

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

TERCER.- En aplicació de la Ordenança Fiscal número 11.5.c realitzar la següent
liquidació tributària:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

de 7 de març de 2018.

Dansaires
del
Penedès

Data
actuació

Import

Número
factura

Data
aprovació
factura

Data
pagament
factura

Import
subven
cionat

Ballada de
sardanes
Festa
Major

07/07/2018

750,00€

12

18/07/201

02/08/2018

750,00 €

Ballada de
sardanes
Festa
Major

07/07/2018

850,00€

11

18/07/201

02/08/2018

850,00 €

Actuació
castellera
Festa
Major

08/07/2018

1.452,00
€

2018
001

18/07/201

02/08/2018

1.200,00
€

Actuació
castellera
Festa
Major

08/07/2018

2.300,00
€

18009

23/08/201
8

24/08/2018

2.300,00
€

Concert

12/10/2018

700,00€

293

08/11/201
8

15/11/2018

700,00 €

2
Cobla
Ressò
Dansaires
del
Penedès
3
Minyons
de l’Arboç
4
Castellers
Nens del
Vendrell
5
Miracle
Seguí Soprano

Atès que, a més de les actuacions ja realitzades, existeixen unes properes actuacions ja
contractades mitjançant el servei de l’ecatàleg com són :

Grup

Espectacle

Data actuació

Import
activitat

Import
subvencionat

26/12/2018

490

490

6
Agrupació Coral
Ressò

Concert de Sant Esteve
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1

Espectacl
e
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Grup

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que les activitats realitzades mitjançant el Servei de l’ecatàleg de la Diputació de
Tarragona són les que a continuació es detallen:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

7
Associació
Bocafoscant

Contes estrellats

28/12/2018

320

300

De la terra a l’infinit

28/12/2018

250

250

1. El 5 de desembre de 2018, per a totes les actuacions fetes fins el 30 de
novembre de 2018.
2. El 15 de gener de l’any següent, exclusivament per a les actuacions dutes a
terme des d’1 de desembre al 31 de desembre de 2018.
3. Es desestimaran les que es presentin fora d'aquests terminis.

Les sol·licituds de subvencions s’ha de presentar electrònicament a l’adreça
https://www.diputaciodetarragona.cat/ecatalegcultura.

Atesa la memòria de les Regidores de Festes i de Cultura de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès, que consta a l’expedient i on es verifica que les activitats 1, 2, 4, 5, 6 i 8
estan subvencionades al 100% i que l’activitat 3 i 7, estan subvencionades al 82,64% i
al 93,75% respectivament. Per una altra banda, el fet de sol·licitar la subvenció després
de la realització és per la causa de què totes les activitats consten en el llistat previ del
catàleg de la Diputació de 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,
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Atès que el termini màxim de presentació de les sol·licituds de subvenció i justificació
és:
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Associació
Bocafoscant

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

8

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

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

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Donar compte Decrets
Nom

Data

Resum

Expedient

DECRET
2018-0118

21/11/2018
14:53:00

Convocatòria Junta de Govern local en
sessió ordinària de data 22 de novembre de
2018. JGL/2018/34

JGL/2018/34
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TERCER.- Aprovar realitzar els tràmits oportuns a través del servei e-catàleg de la
Diputació de Tarragona.
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SEGON.- Preveure sol·licitar la subvenció de les actuacions de l’Associació Coral
Ressò i l’Associació Bocafoscant un cop realitzades les seves actuacions.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Aprovar sol·licitar les subvencions per a la contractació d’activitats incloses
en el catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments de la Diputació de
Tarragona per a cadascuna de les cinc actuacions ja realitzades.
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Ajuntament de Banyeres del Penedès
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C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

