Òrgan col·legiat:

JGL/2019/7

La junta de govern local

Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 06/03/2019
HASH: b06cb67fe3f89a4cf45dd94eed5758a7

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

28 / de febrer / 2019

Durada

Des de les 18:30 fins a les 20:25 hores

Lloc

Sala de Juntes

Presidida per

Amadeu Benach i Miquel

Secretària

Immaculada Rocío Santos Cuellas

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

39689555L

Amadeu Benach i Miquel

SÍ

39718771W

Anna Jané Caralt (sense dret a vot)

SÍ

35013086W

Ida Pilar Josefa Berdusan Farré

SÍ

46333082L

Joan Roig i Soria

SÍ

39636281J

Lluís Inglada i Jané

SÍ
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Expedient núm.:

Número : 2019-0007 Data : 05/03/2019

ACTA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Immaculada Rocío Santos Cuellas (1 de 2)
Secretària Interventora Tresorera Accidental
Data Signatura: 05/03/2019
HASH: 5e1780b15b042468deeaef4df0a33d7c

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Una vegada verificada per la Secretària Interventora Tresorera Accidental 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 ordinaria de data 21 de Febrer
de 2019. JGL/2019/6

Expedient 33/2019. Sol·licitud de tractament de fuita en el rebut d’aigua
corresponents al tercer trimestre de 2018.
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, EL TRACTAMENT DE FUITA, EN EL REBUT D’AIGUA
CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2018.- 33/2019

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. amb DNI: ...894Z, de data 28 de desembre de 2018 i
amb registre d’entrada número RE-18-4588, en la qual comunica que va tenir una fuita
d’aigua, en el filtre de la piscina i que aquest fet va provocar una pèrdua d’aigua
considerable i inundant el garatge de l’immoble. En el moment en que es van assabentar
del fet, es va procedir a la seva reparació immediatament. Per la qual cosa, sol·licita un
tractament de fuita, en el rebut corresponent al consum d’aigua del tercer trimestre de
2018.
Vist que s’adjunta la factura, de data de reparació del dia 30 de juliol de 2018, en la qual
es descriu que el filtre d’aigua de la piscina estava trencat degut a una fissura i que es
substituït per un de nou.
Vist l’informe de manteniment de data 14 de gener de 2019, en el qual s’informa que
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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)

s’ha comprovat que els filtres són nous i que actualment no hi ha fuita d’aigua. Per tant, i
en seguiment del Reglament regulador del servei se subministrament d’aigües potables
de Banyeres procedeix aplicar un tractament de fuita al 3r període de l’any 2018.

PRIMER.- Sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos que anul·li i doni de baixa el rebut de
subministrament d’aigua corresponent al tercer de 2018, amb número fix: 020800003494
i a nom del Sr. amb DNI: ...894Z, per detectar fuita i en generi un de nou amb tractament
de fuita.
SEGON.- Notificar el present acord a Base Gestió d’Ingressos i al sol·licitant.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 243/2019. Sol·licitud de canvi de titularitat del títol del nínxol
nº 199
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CANVI DE NOM DE LA TITULARITAT DEL TITOL DEL
NÍNXOL Nº 199.- 243/2019

Vist la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI: ....004G, de data 20 de febrer de 2019
i amb registre d’entrada número RE-19-0667, en la qual comunica que el títol del nínxol
nº 199 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.
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
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Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
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Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL per acord plenari de data 22
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord
plenari de data 4 d’abril de 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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.- Aprovar el canvi de nom de la titularitat del títol del nínxol nº 199, per el de la
sol·licitant.

Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CANVI DE NOM DE LA TITULARITAT DEL TITOL DEL
NÍNXOL Nº 431.- 236/2019

Vist la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI: ....182V, de data 20 de febrer de 2019 i
amb registre d’entrada número RE-19-0669, en la qual comunica que el títol del nínxol nº
431 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.
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.- Aprovar el canvi de nom de la titularitat del títol del nínxol nº 431, per el de la
sol·licitant.
SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.
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Expedient 236/2019. Sol·licitud de canvi de titularitat del títol del nínxol
nº 431
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TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 242/2019. Sol·licitud de canvi de titularitat del títol del nínxol
nº 432

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CANVI DE NOM DE LA TITULARITAT DEL TITOL DEL
NÍNXOL Nº 432.- 242/2019
Vist la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI: ....034B, de data 20 de febrer de 2019 i
amb registre d’entrada número RE-19-0668, en la qual comunica que el títol del nínxol nº
432 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.
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.- Aprovar el canvi de nom de la titularitat del títol del nínxol nº 432, per el de la
sol·licitant.
SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 1267/2018. Proposta d’admissió a tràmit de la reclamació de
responsabilitat patrimonial per avaria d'aigua a la Plaça de l'OM
presentada contra l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
Favorable

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

Número : 2019-0007 Data : 05/03/2019

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

APROVAR, SI S'ESCAU, L'ADMISSIÓ A TRÀMIT DE LA RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INICIADA PER LA SENYORA MDPS AMB DNI
.....894Q CONTRA L'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS PER DANYS AL
SEU HABITATGE

Fonaments de dret
1. Els procediments de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques
s’iniciaran d’ofici o per reclamació dels interessats, segons preveu l’article 54 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
públiques i l’article 84.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
2. L’article 67 de la Llei 39/2015 estableix que quan s’iniciï el procediment a instància de
l’interessat, la sol·licitud d'inici de la reclamació s'ha d’ajustar al que disposa a l’article 66
l'esmentada Llei i a més ha d'especificar: les lesions produïdes, la presumpta relació de
causalitat entre aquestes i el funcionament del servei públic, l’avaluació econòmica de la
responsabilitat patrimonial, si fos possible, i el moment en què la lesió es va produir
efectivament. A més, anirà acompanyada de totes aquelles al·legacions, documents i
informacions que s’estimin oportuns i de la proposició de prova, concretant-se els mitjans
de què vol valer-se el reclamant.
3. La tramitació i resolució de l'expedient de responsabilitat patrimonial s'efectuarà
d'acord amb els principis que conté el capítol IV ( de la responsabilitat patrimonial de les
Administracions públiques) del Títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del Sector Públic.
Ateses les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de
les Bases del Règim Local.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 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:
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Sol·licita una indemnització de 450,00 euros.
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1. La senyora M.D.P.S.
amb DNI: ...894Q ha presentat una reclamació de
responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per danys
soferts en el seu habitatge a la Plaça de l'Om. 20 baixos, per les filtracions d’aigua que,
segons manifesta, es van produir a causa de l’avaria d’aigua de la Plaça de l’Om de data
24 de setembre de 2018.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Fets

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

- L’expedient es considera iniciat el dia 2 d’octubre de 2018.
- El termini per a la seva resolució és de 6 mesos.
- En cas de silenci administratiu, aquest tindrà efectes desestimatoris.
- Si es vol impugnar la desestimació presumpta d’aquesta reclamació per silenci negatiu,
és procedent interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos
Administratius de Tarragona en el termini de 6 mesos a comptar des de la data en què
es produeixi la desestimació presumpta per silenci negatiu.
QUART.- Requerir a la reclamant que aporti tots els mitjans de prova i proposi la pràctica
de totes aquelles proves que consideri necessàries per a la resolució d'aquesta
reclamació, cas que no ho hagi efectuat anteriorment. En tot cas, requerir a la reclamant
que, en el termini de 10 dies, aporti còpia de la factura acreditativa de l’import dels danys
pels quals reclama.
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a la companyia d’assegurances de l’Ajuntament.
Règim de recursos:
- Acte de tràmit no susceptible de ser recorregut per ser un acte de tràmit no qualificat.

SISÈ.- Donar compte d'aquest acord al Ple de la corporació a la propera sessió.

Expedient 230/2019. Acollir la XXIX Concentració Internacional de Harley
Davidson
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TERCER.- Comunicar a la reclamant el següent:
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SEGON.- Nomenar instructora de l’expedient la senyora Anna Anguera Sans,
funcionària dels Serveis Jurídics de la Diputació de Tarragona, i secretària la senyora
Immaculada Rocio Santos Cuellas, funcionària de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès, els quals poden ser recusats per les causes i en la forma que estableix l’article
24 de la Llei 40/2015.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Admetre a tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per
la senyora M D P S amb DNI: ...894Q, que es tramitarà d’acord amb el que determinen
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les Administracions públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic
del Sector Públic.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

La Reunió Internacional té lloc durant tres dies en els quals motoristes apassionats de la
marca Harley-Davidson, així com visitants curiosos, es troben per compartir
experiències, gaudir de la bona música i conèixer el nostre territori a través de rutes
moto-turístiques. Aquesta concentració provoca un impacte econòmic, publicitari i de
turisme pel poble acollidor.

Durant el mes de juny de 2017 i de 2018, Banyeres del Penedès ja va acollir la XXVII i
XXVIII Concentració Internacional de HDCC, respectivament. Les dues trobades van
tenir molt d’èxit i una bona acollida al municipi, comptant amb una gran participació tant
de motoristes com de públic en general.

Atès que en data 21 de febrer de 2019 amb registre d’entrada núm. 681, el Harley
Davidson Club Catalunya sol·licita a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès poder
organitzar la XXIX Concentració Internacional de Harley Davidson al nostre municipi els
dies 7, 8 i 9 de juny de 2019 i presenta el projecte de l’esmentat esdeveniment.

Atès que el Club necessita poder comptar explícitament amb la disposició de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per tal de poder començar a organitzar
l’esdeveniment.

Atès la memòria de la Regidora de Festes, regidoria encarregada de la coordinació de
l’esdeveniment, que consta a l’expedient, i en la qual es considera que la Reunió
Internacional Harley Davidson Club Catalunya és d’interès general, d’utilitat pública,
fomenta la cohesió social, així com la participació ciutadana i promociona el nostre
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El Harley Davidson Club Catalunya és el club més veterà de Harley-Davidson de l’estat
espanyol, es va establir l’any 1992 i va començar com un petit grup d’amics que
compartien l’afició per un estil de vida i una marca de motos però poc a poc va anar
creixent. El principal esdeveniment que organitza és la Reunió Internacional.

Codi Validació: 46LKMNS4TNFZHM666ZD3PJL5Q | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 30

APROVAR, SI S’ESCAU, ACOLLIR LA XXIX CONCENTRACIÓ INTERNACIONAL DE
HARLEY DAVIDSON A BANYERES DEL PENEDÈS. EXP.- 230/2019AP

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

municipi a nivell nacional i internacional.

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

PRIMER.- Aprovar acollir la XXIX Concentració Harley Davidson a Banyeres del
Penedès els dies 7, 8 i 9 de juny de 2019, organitzada per Harley Davidson Club
Catalunya.

SEGON.- Comunicar a Harley Davidson Club Catalunya que, amb antelació a
l’esdeveniment, ha d’aportar còpia del rebut de l’assegurança de responsabilitat civil que
cobreixi l’activitat.

TERCER.- Incoar l’expedient corresponent on s’indiquin les contractacions necessàries,
informe d’Intervenció i informe dels Serveis Tècnics, per tal de què restin inequívoques
les obligacions de cadascuna de les parts.

QUART.- Delegar a la Regidora de Festes de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, la
Sra. Anna Jané Caralt, la coordinació de l’esdeveniment.

CINQUÈ.- Notificar el present acord al Club Harley Davidson Club Catalunya.

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

Codi Validació: 46LKMNS4TNFZHM666ZD3PJL5Q | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 30

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 223/2019. Contracte menor de subministrament de mobiliari
urbà pel 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 SUBSTITUCIÓ
BOMBA POU ZONA PINETELLADA DEL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS.
EXP.- 204/2019

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 27 de febrer de 2019 es va acreditar la
necessitat d’aquesta corporació de contractar el servei substitució bomba pou zona
Pinetellada del municipi de Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades amb
l’empresa Obres i Serveis Martínez Arlandés S.L, per un preu total de 4.623,47 euros i
970,93 euros d’IVA.
Atesa la declaració jurada de l’empresa Obres i Serveis Martínez Arlandés S.L, relativa a
no estar incurs en les prohibicions per contractar establertes a l’article 71 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i demés requisits per poder
contractar amb l’Administració Pública.
Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 26 de febrer de 2019, que consta a
l’expedient.
Atès l’informe de la Sra. Immaculada Rocio Santos Cuellas, secretària Interventora
Tresorera Accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 27 de febrer de
2019, 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.
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Expedient 204/2019. Contracte menor del servei de substitució de la
bomba del pou de la zona Pinetellada del municipi de Banyeres del
Penedès

Número : 2019-0007 Data : 05/03/2019

Motiu: Ampliar documentació

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

No hi ha acord

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.
Per tot això,

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

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

Expedient 203/2019. Contracte menor d'obres de formació de rampes de
minusvàlids 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 D’OBRES FORMACIÓ RAMPES
DE MINUSVÀLIDS AL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS. EXP.- 203/2019

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 27 de febrer de 2019 es va acreditar la
necessitat d’aquesta corporació de contractar les obres de formació rampes de
minusvàlids al municipi de Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades amb
l’empresa Construccions Germans Rebollo S.L, per un preu total de 4.176 euros i 876,96
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 623.00 de l’actual pressupost.
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PRIMER.- Aprovar la contractació menor del servei substitució bomba pou zona
Pinetellada del municipi de Banyeres del Penedès, a l’empresa Obres i Serveis Martínez
Arlandés S.L, per un import de 4.623,47 euros i 970,93 euros d’IVA.

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 rampes de
minusvàlids al municipi de Banyeres del Penedès, a l’empresa Construccions Germans
Rebollo S.L, per un import de 4.176 euros i 876,96 euros d’IVA.

SEGON.- Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de
la partida pressupostària 1532 619.00, de l’actual pressupost.
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Atès l’informe de la Sra. Immaculada Rocio Santos Cuellas, secretària Interventora
Tresorera Accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 27 de febrer de
2019, 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 26 de febrer de 2019, 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, LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA
DE VEHICLES ESTACIONATS IRREGULARMENT AL SENYOR AMB DNI:..814F
Vist que en data 20 de Maig de 2018, l’empresa Vigrela, S.L. va realitzar el servei de
retirada del vehicle amb matrícula 5267CBY a la Plaça de l’Ajuntament de Banyeres, tot i
que no va poder ser retirat degut a la situació on es trobava., tal i com indica l’informe
que es detalla a continuació.
Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, emès en data
12 de juliol de 2018, on diu:
“INFORME TÈCNIC

...Vista la necessitat de l’Ajuntament de retirar un vehicle de la via pública, concretament
de la Plaça de l’Ajuntament, en data 20 de maig de 2018 per tal de poder portar a terme
la cursa popular de La Banyerenca.
La prohibició de l’estacionament de vehicles en aquest tram de la via pública i el dia
indicat es trobava correctament senyalitzat per part dels Serveis Tècnics municipals
mitjançant senyalització excepcional.
El vehicle mal estacionat no va poder ser retirat de la Plaça per part de la grua de
l’empresa VIGRELA degut a que la seva situació va imposibilitar que la grua el pogués
carregar i amb seguretat.”

Atès que s’ha dut a terme el fet imposable de la taxa regulada en l’ordenança fiscal
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Favorable
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Expedient 246/2019. Liquidació de la taxa per la recollida de vehicle a la
via pública estacionat irregularment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Atès l’article 105 del text refós de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i
Seguretat Vial, aprovat per Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, que faculta a
l’autoritat encarregada de la gestió del tràfic a procedir a la retirada del vehicle de la via i
al seu dipòsit en el lloc que es designi en determinats casos, entre d’altres, quan el
vehicle constitueixi un perill o causi greus pertorbacions a la circulació de vehicles o
vianants. En aquests casos, les despeses que s’originin com a conseqüència de la
retirada del vehicle seran per compte del titular, de l’arrendatari o del conductor habitual,
segons el cas.
A la vista de tot l’exposat, ateses les competències pròpies a favor de les entitats locals
que atorga l’art. 84 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
I 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.- Aprovar la liquidació de la taxa del servei de recollida de vehicles abandonats
o estacionats irregularment al senyor amb DNI:..814F, titular del vehicle amb matrícula
5267CBY, per import de 133,10 €.
El pagament en període voluntari de la present liquidació haurà de fer-se en els
següents terminis:
a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies un i 15 de cada mes, des de
la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos
hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.
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Atès l’article 4 de l’ordenança fiscal número 24, que regula la taxa del servei de recollida
de vehicles abandonats o estacionats irregularment, que disposa: “La quota tributària és
el resultat d’aplicar les següents tarifes: Servei recollida vehicles aparcats irregularment
en dies festius o fora d’horari......133,10€”.
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Atès l’article 3 de l’ordenança fiscal número 24, que regula la taxa del servei de recollida
de vehicles abandonats o estacionats abandonats o estacionats irregularment, que
disposa: “En són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats, que estan
obligats a pagar les tarifes que s'assenyalen, amb independència de la multa que
correspongui, segons la infracció comesa i les despeses ocasionades per el tràmit de
donar de baixa el vehicle i destrucció del mateix per un Gestor autoritzat.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

número 24, que regula el servei de recollida de vehicles abandonats o estacionats
irregularment que, segons l’article 2 de la mateixa està constituït per “l’activitat de
recollida, transport, custòdia i destrucció dels vehicles abandonats o estacionats
irregularment al municipi, així com la tramitació administrativa relacionada”.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

TERCER.- Notificar el present acord al sol·licitant i requerir el pagament a l’obligat
tributari de la quantitat assenyalada amb expressió dels mitjans d’impugnació que poden
ser exercits, òrgan davant el qual hagin de presentar-se i termini per a la seva
interposició, i el lloc, termini i forma en què hagi de ser satisfet el deute tributari.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

Expedient 235/2019. Liquidació TOVP de l’empresa Gas Natural
Comercializadora,S.A any 2018
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Número : 2019-0007 Data : 05/03/2019

SEGON.- Comunicar que l’import de la taxa cal fer-lo efectiu a qualsevol dels següents
comptes:
La Caixa ES96.2100.4774.85.0200000650
BBVA ES30.0182.5634.14.02000.92388
COOPERATIVA ES23.0182.2968.52.0200045666

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes posterior o, si
aquest no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.

APROVAR SI S’ESCAU LA TAXA D’OCUPACIÓ VIA PÚBLICA DE L’EMPRESA DE
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.- EXP.235/2019

Conforme a la ordenança municipal núm. 6, Reguladora de la taxa per l’ús privatiu o
aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per
empreses subministradores de serveis públics, s’ha de liquidar la taxa, corresponent a
l’any 2018, a l’empresa Gas Natural Comercializadora,S.A, amb NIF A61797536, i
domicili a la Avda De San Luis, 77 de Madrid

D’acord amb la declaració d’aquesta empresa sobre els ingressos obtinguts durant l’any
2018, per la seva activitat de gas i electricitat en aquest municipi, per un import de
5.540,11 €.
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PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

5.540,11 x 0.015

= 83,10 €

SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa Gas Natural Comercializadora, S.A, fent-li
avinent que es dóna conformitat al pagament rebut en data 20 de febrer de 2019, per
import de 83,10 €.

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

Expedient 237/2019. Liquidació TOVP de l’empresa Naturgy Iberia,S.A
any 2018
Favorable

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

APROVAR SI S’ESCAU LA TAXA D’OCUPACIÓ VIA PÚBLICA DE L’EMPRESA DE
NATURGY IBERIA, S.A.- EXP.237/2019

Conforme a la ordenança municipal núm. 6, Reguladora de la taxa per l’ús privatiu o
aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per
empreses subministradores de serveis públics, s’ha de liquidar la taxa, corresponent a
l’any 2018, a l’empresa Naturgy Iberia,S.A, amb NIF A08431090, i domicili a la Avda De
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La liquidació que correspon por aplicació de l’Ordenança és (taxa 1’5% sobre la
facturació del període corresponent):
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La facturació del consum durant l’any 2018 ha estat de 5.540,11 €.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Aprovar la següent liquidació provisional, corresponent a l’any 2018, per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, a l’empresa Gas
Natural Comercializadora, S.A, sens perjudici de les actuacions d’inspecció que puguin
sorgir amb posterioritat:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

San Luis, 77 de Madrid

D’acord amb la declaració d’aquesta empresa sobre els ingressos obtinguts durant l’any
2018, per la seva activitat de gas i electricitat en aquest municipi, per un import de
48.499,25 €.

La liquidació que correspon por aplicació de l’Ordenança és (taxa 1’5% sobre la
facturació del període corresponent):

48.499,25 x 0.015

= 727,49 €

SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa Naturgy Iberia, S.A, fent-li avinent que es
dóna conformitat al pagament rebut en data 20 de febrer de 2019, per import de 727,49
€.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

Expedient 238/2019. Liquidació TOVP de l’empresa Nedgia
Catalunya,S.A any 2018
Favorable

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

APROVAR SI S’ESCAU LA TAXA D’OCUPACIÓ VIA PÚBLICA DE L’EMPRESA DE
NEDGIA CATALUNYA, S.A.- EXP.238/2019

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

Número : 2019-0007 Data : 05/03/2019

La facturació del consum durant l’any 2018 ha estat de 48.499,25 €.
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PRIMER.- Aprovar la següent liquidació provisional, corresponent a l’any 2018, per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, a l’empresa Naturgy
Iberia, S.A, sens perjudici de les actuacions d’inspecció que puguin sorgir amb
posterioritat:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

PRIMER.- Aprovar la següent liquidació provisional, corresponent a l’any 2018, per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, a l’empresa Nedgia
Catalunya, S.A, sens perjudici de les actuacions d’inspecció que puguin sorgir amb
posterioritat:

La facturació del consum durant l’any 2018 ha estat de 63.970,29 €.
La liquidació que correspon por aplicació de l’Ordenança és (taxa 1’5% sobre la
facturació del període corresponent):

= 959,55 €

SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa Nedgia Catalunya, S.A, fent-li avinent que
es dóna conformitat al pagament rebut en data 20 de febrer de 2019, per import de
959,55 €.

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

Expedient 239/2019. Liquidació TOVP de l’empresa Comercializadora
Regulada Gas & Power any 2018
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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63.970,29 x 0.015

Número : 2019-0007 Data : 05/03/2019

D’acord amb la declaració d’aquesta empresa sobre els ingressos obtinguts durant l’any
2018, per la seva activitat de gas en aquest municipi, per un import de 63.970,29 €.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Conforme a la ordenança municipal núm. 6, Reguladora de la taxa per l’ús privatiu o
aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per
empreses subministradores de serveis públics, s’ha de liquidar la taxa, corresponent a
l’any 2018, a l’empresa Nedgia Catalunya,S.A, amb NIF A63485890, i domicili a la Plaça
del Gas 2 de Barcelona

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL

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

PRIMER.- Aprovar la següent liquidació provisional, corresponent a l’any 2018, per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, a l’empresa
Comercializadora Regulada Gas & Power, sens perjudici de les actuacions d’inspecció
que puguin sorgir amb posterioritat:

La facturació del consum durant l’any 2018 ha estat de 17.684,82 €.
La liquidació que correspon por aplicació de l’Ordenança és (taxa 1’5% sobre la
facturació del període corresponent):

17.684,82 x 0.015

= 265,27 €

SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa Comercializadora Regulada Gas & Power,
fent-li avinent que es dóna conformitat al pagament rebut en data 20 de febrer de 2019,
per import de 265,27 €.

TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.
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D’acord amb la declaració d’aquesta empresa sobre els ingressos obtinguts durant l’any
2018, per la seva activitat de gas i electricitat en aquest municipi, per un import de
17.684,82 €.
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Conforme a la ordenança municipal núm. 6, Reguladora de la taxa per l’ús privatiu o
aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per
empreses subministradores de serveis públics, s’ha de liquidar la taxa, corresponent a
l’any 2018, a l’empresa Comercializadora Regulada Gas & Power, amb NIF A65067332,
i domicili a la Av San Luis, 77 Madrid.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR SI S’ESCAU LA TAXA D’OCUPACIÓ VIA PÚBLICA DE L’EMPRESA DE
COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER.- EXP.239/2019

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 220/2019. Nòmines mes febrer
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

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

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

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

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

Els treballadors de contracte superior a un any poden disposar d’un avançament de la
paga extraordinària corresponent al semestre natural en que es demana. L’avançament
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En relació a l’expedient relatiu a l’aprovació de les nòmines del personal de l’Ajuntament
de Banyeres del Penedès corresponents al mes de febrer, 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.
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APROVAR, SI S’ESCAU, LES NÒMINES DEL PERSONAL LABORAL,
FUNCIONARIS, CÀRRECS ELECTES I PERSONAL EN PRÀCTIQUES DEL MES
FEBRER Exp. 220/2019

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

de la paga extraordinària serà compatible amb les bestretes.

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

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

PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a les nòmines del mes de febrer 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: 57.794,88 €
Total líquid a percebre: 33.075,18 €
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Atès que, per simplificació administrativa, serà l’Alcaldia qui proposi a la Junta de Govern
Local l’aprovació de les nòmines i aquesta, si s’escau, qui ho acordi.
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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.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Retenció IRPF: 5.496,62 €
Total Seguretat Social Tc1: 17.696,87 € ( suma de quotes obreres 2.895,89 € i quotes a
càrrec de l’Ajuntament: 14.800,98 €)

Assegurances mèdiques: 1.261,18 €
Embargament: 97,93 €
Quota Sindical: 13,10 €

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

Expedient 241/2019. Aprovació Factures
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Número : 2019-0007 Data : 05/03/2019

Bestretes: 150,00 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Deduccions de Bestretes, assegurança mèdiques ,embargament i quota sindical amb el
següent desglossament:

APROVACIÓ DE FACTURES.Exp.-241/2019

Es sotmet a la consideració dels reunits la relació de factures presentades per
proveïdors diversos corresponents a l’exercici 2019, detallades seguidament:

Nº Factura

Raó Social

Import

Descripció

Disseny i subministrament 1500
1.990,45 postals de nadal

FACT-19-0012

Javier Leon Romero

FACT-19-0137

Brodats Romeu, S.L

14,52 Escuts vestuari Brigada

FACT-19-0180

Manantial de Salud, S.L.U

94,56 Aigua per Ajuntament

FACT-19-0197

Lyreco España, S.A

57,79 Agendes per material oficina
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PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL

Electricitat 14-12-2019 a 11-02-2019.
1.280,80 TP-2124

FACT-19-0242

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 13-12-2018 a 11-02-2019
193,19 C. Saragossa

FACT-19-0243

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 13-12-2018 a 12-02-2019
77,39 Hotel Entitats

FACT-19-0244

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 13-12-2018 a 11-02-2019
277,53 Casa Mestre

FACT-19-0245

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 13-12-2018 a 11-02-2019
51,38 Semàfors Crta TP2124

FACT-19-0246

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 14-12-2018 a 11-02-2019
367,86 Dalt Saifores

FACT-19-0247

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 14-12-2019 a 12-02-2019
192,01 Centre Civic Sant Miquel

FACT-19-0248

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 14-12-2018 a 11-02-2019
104,76 Centre Cívic Saifores

FACT-19-0249

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 14-12-2018 a 11-02-2019
89,36 Pous Regants

FACT-19-0250

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 13-12-2018 a 11-02-2019
450,86 Passatge Pavelló

FACT-19-0251

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 13-12-2018 a 10-02-2019
57,60 C. Burgos

FACT-19-0252

Endesa Energia, S.A,U

Electricitat 14-12-2018 a 12-02-2019
1.262,01 Passatge Pavelló Camí l'Arboç

FACT-19-0253

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 12-01-2019 a 12-02-2019
156,96 Local Joves i Serveis Socials

FACT-19-0254

Telefónica de España, S.A,U

FACT-19-0255

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 16-12-2018 a 13-02-2019
545,89 Pou Boscos

FACT-19-0256

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 15-12-2018 a 13-02-2019
28,98 Cementiri

FACT-19-0257

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 13-12-2018 a 13-02-2019
481,08 Piscina

FACT-19-0258

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 11-01-2019 a 11-02-2019
161,05 Bombeig JM Caparros

FACT-19-0259

Endesa Energia, S.A.U

Electricitat 15-12-2018 a 13-02-2019
576,59 Pou Boscos

FACT-19-0260

Telefónica de España, S.A.U

FACT-19-0261

Mercadé Rellotgers, S.L

Telèfon Febrer ascensor Escola
34,92 Publica 977167549

Telèfon ascensor Ajuntament febrer
32,73 977670533
145,20 Reparació rellotge campanar església
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Endesa Energia, S.A.U
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FACT-19-0241

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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 8.725,47 € 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 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).
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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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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 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 1328/2018. Declarar la caducitat i l’arxiu de l’expedient per
manca de documentació.

DECLARAR, SI S’ESCAU, LA CADUCITAT I L’ARXIU D’EXPEDIENT
ADMINISTRATIU DE SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ EN LES TAXES MUNICIPALS.1328/2018
Atès la sol·licitud presentada per la Sra. Amb NIE: ....815S, de data 26 d’octubre de 2018
i amb registre d’entrada RE-18-3889, de reducció en la taxa de subministrament d’aigua i
recollida d’escombraries, degut a la seva situació socioeconòmica.
Atès que por poder valorar la situació socioeconòmica de la sol·licitant, es va requerir, a
la interessada, la documentació necessària per poder valorar la seva situació
socioeconòmica, sense que l’hagin presentat.
Atès que s’ha advertit a la interessada que, un cop transcorreguts tres mesos sense
atendre el requeriment, es produeix la caducitat del procediment.
Atès l’article 95 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, sobre declaració de caducitat.
Atès l’article 21.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, sobre l’obligació de resoldre.
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 exposat,
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Declarar la caducitat i l’arxiu de l’expedient en relació a la sol·licitud de
reducció en l’import de taxes municipals pels serveis de subministrament d’aigua potable
i recollida domiciliària d’escombraries, per no presentar la documentació requerida que
és imprescindible per poder valorar la procedència o no de l’atorgament de la reducció.

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

Codi Validació: 46LKMNS4TNFZHM666ZD3PJL5Q | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 25 de 30

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL

Número : 2019-0007 Data : 05/03/2019

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Favorable

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SEGON.- Notificar el present acord a la interessada.

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

DESESTIMAR, SI S’ESCAU, EL TRACTAMENT DE FUITA EN EL REBUT D’AIGUA
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2018.- 226/2019
Vist la sol·licitud presentada per la Sra. Amb DNI: ...895E, de data 15 de febrer de 2019 i
amb registre d’entrada número RE-19-0599, en la qual exposa que durant el període de
consum d’aigua, corresponent al quart trimestre de 2018, van tenir una fuita d’aigua en la
cisterna del lavabo. No es van adonar d’aquesta fuita fins al cap de 30 dies, ja que
l’immoble és de segona residència.
Vist que presenta factura de la reparació de la fuita d’aigua de la cisterna del lavabo i
fotografies.
Per la qual cosa, sol·licita un tractament de fuita en el rebut d’aigua corresponent al quart
trimestre de 2018, degut a que el consum és de 193m3.
Vist l’informe tècnic de data 28 de febrer de 2019 i número de registre IT/19/43, el qual
diu: “els Serveis Tècnics municipals, han corroborat el correcte funcionament del
comptador d’aigua, a més, s’ha pogut constatar que el consum excessiu s’ha produït
com a conseqüència d’una cisterna d’un lavabo la qual tenia una pèrdua d’aigua
constant fet que ha provocat uns consums elevats d’aigua. Per conseqüent creiem que
l’excés de consum del 4t període de l’any 2018 no es degut a una fuita oculta que es
pugui justificar sinó més bé a una falta de manteniment de l’abonat.”
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:
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Favorable
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Expedient 226/2019. : Sol·licitud de tractament de fuita en el rebut
d’aigua corresponent al quart trimestre de 2018.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PRIMER.- Desestimar el tractament de fuita sol·licitat, degut a que la fuita s’ha produït
per una falta de manteniment per part de l’abonat.
SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant.

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ALCALDIA PER JGL
APROVAR, SI S’ESCAU, LA INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE
LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LES LLUMENERES DE LA URBANITZACIÓ DEL
PRIORAT DE BANYERES DEL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS
Disposa l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (LCSP), que la celebració de contractes per part de les Administracions Públiques
requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, que s’iniciarà per l’òrgan de
contractació motivant la necessitat del contracte, en els termes de l’article 28 de la citada
LCSP.
Disposa aquest article 28 de la LCSP que les entitats del sector públic només podran
celebrar contractes que siguin necessaris per al compliment i realització de les seves
finalitats institucionals. A tal efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que
pretenguin cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu
objecte i contingut per satisfer-les, han de ser determinades amb precisió abans d’iniciar
el procediment encaminat a la seva adjudicació.
En compliment d’aquests preceptes, aquest Ajuntament té la necessitat d’executar les
obres consistents en la Substitució de les llumeneres de la Urbanització Priorat de
Banyeres del municipi de Banyeres del Penedès, de conformitat amb el projecte elèctric
redactat per l’enginyer municipal Sr. David Infante Vegas i aprovat inicialment per la
Junta de Govern Local de data 8 de novembre de 2018, que va esdevenir definitiu un
cop transcorregut el termini d’exposició pública sense haver-se presentat al·legacions.
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Favorable
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Expedient 1364/2018. Expedient de contractació de les obres de
Substitució de Llumeneres al Priorat de Banyeres, procediment obert
simplificat

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

El pressupost d’execució material de les obres ascendeix a 100.029,74 €, IVA exclòs.

A més, el contracte es justifica pels següents motius: les obres consisteixen en la
substitució de les llumeneres al Priorat de Banyeres per tecnologia LED de major
eficiència, amb la finalitat de millorar l’eficiència i l’estalvi energètic, així com disminuir les
emissions de gasos d’efecte hivernacle, limitar el flux lluminós lumínic i contaminació
lumínica i reduir la llum intrusa o molesta.
Per tot això, procedeix la redacció del plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques pels quals s’ha de regir el contracte, així com la incorporació a
l’expedient del certificat d’existència de crèdit, tot allò d’acord amb l’article 116.3 LCSP,
definint-se en el plec de forma justificada els següents aspectes als quals es refereix
l’article 116.4 LCSP:
-

Classificació a exigir als participants.
Criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera.
Criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte.
Condicions especials d’execució del contracte.
Valor estimat del contracte, amb indicació de tots els conceptes que l’integren,
incloent els costos laborals, si existissin.
Decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, si s’escau.

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.
Atesa la disposició addicional segona de la LCSP, en quan a les competències en
matèria de contractació en les entitats locals.
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Les esmentades obres són necessàries per al compliment i realització de les
competències que té aquest Ajuntament, i que li atribueix l’article 25 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
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Cal considerar que l’article 159.1.b) LCSP exigeix, com a condició per la utilització del
procediment obert simplificat que entre els criteris d’adjudicació previstos en el plec no hi
hagi cap avaluable mitjançant judici de valor o, d’haver-hi, la seva ponderació no superi
el 25% del total, llevat el cas de què el contracte tingui per objecte prestacions de
caràcter intel·lectual, com els serveis d’enginyeria i arquitectura, en què la seva
ponderació no podrà superar el 45% del total.
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D’acord amb aquest pressupost, es tramitarà l’expedient de contractació mitjançant
procediment obert simplificat, previst en l’article 159 i concordants de la LCSP.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

QUART. Que per la Intervenció municipal es faci la retenció de crèdit, que acrediti que
existeix crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la celebració del
contracte i que emeti informe sobri la fiscalització prèvia o crítica de la despesa. De ser
favorable la fiscalització prèvia, que s'emeti informe de Secretaria.
CINQUÈ. Publicar aquest acord al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Banyeres, en
compliment de l’article 116.1 de la LCSP.
SISÈ. Publicar al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès el
projecte elèctric de substitució de les llumeneres de la urbanització Priorat de Banyeres
del municipi de Banyeres del Penedès, que inclou la memòria descriptiva de les obres a
realitzar.
SETÈ. Donar compte d’aquest acord al proper Ple que es celebri.
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TERCER. Ordenar la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que han de regir el contracte i el procés d'adjudicació.
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SEGON. Justificar la necessitat i idoneïtat de la celebració del contracte pels següents
motius: les obres consisteixen en la substitució de les llumeneres al Priorat de Banyeres
per tecnologia LED de major eficiència, amb la finalitat de millorar l’eficiència i l’estalvi
energètic, així com disminuir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, limitar el flux
lluminós lumínic i contaminació lumínica i reduir la llum intrusa o molesta.
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PRIMER. Iniciar l'expedient per a la contractació de les obres d’execució del projecte de
Substitució de les llumeneres de la Urbanització Priorat de Banyeres del municipi de
Banyeres del Penedès, mitjançant procediment obert simplificat.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Resum

Expedient

DECRET 20/02/2019
2019-0021
14:22

Convocatòria Junta de Govern Local en
sessió ordinària de data 21 de Febrer de
2019. JGL/2019/6-

JGL/2019/6

DECRET 27/02/2019
2019-0022
14:51

Incoació expedient de baixa en el padró
municipal per inscripció indeguda.

875/2017

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes
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Donar compte Decrets

