
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2017/25 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Extraordinària
Motiu: «Es justifica per la urgència dels punts a tractar i 
la falta de celebració de junta ordinària el dia 3 d’agost 
de 2017 per la celebració de ple ordinari»

Data 4 / d’agost / 2017 

Durada Des de les 17:00 fins a les 18:35 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Amadeu Benach i Miquel 

Secretari Immaculada Rocío Santos Cuellas 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

39689555L Amadeu Benach i Miquel SÍ

39718771W Anna Jané Caralt NO

35013086W Ida Pilar Josefa Berdusan Farré SÍ

46333082L Joan Roig i Soria SÍ

39636281J Lluís Inglada i Jané SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Anna Jané Caralt:
«Es troba de vacances fora del municipi»

 

Una vegada verificada per la Secretària 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
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A) PART RESOLUTIVA 

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova l'acta de la sessió anterior, de data 31 de juliol de 2017.

Expedients  79/2017,  93/2017,  95/2017,  96/2017,  127/2017,  130/2017,  131/2017, 
216/2017,  222/2017,  225/2017,  227/2017.  Declarar  la  caducitat  i  l'arxiu  dels 
expedients per manca de documentació

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER  LA JGL 

DECLARAR,  SI  S’ESCAU,  LA  CADUCITAT  I  L’ARXIU  D’EXPEDIENTS 
ADMINISTRATIUS  DE  SOL·LICITUD  DE  BONIFICACIÓ  EN  LES  TAXES 
MUNICIPALS.-      
 
Atès que aquest  Ajuntament  va  concedir  una sèrie de bonificacions en les taxes 
municipals de subministrament d’aigua potable i recollida domiciliària d’escombraries 
als següents subjectes passius, un cop comprovat el compliment dels requisits exigits 
a les ordenances fiscals vigents per part dels sol·licitants:
 

DNI Expedient
...312Q 79/2017
...792E 93/2017
...274V 95/2017
...818M 96/2017
...521K 127/2017
...027P 130/2017
...907W 131/2017
...695F 216/2017
...541Q 222/2017
...669E 225/2017
...104Q 227/2017

 
Atès que por poder valorar  la  situació socioeconòmica dels sol·licitants,  i  segons 
indica l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès, s’ha de 
revisar anualment la situació socioeconòmica dels subjectes passius per comprovar 
que continuen complint els requisits que donen lloc al benefici fiscal. 
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Atès que s’ha requerit als interessats la documentació necessària per poder valorar la 
seva situació socioeconòmica, sense que l’hagin presentat.
 
Atès que s’ha advertit als interessats 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 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 exposat, 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.-  Declarar la  caducitat  i  l’arxiu dels expedients indicats a continuació en 
relació  a  les  sol·licituds  de  bonificació  en  les  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 bonificació:
 

DNI Expedient
...312Q 79/2017
...792E 93/2017
...274V 95/2017
...818M 96/2017
...521K 127/2017
...027P 130/2017
...907W 131/2017
...695F 216/2017
...541Q 222/2017
...669E 225/2017
...104Q 227/2017

 
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.
 
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.
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Expedient 574/2017. Inscripció en el padró municipal a una casa alliberada

No hi ha acord Motiu: Ampliar documentació

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU,   INSCRIURE EN EL PADRÓ MUNICIPAL AL SR. A. G. F. PER 
CANVI DE RESIDÈNCIA AL MUNICIPI.  -  EXP.- 574/2017

Vist que amb data 19 d’abril de 2017, el Sr. A. G. F. Amb DNI: ...653W es va presentar 
escrit sol·licitant la seva inscripció en el padró d'habitants d'aquest Municipi.

Vist que amb data 15 de maig de 2017, 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 5 de juliol de 2017, es va emetre informe pels Serveis Municipals en 
relació amb la comprovació de les dades aportades pel sol·licitant.

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.  A.  G.  F.  per  canvi  de 
residència al municipi. 

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

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 
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1690/1986, de 11 de juliol,  pel  qual  s'aprova el  Reglament de Població i  Demarcació 
Territorial de les Entitats Locals.

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

 

Expedient 896/2017. Liquidació de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL
 
 

APROVAR, SI S’ESCAU, SOL.LICITAR A BASE GESTIÓ D’INGRESSOS LOCALS 
LA DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS I ANUL.LACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ 
DE L’IMPOST DE L’INCREMENT VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA AMB Nº FIX      2017030001894 PER ERROR EN EL VALOR IMPUTABLE 
DE LA FINCA AMB REFERÈNCIA CADASTRAL Nº      8503215CF7780S0002DW I 
GENERAR NOVA LIQUIDACIÓ.- EXP. 896/2017

 
Atès que en data 21 de juny de 2017 la Sra. .....567T va fer efectiu el pagament de 
l’impost  de  l’increment  del  valor  dels  terrenys  de  naturalesa  urbana  amb  nº  fix 
2017030001894 de la finca situada a l’Av. Camèlies , 36 amb referència cadastral 
8503215CF7780S0002DW,   amb un valor imputable del 66,66 % i d’import 968,77 
euros.
 
Atès  que  la  Sra.  ....567T  en  data  11  de  febrer  entrega  còpia  de  l’escriptura 
d’acceptació d’herència a la qual consta que la Sra. ....567T rep un 33,33% de la 
finca i no un 66,66% com consta a la liquidació per error. 
 
Atès  l’art.  32  de  la  Llei  58/2003,  de  17  de  desembre,  General  Tributària,  sobre 
devolució d’ingressos indeguts.
 
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  la  devolució  d’ingressos  indeguts  per  import  de  968,77€  
corresponent  a  la  liquidació  de  l’impost  de  l’increment  valor  dels  terrenys  de 
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naturalesa urbana amb nº fix 2017030001894 per error en el valor imputable de la 
finca  amb  referencia  cadastral  nº  8503215CF7780S0002DW  i  generar  nova 
liquidació.
 
SEGON.- Anul·lar  la  liquidació  de  l’impost  de  l’increment  valor  dels  terrenys  de 
naturalesa urbana amb nº fix 2017030001894.
 
TERCER.- Liquidar des de l’Ajuntament la corresponent liquidació de l’impost amb el 
valor  imputable  del  33,33%  de  la  finca  amb  referència  cadastral 
8503215CF7780S0002DW.
 
QUART.- Efectuar l’ingrés al número de compte .......3782,  facilitat pel sol·licitant.
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord al sol·licitant i a Base Gestió d’Ingressos Locals 
de El Vendrell.
 
SISÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple de la Corporació.

 

Expedient 1046/2017. Sol·licitud de canvi de tarifa en el rebut de la brossa d'un 
local sense activitat

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 PROPOSTA D'ALCALDIA PER A LA JGL

 

APROVAR, SI  S’ESCAU, EL CANVI DE TARIFA EN LA TAXA DE RECOLLIDA 

D’ESCOMBRARIES D’UN LOCAL SENSE ACTIVITAT.- EXP. 1046/2017

 

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. J. B. A. Amb DNI: ...775D, de data 14 de juliol de 

2017 i amb registre d’entrada número E-17-2707, en el qual ens comunica que el 

local situat al Carrer Albert Santó, 1, actualment es troba sense activitat econòmica. 

Per la qual cosa, sol·licita que es canviï la tarifa de la taxa d’escombraries. 

 

Vist que des del Departament d’Activitats d’aquesta corporació, es confirma que en 

l’esmentat local, actualment no hi ha cap activitat econòmica.  

 

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 
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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 tarifa en la taxa de recollida d’escombraries del local 

situat al carrer Albert Santó, 1, com estableix l’art. 6, epígraf quart D) GARATJOS 

LOCALS PARTICULARS, de la Ordenança Fiscal nº 13.

 

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

 

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

 

Expedient 1044/2017. Liquidació de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL
 

 
APROVAR  SI  S’ESCAU,  LA  RELACIÓ  DE  LIQUIDACIONS  CORRESPONENTS  A 
L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA (IIVTNU).- EXP. 1044/2017
  
Vista la relació de 25 liquidacions corresponents a l’Impost sobre l’Increment del Valor 
dels Terrenys de Naturalesa Urbana, per un import de 30.794,06 €.

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

 
PRIMER.- Aprovar la relació de liquidacions següents corresponents a l’Impost  sobre 
l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana: 
 
Del la 1944 a la 1968 de l’exercici 2017 
 
SEGON.- Realitzar el tancament de les esmentades liquidacions al programa Siboa per 
tal de ser recaptades per Base.
 
TERCER.-  Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.
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Expedient 984/2017. Contracte menor d'obres, restauració i reconstrucció 
cantonades amb pedra de la font ubicada a la Plaça de l’Om del municipi de 
Banyeres del Penedès

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  EL CONTRACTE MENOR D’OBRA DE RESTAURACIÓ I 
CONSTRUCCIÓ  DE  CANTONADES  AMB  PEDRA  DE  LA FONT  UBICADA  A  LA 
PLAÇA DE L’OM DE      BANYERES DEL PENEDÈS.     – EXP. 984/2017
 

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data  2 d’agost de 2017 es va acreditar la 
necessitat d’aquest organisme de contractar l’obra de restauració i reconstrucció de les 
cantonades amb pedra de la font ubicada a la Plaça de l’Om del municipi de Banyeres 
del Penedès i ateses les gestions realitzades amb a l’empresa A&M Patrimoni S.C.P de 
Barcelona, per un preu total de 6.055 euros i 1.271,55 euros d’IVA.
 
Atès  la  declaració  jurada  de  A&M  Patrimoni  S.C.P,  relativa  a  no  estar  incurs  en 
prohibicions per contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP i demes requisits per 
poder contractar amb l’Administració Pública.
 
Atès la memòria de data 2 d’agost  de 2017 de la Sra.  Ida Berdusan Farré i  del  Sr.  
Amadeu Benach i Miquel, Regidora de Cultura i Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del  
Penedès, respectivament.
 
Atès  l’informe  de  la  Sra.  Immaculada  Rocio  Santos  Cuellas, 
Secretària-interventora-tresorera accidental  de l’Ajuntament de Banyeres del  Penedès, 
de data 3 d’agost de 2017.
 
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 donat compte en el ple de data 22 de juny de 2015 i l’art 23 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
 
Atès que el proveïdor exigeix que la forma de pagament sigui la següent:

-       50% per avançat, en acceptar el pressupost
-       50% al final de l’obra

Atès  que la despesa anticipada del  50% no implica menyscabament  de la  tresoreria 
municipal donada la disponibilitat dinerària en el temps.

Per tot això,

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

PRIMER.- Aprovar  la  contractació  de  l’obra  de  restauració  i  reconstrucció  de  les 
cantonades amb pedra de la font ubicada a la Plaça de l’Om del municipi de Banyeres 
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del  Penedès,  amb l’empresa   A&M Patrimoni  S.C.P,  per  un  import  de  6.055  euros  i 
1.271,55 euros d’IVA.

SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable, a càrrec de 
la partida número 3360 622.00 de l’actual pressupost.

TERCER.- Aprovar  fer  efectiu  el  pagament  del  50%  de  l’import  total  de  manera 
anticipada.

QUART.-  Notificar aquest acord a l’interessat.

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

 

Expedient 1022/2017. Contracte menor d'obres, construcció d’escala de 
formigó a l'aparcament del CEIP Mare de Déu del Priorat

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL
 

 
APROVAR SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR D’OBRES PER REALITZAR UNA 
ESCALA DE FORMIGÓ A L’APARCAMENT DEL COL.LEGI PÚBLIC MARE DE DEU 
DEL PRIORAT DE BANYERES DEL PENEDÈS.- EXP. 1022/2017
 
Atès  que  mitjançant  Provisió  de  la  Presidència  de  data  31  de  juliol  de  2017  es  va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar les obres de construcció d’una 
escala de formigó a l’aparcament del Col·legi Públic Mare de Deu del Priorat de Banyeres 
del Penedès i ateses les gestions realitzades amb a l’empresa Joan Farré Construccions 
S.L,  per un preu total de 4.227 euros i 887,67 euros d’IVA.
 
Atesa la declaració jurada de l’empresa Joan Farré Construccions, SL, relativa a no estar 
incurs en les prohibicions per contractar establertes a  l’article 60 del TRLCSP i demes 
requisits per poder contractar amb l’Administració Pública.
 
Atès l’informe tècnic del coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès,  de  data  25  de  juliol  de  2017,  on  es  justifica  la  necessitat  de  dur  a  terme 
aquesta actuació.
 
Atès  l’informe  de  la  secretària  interventora  tresorera  accidental  de  l’Ajuntament  de 
Banyeres del Penedès, de data 1 d’agost de 2017, on s’acredita l’existència de crèdit  
pressupostari adequat i suficient.
 
Vistes  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 donat compte en el ple de data 22 de juny de 2015 i l’art 23 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords :

 
PRIMER.- Aprovar la contractació menor a favor de l’empresa Joan Farré Construccions 
S.L,  per un preu total de 4.227 euros i 887,67 euros d’IVA, per realitzar una escala de  
formigó a  l’aparcament  del  Col·legi  Públic  Mare de  Deu del  Priorat  de Banyeres  del 
Penedès.
 
SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa indicada des del punt de vista comptable a 
càrrec de la partida núm. 3231 622.02 del vigent pressupost. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
 
QUART.-  Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.
 

 

Expedient 1024/2017. Contracte menor de serveis, distribució de circulars de 
l'àrea de Medi Ambient

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL
 

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE DISTRIBUCIÓ 
DE  CIRCULARS  ÀREA DE  MEDI  AMBIENT  AL  MUNICIPI  DE       BANYERES  DEL 
PENEDÈS
 
Atès  que  mitjançant  Provisió  de  la  Presidència  de  data  31  de  juliol  de  2017  es  va 
acreditar  la  necessitat  d’aquest  organisme  de  contractar  el  servei  de  distribució  de 
circulars de l’àrea de Medi Ambient al municipi de Banyeres del Penedès  i ateses les 
gestions realitzades amb a l’empresa Efectos Buzoneo,  per un preu total de 159 euros i 
33,39 euros d’IVA.
 
Atesa la declaració jurada de l’empresa Efectos Buzoneo, relativa a no estar incurs en les 
prohibicions per contractar establertes a  l’article 60 del TRLCSP i demes requisits per 
poder contractar amb l’Administració Pública.
 
Atès  l’informe  de  la  secretària  interventora  tresorera  accidental  de  l’Ajuntament  de 
Banyeres  del  Penedès,  de  data 1  d’agost  de  2017,  on  s’acredita  que existeix  crèdit 
pressupostari adequat i suficient. 
 
Vistes  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 donat compte en el ple de data 22 de juny de 2015 i l’art 23 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords :
 
PRIMER.- Aprovar  la contractació menor a favor de l’empresa Efectos Buzoneo,  per un 
preu total de 159 euros i 33,39 euros d’IVA, pel servei de distribució de circulars de l’àrea 
de Medi Ambient al municipi de Banyeres del Penedès.
 
SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa indicada des del punt de vista comptable a 
càrrec de la partida núm. 1721 226.02 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 709/2017. Llicència d'obres menors, reforma d'una nau interior

Favorable Tipus de votació: Nominal
A favor: 3, En contra: 0, Abstencions: 1, Absents: 0

A favor Amadeu Benach i Miquel
Joan Roig i Soria
Lluís Inglada i Jané

En contra ---

Abstencions Ida Pilar Josefa Berdusan Farré

Absents ---

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

 
APROVAR, SI S’ESCAU, LA LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA REFORMA INTERIOR 
D’UNA NAU. EXP. 709/2017
 
En data 23 de maig de 2017, Esteve Química, S.A.   va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres que tenen el caràcter de menor.
 
En data 23 de maig de 2017  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic.
 En data 13 de juliol de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable.
 
En data 28 de juliol  de 2017 la secretària interventora tresorera accidental  va emetre 
informe favorable.
 
Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova 
el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, 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.
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Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de 
Govern Local, en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015.
 
Atès  l’art  75  i  següents  del  Reglament  d’Obres  Activitats  i  Serveis  dels  ens  locals 
179/1995, de 13 de juny.
 
Per tot l’anterior, 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
 
PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres sol·licitada en sòl urbà que té el caràcter de menor.

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

-        La  biga  metàl·lica  haurà  de  revestir-se  amb  un  material  ignífug  per  donar 
compliment al CTE DB-SI.

 
 
TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de tres  
mesos a comptar des de la data d’atorgament de la llicència.
 
La  llicència  urbanística  caduca  si,  en  finir  qualsevol  dels  terminis  anteriors,  o  les 
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. 
 
Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no 
se'n demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor.
 
Un cop caducada la llicència urbanística, l'òrgan municipal competent ho ha de declarar i  
ha d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres persones i  
amb l'audiència prèvia de la persona titular.
 
QUART.- En aplicació de l’ article 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 realitzar 
la següent liquidació tributària:
 

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 250,85 €

- Taxa Llicència Urbanística  36,00 €

- TOTAL 286,85 €

 
CINQUÈ.- Es  fa  l’advertiment  que  la  llicència  urbanística  s’atorga  salvant  el  dret  de 
propietat i sense perjudici de tercers.
 
SISÈ.- Notificar el present acord als interessats. 
 
SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que es celebri.

 

Expedient 754/2017. Llicència d’obres majors, substitució de coberta de fibrociment 
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Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA SUBSTITUCIÓ DE 
LA COBERTA DE FIBROCIMENT.- EXP. 754/2017
 
 
En data 31 de maig de 2017, Nutripack Ibérica, S.L.   va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de major.
 
En data 31 de maig de 2017,   l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic.
 
En data 25 de juliol de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable.
 
En data 28 de juliol  de 2017 la Secretària Interventora i Tresorera accidental va emetre 
informe favorable.
 
Atès el  que estableix l’article 188.2 del  Decret  Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,  pel  qual  
s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  d’Urbanisme,  en  virtut  del  qual  la  competència  i  el  
procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que estableix la 
legislació de règim local.

Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de 
Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015.
 
Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals, Decret 
179/1995, de 13 de juny.
 
Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
 
PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter major sol·licitada i 
que fa referència a l’ identificació següent:
 
EXPEDIENT 
 
PRIMER.- Identificació.
 

 Identificació de les obres:         Obra major 

 Descripció de les obres: substitució de coberta existent de plaques de fibrociment 
d’amiant per panells Sandwich, amb lluerna ris de policarbonat cel·lular. 

 Emplaçament de les obres:      Crta de Sant Miquel, s/n 

 Referència Cadastral:              8997901CF7689N0001FE 
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 Promotor:                                Nutripack Iberica S.L. 

 Identificació del redactor del projecte: Mª Ichart Mauri 

 Suspensió de Llicències:          No 

 Afectació del domini públic:      No 

 Classificació del sòl:                 sòl urbà consolidat 

 Qualificació urbanística:           clau 7 Zona industrial urbana 

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

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

-        Caldrà dipositar una fiança de 2.395,91 euros per garantir la correcta gestió dels 
residus de construcció i excavació.

-        A la finalització de l’obra cal aportar el certificat d’abocament dels residus.
   

Es proposa que el sol·licitant aporti una garantia per a assegurar la correcta execució per  
import de:
 

-      Residus construcció: (217.81t x11€/t)..............................................2.395,91 €
                                                                                                                                               
 
TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de dotze 
mesos a comptar des de la data d’atorgament de la llicència.
 
La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis anteriors, o les pròrrogues 
corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. 
 
Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no se'n  
demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor.
 
Un cop caducada la llicència urbanística, l'òrgan municipal competent ho ha de declarar i ha 
d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres persones i amb 
l'audiència prèvia de la persona titular.

 
QUART.- En aplicació de l’ article 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 realitzar la 
següent liquidació tributària:
 

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 2.580,00 €

- Taxa Llicència Urbanística  344,00 €

- TOTAL 2.924,00 €

 
CINQUÈ.- Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de propietat 
i sense perjudici de tercers.
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SISÈ.- Notificar el present acord als interessats. 
 
SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que es celebri.
 

 

Expedient  841/2017.  Llicència  d’obres  menors,  construcció  de  tanca  al  carrer 
Saragossa i treure tanca metàl·lica 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

  
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

 
APROVAR, SI S’ESCAU, LA CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA      PER A LA CONSTRUCCIÓ 
D’UNA TANCA A CARRER.- EXP. 841/2017
 

En data 15 de juny de 2017, la Sra. DNI ...384-G  va presentar sol·licitud de llicència d’obres 
en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.
 
En data 15 de juny de 2017   l’Alcalde va acordar l’inici  de l’expedient, i  va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic.
 
En data 25 de juliol de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable.
 
En  data  28  de  juliol  de  2017  la  Secretària  Interventora  i  Tresorera  va  emetre  informe 
favorable.
 
Atès el  que estableix l’article 188.2 del  Decret  Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,  pel  qual  
s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  d’Urbanisme,  en  virtut  del  qual  la  competència  i  el  
procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que estableix la 
legislació de règim local.

Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de 
Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015.
 
Atès l’art. 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals, Decret 
179/1995, de 13 de juny.
 
Per tot l’anterior, 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
 
PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter menor sol·licitada i 
que fa referència a l’ identificació següent:

EXPEDIENT 
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Primer.- Identificació.
 

 Identificació de les obres:         Obra menor d’acord amb l’art.  12.4 i  l’art.  34 del 
D.179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’obres,  activitats  i 
serveis dels ens locals. 

 Descripció de les obres:          Treure tanca metàl·lica i construcció de tanca a carrer 

 Emplaçament de les obres:     Saragossa, 23

 Referència Cadastral:              1306408CF8710E0001HA

 Promotor:                                 Sra. DNI ....384-G 

 Identificació del redactor del projecte: No es requereix 

 Suspensió de Llicències:          No 

 Afectació del domini públic:      No 

 Classificació del sòl:                Sòl urbà consolidat 

 Qualificació del sòl:                  Clau 5 Zona d’edificació plurifamiliar aïllada 

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

-        Les obres no tindran afectació sobre el domini públic.
-        S’adverteix  explícitament  que aquesta llicència no atorga drets  i  es concedeix 

sens perjudici a tercers.
-        L’alçada màxima de la  tanca serà d’1.60 m,  la  qual  fins  a 1.00  m podrà ser 

massissa.
-        Caldrà  dipositar  una fiança de  300 euros  per  garantir  la  correcta  gestió  dels 

residus de construcció.
 
Es proposa que el sol·licitant aporti una garantia per a assegurar la correcta execució per  
import de:
 

-      Residus construcció: (mínims).......................................................150,00 €

  
TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de tres 
mesos a comptar des de la data d’atorgament de la llicència.
 
La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis anteriors, o les pròrrogues 
corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. 
 
Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no se'n 
demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor.
 
Un cop caducada la llicència urbanística, l'òrgan municipal competent ho ha de declarar i ha 
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d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres persones i amb 
l'audiència prèvia de la persona titular.
 
QUART.- En aplicació de l’ article 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 realitzar la 
següent liquidació tributària:
 

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 84,57 €

- Taxa Llicència Urbanística  36,00 €

- TOTAL 120,57 €

 
CINQUÈ.- Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de propietat 
i sense perjudici de tercers.
 
SISÈ.- Notificar el present acord als interessats. 
 
SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que es celebri.

 

Expedient 882/2017. Ratificar el decret per el qual es rectifica la sol·licitud de 
subvenció per a inversions en camins públics locals, període 2018-2020

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL

 
APROVAR,  SI  S’ESCAU,  RATIFICAR  EL  DECRET  DE  L’ALCALDIA  NÚMERO 
2017-0103,  DE  RECTIFICACIÓ  DE  LA  SOL·LICITUD  DE  SUBVENCIÓ  AL 
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A INVERSIONS EN CAMINS PÚBLICS 
LOCALS PER AL PERÍODE 2018-2020.- EXP. 882/2017

En data 2 d’agost de 2017, l’Alcalde ha dictat el decret número 2017-0103, pel qual es 
rectifica  la  sol·licitud  de  subvenció  al  Departament  de  Governació,  Administracions 
Públiques i Habitatge per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020, 
d’acord amb la Resolució GAH/1342/2017, de 7 de juny, de convocatòria de la línia de 
subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020.
 
Es transcriu, a continuació, el decret número 2017-0103, del següent contingut literal:
 

“DECRET DE L’ALCALDIA
DE RECTIFICACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A INVERSIONS EN CAMINS  

PÚBLICS LOCALS DURANT EL PERÍODE 2018-2020
 
Mitjançant l'Ordre GAH/105/2017, de 31 de maig, es van aprovar les bases reguladores de la línia 
de subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020.
 
Atès la Resolució GAH/1342/2017, de 7 de juny, de convocatòria de la línia de subvencions per a  
inversions en camins públics locals per al període 2018-2020.
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Atès que segons les bases reguladores poden sol·licitar subvenció els municipis amb una població  
inferior a 5.000 habitants i que poden ser objecte de subvenció les següents actuacions:
 

a) Les actuacions d'inversió en camins d'accés als nuclis, habitatges disseminats i serveis  
bàsics.
b)  Les  actuacions  d'inversió  en  camins  per  facilitar  l'accés  a  explotacions  agràries  i  
ramaderes.
c) Les actuacions de manteniment per a la conservació de la qualitat dels camins.

 
Atès la memòria del Sr. Lluís Inglada Jané, Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Banyeres  
del Penedès, de data 27 de juny de 2017, la Junta de Govern Local va acordar, en sessió de data  
29 de juny de 2017, sol·licitar aquesta subvenció per inversions en camins públics locals per 4  
actuacions, d’acord amb el següent detall: 
 

1.      Arranjament del Camí de Fruit Camp, import previst actuació 11.936€ +IVA
2.      Arranjament del Camí de la urbanització Boscos que comunica Boscos amb les Masies  

de Sant Miquel, import previst actuació 7.884€ + IVA
3.      Arranjament  del  Camí  del  Papiol  que dóna  accés  a  la  Masia  Papiol,  import  previst  

actuació 3.108,70€ + IVA
4.      Arranjament del Camí de Llorenç que comunica Banyeres amb el nucli de Casa Roja,  

import previst actuació 38.740€ + IVA
 
La sol·licitud de subvenció es va presentar electrònicament a l’adreça http://www.eacat.cat en data 
5 de juliol de 2017, adjuntant la informació detallada a la base cinquena de les reguladores de la  
subvenció. 
 
Atès que s’ha detectat un error en l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de juny de 2017,  
figurant intercanviats els imports de dos de les actuacions: el Camí de la urbanització Boscos i el 
Camí de Papiol.
 
Vist el requeriment del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de data  
20 de juliol de 2017, RE-2775, on es fan constar les següents mancances en la sol·licitud de 
subvenció:
 

        Que d’acord amb la base 4.1, el pressupost total de contracte que figura a la documentació  
tècnica, no pot ser superior als 50.000,00 euros.

        Que d’acord amb la base 5.3, cal que la documentació tècnica que adjunteu estigui signada  
electrònicament per un tècnic.
 
Atès la memòria redactada per l’arquitecta contractada per l’Ajuntament, Sra. Mireia Barba Lloret, 
en data 28 de juliol de 2017, on es dóna esmena a les mancances. 
 
Atès que s’ha de donar compliment al requeriment en un termini màxim de 10 dies, termini que 
finalitza el proper 3 d’agost de 2017.
 
Per tot això exposat, 
 
RESOLC:
 
PRIMER.- Rectificar la sol·licitud de subvenció per a inversions en camins públics locals per al  
període 2018-2020, que es va acordar per Junta de Govern Local de data 29 de juny de 2017, de  
manera que les actuacions a realitzar en l’anualitat 2018 són les següents: 
 
DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
 
Les actuacions concretes a realitzar són les següents :
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1.      Arranjament del Camí de Fruit Camp.

 
2.      Arranjament del Camí de la Urbanització Boscos que comunica Boscos amb Les Masies  

de Sant Miquel.
 

3.      Arranjament del Camí del Papiol que dona accés a la Masia Papiol.
 

4.      Arranjament del Camí de Llorenç que comunica Banyeres amb el nucli de Casa Roja.
 
Es realitzarà una adequació dels paviments malmesos dels camins i dels marges consistent en la  
demolició de les parts malmeses amb mitjans mecànics, subministra i compactat d’una capa de  
zahorres naturals i posteriorment es subministrarà i compactarà una capa d’aglomerat, inclòs un  
reg d’imprimació.
 
PRESSUPOST
 

1.      Arranjament del Camí de Fruit Camp.
 

CONCEPTE QUANTITAT PREU 
UNITARI

TOTAL

Picar el paviment d’aglomerat existent. 
Càrrega i transport a zona autoritzada.
M2

320,00 5,60 € 1.792,00 €

Excavació del terreny amb mitjans mecànics,  
per sanejar les arrels que aixequen el 
paviment. Càrrega i transport a zona 
autoritzada.
M2

320,00 5,50 € 1.760,00 €

Subministra, estesa i compactat d’una capa 
de zahorres naturals per a la preparació de 
la base.
M2

320,00 5,20 € 1.664,00 €

subministra, estesa i compactat d’una capa 
d’aglomerat en calent de 5 cm de gruix, tipus  
D-8, amb reg d’imprimació inclòs.
M2

320,00 21,00 € 6.720,00 €

Total euros   11.936,00 €

 
 2.      Arranjament del Camí de la Urbanització Boscos que comunica Boscos amb Les Masies de  
Sant Miquel.

 
CONCEPTE QUANTITAT PREU 

UNITARI
TOTAL

Demolició del paviment existent. Càrrega i 
transport a zona autoritzada.
M2

95,75 5,60 € 536,20 €

Preparació del terreny amb mitjans 
mecànics. Refinar i compactar la base.
M2

95,75 1,30 € 124,50 €

subministra, estesa i compactat d’una capa 
d’aglomerat en calent de 5 cm de gruix, 
tipus D-8, amb reg d’imprimació inclòs.
M2

95,75 24,00 € 2.298,00 €

Arreglar tapa de registre que està 1,00 150,00 € 150,00 €
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ensorrada.
Ud.

Total euros   3.108,70 €

 
 

3.      Arranjament del Camí del Papiol que dona accés a la Masia Papiol.
 

CONCEPTE QUANTITAT PREU 
UNITARI

TOTAL

Preparació del terreny amb mitjans mecànics.  
subministra, estesa i compactat d’una capa 
de zahorres naturals per a la preparació del 
terreny.
M2

270,00 8,20 € 2.214,00 €

subministra, estesa i compactat d’una capa 
d’aglomerat en calent de 5 cm de gruix, tipus 
D-8, amb reg d’imprimació inclòs.
M2

270,00 21,00 € 5.670,00 €

Total euros   7.884,00 €

 
 

4.      Arranjament del Camí de Llorenç que comunica Banyeres amb el nucli de Casa Roja.
 

CONCEPTE QUANTITAT PREU 
UNITARI

TOTAL

Rascar i netejar les vores del camí. 
Càrrega i transport a zona autoritzada.
Mides aproximades
Ml.

1.500,00 1,60 € 2.400,00 €

Aixecar les tapes de registre a la nova 
cota de paviment.
Mides aproximades.
Uds.

8,00 75,00 € 600,00 €

subministra, estesa i compactat d’una 
capa d’aglomerat en calent de 5 cm de 
gruix, tipus D-8, amb reg d’imprimació 
inclòs.

Mides aproximades.
M2

1.600,00 9,40 € 15.040,00

Total euros   18.040,00

 
El cost  total de les actuacions a realitzar als camins municipals ascendeix a la quantitat de 
 
TOTAL PRESSUPOST SENSE IVA                                                                    40.968,70 €
TOTAL IVA (21%)                                                                                                  8.603,43 €
TOTAL                                                                                                                49.572,13 €
 
SEGON.- Donar compliment al requeriment del Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge en temps i forma. 
 
TERCER.- Ratificar aquesta resolució per la Junta de Govern Local. 
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QUART.- Donar compte d’aquesta resolució al proper Ple.”
 
 
Atès  que  ha  estat  necessari  adoptar  aquest  acord  per  l’Alcaldia  per  poder  donar 
compliment  en  temps  i  forma  al  requeriment  del  Departament  de  Governació, 
Administracions Públiques i  Habitatge de la Generalitat de Catalunya, que finalitza en 
data 3 d’agost de 2017.
 
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.- Ratificar el decret de l’Alcaldia núm. 2017-0103, de data 2 d’agost de 2017, de 
rectificació  de  la  sol·licitud  de  subvenció  per  a  inversions  en  camins  públics  locals, 
període 2018-2020, que va ser acordada per la junta de Govern Local de data 29 de juny 
de 2017. 
 
SEGON.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.
 

 

Expedient 1064/2017. Desestimar la sol·licitud per fer foc al carrer Mestre Güell 
amb motiu d’una barbacoa

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JGL

 
DESESTIMAR SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DEL SR. AMB D.N.I.:  ...903-J EN 
REFERÈNCIA A PODER FER FOC (BARBACOA) AL CARRER MESTRE GÜELL, 
DISSABTE DIA 5 D’AGOST.- EXP. 1064/2017

  
Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I.: ...903-J en data 31 de juliol de 2017 
(RE 2871) en referència a poder fer foc (barbacoa) al carrer Juan Mestre Morgades el 
5 d’agost de 2017.
 
Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 3 
d’agost de 2017 on es diu que:
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ANTECEDENTS
 
“Vista la sol·licitud de data 31 de juliol de 2017, amb registre d’entrada número 2871, en la  
qual es sol·licita permís per a fer foc i  realitzar una barbacoa al Carrer Mestre Güell el  
dissabte dia 5 d’agost per motiu d’un dinar.
 
S’informa  que  els  Serveis  Tècnics  tenint  en  compte  que  no  es  tracte  d’un  acte  públic  
programat per l’ajuntament o per alguna de les entitats municipals,  i  que per tant  no es  
garanteix que es dugui a terme adequadament.
 
Per tot això, no s’autoritza la realització de foc al carrer Mestre Güell.
 
Els  ajuntaments,  en  l’àmbit  de  llurs  respectives  competències,  han  de  facilitar  que  els  
espectacles públics i les activitats recreatives es duguin a terme adequadament sempre i quan  
es garanteixi  la convivència pacífica i  ordenada entre  els  usuaris i  la resta de veïns i  la  
seguretat de tots els ciutadans.
 
El Coordinador dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament 
Banyeres, a la data de la signatura”

 
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 delegades del Ple a favor de la Junta de 
Govern Local  pel  Ple de data 22 de juny de 2015,  i  atenent  a les competències 
recuperades a favor del Ple arran del 4 d’abril de 2017. 
 
Per tot això,
 
Es proposa a la Junta de Govern Local:

 
PRIMER.- Desestimar la  sol·licitud  del Sr. amb DNI... 903-J,  pels motius indicats a 
l’informe del Coordinador dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament.
 
SEGON.-  Notificar el present acord al sol·licitant.
 
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.
 

 

Expedient 608/2017. Llicència d’obres majors, rehabilitació de façana

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

 
APROVAR, SI S’ESCAU, LA LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA REHABILITACIO 
D’UNA FAÇANA. EXP. 608/2017

  
En data 5 de maig de 2017, Defiber, S.,A.  va presentar sol·licitud de llicència d’obres 
en sòl urbà que tenen el caràcter de major.
 
En data 5 de maig de 2017 ,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar 
els preceptius informes jurídic i tècnic.
 
En data 13 de juliol de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable.
 
En data 1 d’agost de 2017 la Secretària Interventora i Tresorera accidental va emetre 
informe favorable.
 
Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i 
el procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que 
estableix la legislació de règim local.

Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta 
de Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015.
 
Atès l’art. 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals, 
Decret 179/1995, de 13 de juny.
 
Per tot l’anterior, 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
 
PRIMER.- Atorgar  la  llicència  d’obres  en  sòl  urbà  que  tenen  el  caràcter  major 
sol·licitada.

 
SEGON.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de 
dos mesos a comptar des de la data d’atorgament de la llicència.
 
La llicència urbanística caduca si,  en finir  qualsevol  dels terminis anteriors,  o les 
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. 
 
Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no 
se'n demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor.
 
Un  cop  caducada  la  llicència  urbanística,  l'òrgan  municipal  competent  ho  ha  de 
declarar i ha d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres 
persones i amb l'audiència prèvia de la persona titular.
 
TERCER.- En aplicació de l’ article 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 
realitzar la següent liquidació tributària:
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- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 829,80 €

- Taxa Llicencia Urbanística  200,00 €

- TOTAL 1.029,80 €

 
QUART.- Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de 
propietat i sense perjudici de tercers.
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord als interessats. 
 
SISÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que es celebri.
 

 

Expedient 1006/2017. Llicència d’obres menors, reforma d'una cambra de bany

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

  
PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER LA JGL

 
APROVAR, SI S’ESCAU, LA CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA 
REFORMA D’UNA CAMBRA DE BANY.- EXP. 1006/2017

 
EMPLAÇAMENT:                                   Bisbe Sanahuja, 7.
REFERÈNCIA CADASTRAL:                1111617CF8711A0001SG

 
En data 21 de juliol de 2017, el Sr. DNI ...316-C  va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.
 
En data 21 de juliol de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar 
els preceptius informes jurídic i tècnic.
 
En data 1 d’agost de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable.
 
En data 2 d’agost de 2017, la Secretària Interventora i Tresorera accidental va emetre 
informe favorable.
 
Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i 
el procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que 
estableix la legislació de règim local.

Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta 
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de Govern Local, en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015.
 
Atès l’art. 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals, 
Decret 179/1995, de 13 de juny.
 
Per tot l’anterior, 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
 
PRIMER.- Atorgar  la  llicència  d’obres  en  sòl  urbà  que  tenen  el  caràcter  menor 
sol·licitada i que fa referència a l’ identificació següent:
 

EXPEDIENT 
 
Primer.- Identificació.
 

 Registre d'Entrada:     Data: 21/07/17; Número: 2791 

 Ubicació: Carrer Bisbe Sanahuja 7. BANYERES DE PENEDÈS - 43711 

 Referència cadastral: 1111617CF8711A0001SG 

 Objecte: Reforma de la cambra higiènica 

 Documentació: Instància        

 
SEGON.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de 
tres mesos a comptar des de la data d’atorgament de la llicència.
 
La llicència urbanística caduca si,  en finir  qualsevol  dels terminis anteriors,  o les 
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. 
 
Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no 
se'n demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor.
 
Un  cop  caducada  la  llicència  urbanística,  l'òrgan  municipal  competent  ho  ha  de 
declarar i ha d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres 
persones i amb l'audiència prèvia de la persona titular.
 
TERCER.- En aplicació de l’ article 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 
realitzar la següent liquidació tributària:
 

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 21,00 €

- Taxa Llicencia Urbanística  36,00 €

- TOTAL 57,00 €

 
QUART.- Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de 
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propietat i sense perjudici de tercers.
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord als interessats. 
 
SISÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que es celebri.

 

Expedient  879/2017.  Contractació  per  acumulació  de  tasques  de  personal 
d'oficines

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL
 
 

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  LA CONTRACTACIÓ DE LA SRA. AMB DNI  .....192Y 
PER ACUMULACIÓ DE TASQUES ADMINISTRATIVES QUE ES CONSIDEREN 
URGENTS I INAJORNABLES.- EXP. 879/2017
 

Atès  que  per  provisió  de  l’Alcaldia  de  4  d’agost  de  2017  s’inicia  expedient  per 
contractar  a  personal  d’oficines  per  acumulació  de  tasques  per  un  termini  de  5 
mesos.
 
Atès els motius al·legats per l’Alcaldia sobre la necessitat de dur a terme aquesta 
contractació, que són: 
 

1er.  En data  23 de març  de 2017 es va aprovar  concedir  un permís per 
assumptes  sense  sou  durant  el  període  comprès  del  1/08/2017  fins  el 
31/08/2017, ambdós inclosos, a la treballadora amb DNI:...556C.

 
2on. Durant els mesos d’agost i setembre és el període on es concentren la 
majoria de les vacances del personal d’oficines. 

 
3er. D’acord amb informe emès per la Secretaria Intervenció Municipal (que hi 
consta a l’expedient 902/2017), existeix una acumulació de tasques urgents i 
inajornables de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. 

 
4rt. Baixa mèdica per IT del secretari interventor tresorer de la Corporació, 
des del passat 17 de juliol de 2017, amb una previsió de 113 dies de baixa, de 
conformitat amb el comunicat mèdic. 

 
Atès el procés selectiu realitzat el passat 26 de juliol de 2017, per concurs oposició, 
per  crear  una  borsa  de  treball  per  poder  proveir  amb  caràcter  temporal  places 
d’auxiliar administratiu en règim laboral, procés que va finalitzar amb la creació d’una 
borsa de treball integrada per 5 persones, d’acord amb el següent ordre: 

 
DNI
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...192Y

...682P

...929Z

...986B

...755Y
 
Atès l’informe de la secretaria intervenció municipal de data 4 d’agost de 2017.
 
Atès que els costos estimats d’aquesta contractació són per 10.125,38 euros (salari i 
seguretat  social),  existint  consignació  pressupostària  adequada  i  suficient  i  no 
afectant a la sostenibilitat econòmica de l’ens. 
 
Atès l’article 19.Dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2017.
 
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.- Contractar en règim laboral, per acumulació de tasques, a la Sra. amb DNI 
.....192Y, pel període comprès entre el  7 d’agost i  el  31 de desembre de 2017, a 
temps complert (37,5 hores/setmana). 
 
SEGON.- Significar que la contractació, en règim laboral temporal, es justifica per la 
necessitat de dur a terme, amb caràcter urgent i inajornable, una sèrie de tasques 
administratives per tal de garantir un bon funcionament de l’administració municipal, 
indicades a l’informe de la Secretaria Intervenció Municipal. 
 
TERCER.- Significar que existeix consignació pressupostària adequada i suficient al 
capítol 1 del vigent pressupost. 
 
QUART.- Notificar el present acord a la Sra. amb DNI .....192Y, al Delegat Sindical i a 
la gestoria Fornell Consultors.
 
CINQUÈ.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.
  

 

Expedient 705/2017. Contracte menor de serveis, instal·lació de sistemes de 
seguretat d'alarma a 3 equipaments municipals i servei per un any
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Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

 
APROVAR,  SI  S’ESCAU,  EL  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEIS  PER 
INSTAL·LACIÓ  DE  TRES  SISTEMAS  DE  SEGURETAT  D’ALARMA  PER  A 
EQUIPAMENTS  MUNICIPALS  (AJUNTAMENT,  CENTRE  CÍVIC  I  CAMP  DE 
FUTBOL).- 705/2017

 
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 31 de juliol de 2017 es va 
acreditar la necessitat d’aquest Ajuntament de contractar el servei d’instal·lació de 
tres  sistemes de seguretat  d’alarmes per  a  equipaments municipals  (Ajuntament, 
Centre Cívic i Camp de Futbol), així com el servei d’alarma per un període de 12 
mesos, i ateses les gestions realitzades amb a l’empresa Securitas Direct,  per un 
preu total de 3.132 euros i 657,72 euros d’IVA.
 
Atesa la declaració jurada de l’empresa Securitas Direct, relativa a no estar incurs en 
les prohibicions per contractar establertes a  l’article 60 del TRLCSP i demes requisits 
per poder contractar amb l’Administració Pública.
 
Atès l’informe del coordinador dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès, de data 26 de juliol de 2017.
 
Atès l’informe de la secretària interventora tresorera accidental de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès, de data 31 de juliol de 2017.
 
Vistes 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 donat compte en el ple de data 22 de juny de 2015 i l’art 23 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords :
 
PRIMER.- Aprovar  la contractació menor a favor de l’empresa Securitas Direct,  per 
un preu total de 3.132 euros i 657,72 euros d’IVA, pel servei d’instal·lació de tres 
sistemes de seguretat d’alarmes per a equipaments municipals: Ajuntament, Centre 
Cívic i Camp de Futbol de Banyeres del Penedès, i el servei d’alarma per un període 
de 12 mesos, d’acord amb el següent detall:
 

-        AJUNTAMENT: 
Cost instal·lació: 576 euros i 120,96 euros d’IVA
Quota 12 mesos: 516 euros i 108,36 euros d’IVA
 

-        CENTRE CÍVIC: 
Cost instal·lació: 576 euros i 120,96 euros d’IVA
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Quota 12 mesos: 516 euros i 108,36 euros d’IVA
 

-        CAMP DE FUTBOL: 
Cost instal·lació: 480 euros i 100,80 euros d’IVA
Quota 12 mesos: 468 euros i 98,28 euros d’IVA

 
SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa indicada des del punt de vista comptable, 
a càrrec dels crèdits pressupostaris del vigent pressupost.
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
 
QUART.-  Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.
 

 

 B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

Donar compte dels Decrets

   

2017-0100 28/07/2017
Convocatòria JGL  en sessió Ordinària de 
data 31 de juliol de 2017

JGL/2017/24

2017-0101 31/07/2017
Convocatòria del Ple de la Corporació en 
sessió  Ordinària  de  data  3  d’agost  de 
2017

PLN/2017/6

2017-0102 01/08/2017
Bestreta  de  la  treballadora  amb 
DNI...425Z

1020/2017

    

 

 C) PRECS I PREGUNTES 

 

No hi ha assumptes

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

29


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
	barcode28: 
	barcode29: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Banyeres del Penedès
	2017-08-18T13:18:33+0200
	Banyeres del Penedes
	CPISR-1 C IMMACULADA ROCIO SANTOS CUELLAS
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Banyeres del Penedès
	2017-08-20T23:12:21+0200
	Banyeres del Penedes
	TCAT P AMADEU BENACH MIQUEL - DNI 39689555L
	Ho accepto




