Òrgan col·legiat:

JGL/2017/28

La junta de govern local

Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 13/09/2017
HASH: 1581821f848ab8e104c277e28ae08fa6

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

7 / de setembre / 2017

Durada

Des de les 18:40 fins a les 20:18 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

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 : 2017-0029 Data : 13/09/2017

ACTA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Immaculada Rocío Santos Cuellas (1 de 2)
Secretària interventora Tresorera accidental
Data Signatura: 13/09/2017
HASH: 5e1780b15b042468deeaef4df0a33d7c

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova l'acta de la sessió anterior, ordinària, de data 24 d'agost de 2017.

Expedient 561/2017. Sol·licitud de llicència d'obres majors, per a l'ampliació i
reforma d'habitatge i construcció de piscina
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Número : 2017-0029 Data : 13/09/2017

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A) PART RESOLUTIVA

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LLICÈNCIA D’OBRES PER A L’AMPLIACIÓ I
REFORMA D’HABITATGE I CONSTRUCCIÓ DE PISCINA. EXP.- 561/2017

EMPLAÇAMENT:

Cactus, 25 (Casa Roja)

REFERÈNCIA CADASTRAL:

9907501CF8700N0001KL

En data 26 d’abril de 2017, el Sr. DNI ...406-X va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de major.
En data 3 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 15 de juny de 2017, es va requerir a l’aportació de documentació. Va aportar
la documentació requerida en data 11 de juliol de 2017.

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

Codi Validació: 6R4YL4LJCJS4393LPP5NEQLXP | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 39

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

En data 29 d’agost de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable.

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora
de les Bases de Règim Local.
Atès les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 de juny del 2015, i
atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017.
Atès l’art. 75 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

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

Número : 2017-0029 Data : 13/09/2017

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 30 d’agost de 2017, la Secretària Interventora i Tresorera accidental va
emetre informe favorable.

•

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

•

Descripció de les obres:
piscina

•

Emplaçament de les obres: Cactus, 25 de la urbanització Casa Roja
Referència Cadastral:

Reforma i Ampliació d’habitatge i construcció de

9907501CF8700N0001KL

•

Identificació del redactor del projecte: Eduard Rodero López Col. 50501

•

Suspensió de Llicències:

•

Afectació del domini públic: No

No
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PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter major
sol·licitada i que fa referència a l’ identificació següent:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SEGON.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de
dos anys 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.

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

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres
- Taxa Llicencia Urbanística

1.796,49 €
239,53 €
2.036,02 €

- TOTAL

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

Número : 2017-0029 Data : 13/09/2017

Un cop caducada la llicència urbanística, l'òrgan municipal competent ho ha de
declarar i ha d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres
persones i amb l'audiència prèvia de la persona titular.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si
no se'n demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor.

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

Expedient 936/2017. Sol·licitud de llicència d'obres majors, per a la reforma
d'una coberta
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA REFORMA D’UNA
COBERTA EXP.- 936/2017

EMPLAÇAMENT:

Pau Casals, 1
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CINQUÈ.- Notificar el present acord als interessats.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

REFERÈNCIA CADASTRAL:

1310611CF8710G0002UU

En data 30 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 les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora
de les Bases de Règim Local.
Atès les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 de juny del 2015, i
atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017.
Atès l’art. 75 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter menor
sol·licitada i que fa referència a l’ identificació següent:
•

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

•

Descripció de les obres:

•

Emplaçament de les obres: Pau Casals, 1

•

Referència Cadastral:

1310611CF8710G0002UU

•

Promotor:

Sr. DNI ...769-A

Reforma de la coberta d’un magatzem
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En data 29 d’agost de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable.
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En data 6 de juliol de 2017, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar
els preceptius informes jurídic i tècnic.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 6 de juliol de 2017, el Sr. DNI...769-A, representat per Joan Farré
Construccions, S.L. va presentar sol·licitud de llicència d’obres en sòl urbà que
tenen el caràcter de major.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

•

Identificació del redactor del projecte: Joan Josep Bujaldón Solé, arq.
19467/0

•

Suspensió de Llicències:

•

Afectació del domini públic: No

-

Es proposa que el sol·licitant aporti una garantia per a assegurar la
correcta execució de les obres per import de 295,57 euros.
L’acabat de la coberta serà del tipus aràbiga de color natural.

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

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres

644,77 €

- Taxa Llicència Urbanística

200,00 €

- TOTAL

844,77 €

CINQUÈ.- Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de
propietat i sense perjudici de tercers.
SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.
SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri.
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SEGON.- La llicència d’obres estarà sotmesa a les següents condicions:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

No

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 1142/2017. Sol·licitud de llicència d'obres menors, per a la
substitució de rajoles interiors i exteriors i canvi de cuina
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Marquesa de Grinyi, 16

REFERÈNCIA CADASTRAL:

8706103CF7780N0001KH

En data 22 d’agost de 2017, la Sra. DNI ...810-N va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.
En data 22 d’agost de 2017, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar
els preceptius informes jurídic i tècnic.
En data 29 d’agost de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable.
En data 30 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 les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora
de les Bases de Règim Local.
Atès les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 de juny del 2015, i
atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017.
Atès l’art. 75 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:
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EMPLAÇAMENT:
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APROVAR, SI S’ESCAU, LA LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA SUBSTITUCIÓ DE
RAJOLES INTERIORS I EXTERIORS I CANVI DE CUINA EXP.- 1142/2017

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

•

Descripció de les obres:
de cuina.

•

Emplaçament de les obres: Avg. Marquesa de Griny, 16

•

Referència Cadastral:

8706103CF7780N0001KH

•

Promotor:

Sra. DNI ...810-N

•

Identificació del redactor del projecte: No es requereix

•

Suspensió de Llicències:

•

Afectació del domini públic: No

•

Classificació del sòl:

Sòl urbà consolidat

•

Qualificació del sòl:

clau 6b

Substitució de rajoles interiors i exteriors i canvi

No

SEGON.- La llicència d’obres estarà sotmesa a les següents condicions:
- Les obres no suposaran afectació estructural.
- Les obres no tindran afectació sobre el domini públic.
- S’adverteix explícitament que aquesta llicència no atorga drets i es concedeix sens
perjudici a tercers.
- Caldrà dipositar una fiança de 150 euros per garantir la correcta gestió dels residus
de construcció.
TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de
sis mesos a comptar des de la data d’atorgament de la llicència.
La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis anteriors, o les
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres.
Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si
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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
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•

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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.

36,00 €
216,00 €

- TOTAL

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

Expedient 1145/2017. Sol·licitud de llicència d'obres menors, per connexió a la
xarxa de gas
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, L’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES. Exp.
1145/2017
En data 22 d’agost de 2017, Gas Natural Catalunya, SDG, S.A. va presentar
sol·licitud de llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.
En data 23 d’agost de 2017, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar
els preceptius informes jurídic i tècnic.
En data 29 d’agost de 2017, la tècnica municipal va emetre informe favorable.
En data 30 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.
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- Taxa Llicència Urbanística

180,00 €
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- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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 de Règim Local.

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

•

Identificació de les obres:

Obra de urbanització i estesa de xarxa de gas

•

Descripció de les obres:
de gas per calçada i vorera

Obertura de 8.60 ml de rasa per a canalització

•

Emplaçament de les obres: C/ Burgos, 2

•

Referència Cadastral:

Sistema viari

•

Promotor:

Gas Natural Distribución, SDG. S.A.

•

Identificació del redactor del projecte: No s’aporta

•

Director de l’obra:

No s’aporta

•

Suspensió de Llicències:

No

•

Afectació del domini públic: Si

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

Les xarxes de serveis s’autoritzen soterrades en zones del sistema viari.

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
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Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:
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Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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.

- Taxa Llicència Urbanística

36,00 €

- TOTAL

42,90 €

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

Expedient 1005/2017. Autorització ús Plaça Ajuntament per celebrar dinar dels
Diables
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, AUTORITZAR EL DINAR DELS DIABLES A LA PLAÇA
DE L’AJUNTAMENT EL 10 DE SETEMBRE DE 2017.- EXP. 1005/2017
Vista la sol·licitud realitzada per la Sra. amb D.N.I.: ...592-N en data 19 de juny de
2017 (RE 2368) d’autorització per celebrar dinar dels Diables el 10 de setembre de
2017a la Plaça de l’Ajuntament.
Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 4
de setembre de 2017 on es diu:
“INFORME TÈCNIC
Atès que el 10 de setembre de 2017 està prevista la celebració del dinar anual que
realitzen a Banyeres del Penedès l’entitat dels Diables de Banyeres, per motiu de la
celebració del seu aniversari. Aquest esdeveniment és una concentració la qual
necessita d’una logística, espais públics i preparació adients.
Atès que per la realització d’aquest esdeveniment es sol·liciten l’ús de la Plaça de
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6,90 €
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- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

l’Ajuntament, l’ús de l’equipament municipal del Local de la Cooperativa i la
utilització dels WC de l’edifici de l’Ajuntament , a mes de la cessió de 120 cadires, 20
taules i 3 barbacoes.

Queda totalment prohibit qualsevol tipus de tancament que limiti o impedeixi
l’accés peatonal.
Un cop acabada la celebració s’haurà de deixar els espais públics i els
equipaments municipals utilitzats en optimes condicions per a poder ser utilitzat per
altres usuaris, tenint especial cura de no deixar cap residu generat durant la
celebració i fent ús correctament de papares i de la resta d’elements.
Seran a càrrec dels organitzadors esmenar i corregir qualsevol desperfecte
ocasionat durant la celebració.
Pel que fa al material cedit:
Al tractar-se de material de l’Ajuntament la persona o entitat que
realitza la sol·licitud serà responsable del material i per tant del seu correcte ús
durant la celebració.
No es permet la utilització del material per a altres usos que no siguin els
indicats a sol·licitud.
Seran a càrrec del sol·licitant qualsevol desperfecte ocasionat al material
durant la celebració.
Un cop acabada la celebració s’haurà de retornar el material en
perfectes condicions.
El sol·licitant haurà de concretar amb el Cap de Brigada de l’Ajuntament
l’hora i el dia en que es recollirà i retornarà el material cedit, sempre en horari de
dilluns a divendres de 9h a 14h.
Amb la realització d’aquesta activitat es pretén fomentar els següents aspectes:
-

Fomentar la participació ciutadana.

-

Aproximar aquest tipus d’esdeveniments al municipi.
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Al tractar-se d’un espai púbic no es podrà impedir l’accés a altres usuaris i
per tant hauran de compartir la zona amb la resta de usuaris.
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S’autoritza la utilització de l’espai públic i equipaments municipals demanats a
demes del material demanat, sempre i quan es compleixi amb els següents punts:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

D’acord amb la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives cal complir
amb una sèrie de requisits sobre salubritat i seguretat que marquen la llei 11/2009
del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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.
Amb aquesta finalitat, han d’exercir les potestats que els atribueix aquesta llei.

b) La seguretat i la salut dels espectadors, els usuaris i el personal al
servei dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics o
de les activitats recreatives, la prevenció dels riscos i la integritat dels
béns públics i privats afectats, sens perjudici del que disposa la
normativa de riscos laborals vigent.
c) La qualitat, la comoditat i la sostenibilitat ambiental dels equipaments,
els espectacles públics i les activitats recreatives.
Normativa aplicable: Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives:
1. Les institucions, d’acord amb les competències que tenen atribuïdes, s’han de
coordinar per a garantir la seguretat de les persones en els espectacles públics i les
activitats recreatives que hagin estat autoritzats i s’hagin dut a terme en espais
oberts al públic.
2. Si el comportament dels espectadors o dels usuaris pot provocar problemes greus
de seguretat i d’ordre públic i el personal de vigilància no pot afrontar la situació
d’una manera adequada, ha de sol·licitar l’auxili dels cossos i forces de seguretat
perquè adoptin les mesures pertinents
Si es compleixen totes les prescripcions indicades en el present informe sobre
seguretat i salubritat s’estarà complint amb els requisits que exigeix la normativa
d’espectacles públics i activitats recreatives, llei 11/2009 del 9 de juliol.
Pel que fa a la organització d’aquest esdeveniment, s’autoritza a l’entitat dels Diables
de Banyeres a portar la logística, i realitzar el control, organització, gestió i publicitat
necessàries, en el ven entès que correrà al seu càrrec tot allò indicat en el present
informe i que consistirà en:
-

ORGANITZACIÓ I CONTROL DEL CERCAVILA I/O ENCESA DE FOCS.

-

ORGANITZACIÓ I CONTROL DE LES ACTIVITATS PREVISTES.
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a) La convivència pacífica i ordenada entre els espectadors, els
participants, els usuaris i la resta de ciutadans.

Codi Validació: 6R4YL4LJCJS4393LPP5NEQLXP | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 39

Per tot això, les persones responsables dels establiments oberts al públic, dels
espectacles públics i de les activitats recreatives han de garantir:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Els principis generals i les finalitats últimes que inspiren aquesta llei, i que n’han de
regir el desenvolupament i l’aplicació, són la convivència entre els ciutadans, la
seguretat i la qualitat dels establiments.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

En tot moment, l’entitat dels Diables de Banyeres serà el màxim organitzador de
l’esdeveniment, i haurà d’estar en contacte i a plena disposició per aclarir tots els
punts esmenats a fi de que la cooperació i la logística sigui eficient i l’adequada.
Pel que fa als serveis necessaris es realitzaran fent ús de les instal·lacions incloses
a l’edifici municipal de la Cooperativa, situat a la Plaça de l’Ajuntament.

“Article 8 Tarifes
...
2. L’ocupació amb taules i cadires de manera ocasional no tributarà”
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.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Autoritzar la celebració del dinar dels Diables el 10 de setembre de 2017
a la Plaça de l’Ajuntament, sempre i quan es compleixin amb les condicions de
l’informe tècnic de la part expositiva.
SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 1030/2017. Autorització celebració arrossada a la Penya Blaugrana
de Banyeres el 24 de setembre de 2017 a la plaça Onze de setembre i cessió de
material públic.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Atesa l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic local amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa que, en el seu article 8.2 Tarifes, estableix:
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Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Rafa Rodríguez Rivas

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

“ANTECEDENTS
Vista la sol·licitud de data 18 de juliol de 2017, amb registre d’entrada número 2732,
en la qual es demana permís per fer ús de la Plaça 11 de Setembre i tancar els
carrer que envolten la Placa, per motiu de l’arrossada popular de la Penya
Blaugrana de Banyeres el dia 24 de setembre entre les 10:00h i les 19:00h i en cas
de pluja poder traslladar la celebració a la Pista Poliesportiva coberta.
A demes, es demana la cessió de 125 cadires , 20 taules i tanques per tallar els
carrers.
Per tot això, s’autoritza la cessió i ús de l’espai públic sol·licitat i el tall dels carrers de
la Plaça 11 de Setembre per realitzar aquesta celebració sempre i quan es compleixi
amb els següents punts:
-

Al tractar-se d’un espai púbic no es podrà impedir l’accés al recinte a altres
usuaris i per tant hauran de compartir la zona amb la resta de usuaris.

-

Queda totalment prohibit qualsevol tipus de tancament que limiti o impedeixi
l’accés al recinte.

-

Un cop acabada la celebració s’haurà de deixar els espais utilitzats en
optimes condicions per a poder ser utilitzat per altres usuaris, tenint especial
cura de no deixar cap residu generat durant la celebració i fent ús
correctament de papares i de la resta d’elements urbans.

-

Seran a càrrec
dels organitzadors esmenar i corregir qualsevol
desperfecte ocasionat als espais públics cedits durant la celebració.

Pel que fa al material cedit:
-

Al tractar-se de material de l’Ajuntament la persona o entitat que
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Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 5
de setembre de 2017 on es diu:
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Vista la sol·licitud realitzada pel sol·licitant amb D.N.I. número ...029-K en data 18 de
juliol de 2017 (RE 2732) sol·licitant autorització d’ús de la plaça Onze de setembre o
de la pista coberta municipal, en cas de pluja, i de material públic (125 cadires, 20
taules, tanques i senyals per tancar els carrers del voltant) el 24 de setembre de les
10:00 a les 19:00h per celebrar arrossada de la Penya Blaugrana de Banyeres.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR, SI S'ESCAU, L’AUTORITZACIÓ D’ÚS DE LA PLAÇA ONZE DE
SETEMBRE O PISTA COBERTA MUNICIPAL (EN CAS DE PLUJA) I
SOL·LICITUD DE MATERIAL PÚBLIC PER CELEBRAR ARROSSADA DE LA
PENYA BLAUGRANA DE BANYERES, EL 24 DE SETEMBRE DE 2017.- EXP.
1030/2017

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

-

Seran a càrrec del sol·licitant qualsevol desperfecte ocasionat al material
durant la celebració.

-

Un cop acabada la celebració s’haurà de retornar el material en
perfectes condicions.

-

El sol·licitant haurà de concretar amb el Cap de Brigada de l’Ajuntament
l’hora i el dia en que es recollirà i retornarà el material, sempre en horari de
dilluns a divendres de 9h a 14h.

D’acord amb la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives cal complir
amb els requisits sobre salubritat i seguretat que marquen la llei 11/2009 del 6 de
juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
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.
Amb aquesta finalitat, han d’exercir les potestats que els atribueix aquesta llei.
Els principis generals i les finalitats últimes que inspiren aquesta llei, i que n’han de
regir el desenvolupament i l’aplicació, són la convivència entre els ciutadans, la
seguretat i la qualitat dels establiments.
Rafa Rodríguez Rivas
Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament”
Atès que l’import de la garantia de cessió del material públic per a ús privat és de
40€ d’acord la publicació al BOP de Tarragona número 163 de data 15 de juliol de
2015.
Atesa l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic local amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa, en el seu article 8.2 Tarifes, estableix:
“Article 8. Tarifes
...
2. L’ocupació amb taules i cadires de manera ocasional no tributarà”
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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No es permet la utilització del material per a altres usos que no siguin els
indicats a la sol·licitud.
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-

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

realitza la sol·licitud serà responsable del material i per tant del seu
correcte ús durant la celebració.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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,

SEGON.- Dipositar 40€ de garantia per la cessió d’ús de material públic per a ús
privat, atesa la publicació al BOP de Tarragona de data 15 de juliol de 2015 número
163 a qualssevol dels números de comptes:
CaixaBank: 2100-4774-85-0200000650
BBVA: ES30.0182.5634.14.0200092388
Cooperativa de crèdit: 0182-2968-52-0200045666
TERCER.- Procedir a la devolució de la garantia al compte que ens indiquin el
sol·licitant, una vegada comprovat l’estat de conservació del material, sense
necessitat de posterior acord.
QUART.- Notificar el present acord a l’interessat.

Número : 2017-0029 Data : 13/09/2017

PRIMER.- Autoritzar la celebració de l’arrossada a la Penya Blaugrana de Banyeres
el proper 24 de setembre de 2017 a la plaça Onze de setembre o pista coberta en
cas de pluja i cessió del material sol·licitat, sempre que es compleixin les condicions
de l’informe tècnic de la part expositiva.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Expedient 1031/2017. Queixa de la brutícia de les escales de la plaça Onze de
setembre.
Favorable

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

APROVAR, SI S'ESCAU, RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE LA SRA. AMB D.N.I.:
...193-E EN REFERÈNCIA A LA BRUTÍCIA DE LES ESCALES DE LA PLAÇA
ONZE DE SETEMBRE- EXP. 1031/2017
Vista la sol·licitud realitzada per la Sra. amb D.N.I.: ...193-E en data 18 de juliol de
2017 (RE 2733), en referència a la brutícia de les escales de la plaça Onze de
setembre.
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CINQUÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Comunicar a la sol·licitant que es pren nota i es realitzarà un major control
de la neteja realitzada en els punts més conflictius del Municipi per millorar el Servei
de neteja de la via pública.
SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 1156/2017. Sol·licitud material públic i accés a locals públics per
celebrar dinar dels Diables el 10 de setembre a la plaça de l'Ajuntament.
Favorable

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

APROVAR, SI S'ESCAU, LA SOL·LICITUD DEL SR. AMB DNI: ...114-A DE
MATERIAL PÚBLIC I ACCÉS A LOCALS PÚBLICS, EL DIA 10 DE SETEMBRE,
PER CELEBRAR EL DINAR DELS DIABLES.- EXP. 1156/2017
Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I.: ...114-A en data 23 d’agost de 2017
(RE 3145) sol·licitant accés al local de la Cooperativa (per deixar el material i muntar
la barra), accés als lavabos de l’Ajuntament i el següent material públic: 120 cadires,
20 taules, 3 barbacoes, per al proper dia 10 de setembre per celebrar el dinar dels
Diables.
Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 4
de setembre de 2017 on es diu:
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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 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.
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Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora
de les Bases del Règim Local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès l’informe del Coordinador dels Serveis Tècnics emès en data 2 d’agost de 2017
on es diu que des de Serveis Tècnics s’està realitzant el seguiment de les neteges
periòdiques programades amb l’empresa concessionària de la neteja i manteniment
de places i carrers. Per tot això, tot i que les neteges s’estan realitzant
periòdicament, es realitzarà un major control d’aquests punts més conflictius per tal
d’eliminar la problemàtica detectada.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

“INFORME TÈCNIC

S’autoritza la utilització de l’espai públic i equipaments municipals demanats a
demes del material demanat, sempre i quan es compleixi amb els següents punts:
Al tractar-se d’un espai púbic no es podrà impedir l’accés a altres usuaris i
per tant hauran de compartir la zona amb la resta de usuaris.
Queda totalment prohibit qualsevol tipus de tancament que limiti o impedeixi
l’accés peatonal.
Un cop acabada la celebració s’haurà de deixar els espais públics i els
equipaments municipals utilitzats en optimes condicions per a poder ser utilitzat per
altres usuaris, tenint especial cura de no deixar cap residu generat durant la
celebració i fent ús correctament de papares i de la resta d’elements.
Seran a càrrec dels organitzadors esmenar i corregir qualsevol desperfecte
ocasionat durant la celebració.
Pel que fa al material cedit:
Al tractar-se de material de l’Ajuntament la persona o entitat que
realitza la sol·licitud serà responsable del material i per tant del seu correcte ús
durant la celebració.
No es permet la utilització del material per a altres usos que no siguin els
indicats a sol·licitud.
Seran a càrrec del sol·licitant qualsevol desperfecte ocasionat al material
durant la celebració.
Un cop acabada la celebració s’haurà de retornar el material en
perfectes condicions.
-

El sol·licitant haurà de concretar amb el Cap de Brigada de l’Ajuntament
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D’acord amb la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives cal complir
amb una sèrie de requisits sobre salubritat i seguretat que marquen la llei 11/2009
del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives.
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Atès que per la realització d’aquest esdeveniment es sol·liciten l’ús de la Plaça de
l’Ajuntament, l’ús de l’equipament municipal del Local de la Cooperativa i la
utilització dels WC de l’edifici de l’Ajuntament , a mes de la cessió de 120 cadires, 20
taules i 3 barbacoes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que el 10 de setembre de 2017 està prevista la celebració del dinar anual que
realitzen a Banyeres del Penedès l’entitat dels Diables de Banyeres, per motiu de la
celebració del seu aniversari. Aquest esdeveniment és una concentració la qual
necessita d’una logística, espais públics i preparació adients.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

l’hora i el dia en que es recollirà i retornarà el material cedit, sempre en horari de
dilluns a divendres de 9h a 14h.

-

Aproximar aquest tipus d’esdeveniments al municipi.

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.
Amb aquesta finalitat, han d’exercir les potestats que els atribueix aquesta llei.
Els principis generals i les finalitats últimes que inspiren aquesta llei, i que n’han de
regir el desenvolupament i l’aplicació, són la convivència entre els ciutadans, la
seguretat i la qualitat dels establiments.
Per tot això, les persones responsables dels establiments oberts al públic, dels
espectacles públics i de les activitats recreatives han de garantir:
a)

La convivència pacífica i ordenada entre els espectadors, els participants,
els usuaris i la resta de ciutadans.

b)

La seguretat i la salut dels espectadors, els usuaris i el personal al servei
dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics o de les activitats
recreatives, la prevenció dels riscos i la integritat dels béns públics i privats
afectats, sens perjudici del que disposa la normativa de riscos laborals vigent.

c)

La qualitat, la comoditat i la sostenibilitat ambiental dels equipaments, els
espectacles públics i les activitats recreatives.

Normativa aplicable Llei 11/2009 del 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives:
1. Les institucions, d’acord amb les competències que tenen atribuïdes, s’han de
coordinar per a garantir la seguretat de les persones en els espectacles públics i les
activitats recreatives que hagin estat autoritzats i s’hagin dut a terme en espais
oberts al públic.
2. Si el comportament dels espectadors o dels usuaris pot provocar problemes greus
de seguretat i d’ordre públic i el personal de vigilància no pot afrontar la situació
d’una manera adequada, ha de sol·licitar l’auxili dels cossos i forces de seguretat
perquè adoptin les mesures pertinents
Si es compleixen totes les prescripcions indicades en el present informe sobre
seguretat i salubritat s’estarà complint amb els requisits que exigeix la normativa
d’espectacles públics i activitats recreatives, llei 11/2009 del 9 de juliol.
Pel que fa a la organització d’aquest esdeveniment, s’autoritza a l’entitat dels Diables
de Banyeres a portar la logística, i realitzar el control, organització, gestió i publicitat
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Fomentar la participació ciutadana.
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Amb la realització d’aquesta activitat es pretén fomentar els següents aspectes:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

-

ORGANITZACIÓ I CONTROL DE LES ACTIVITATS PREVISTES.

En tot moment, l’entitat dels Diables de Banyeres serà el màxim organitzador de
l’esdeveniment, i haurà d’estar en contacte i a plena disposició per aclarir tots els
punts esmenats a fi de que la cooperació i la logística sigui eficient i l’adequada.
Pel que fa als serveis necessaris es realitzaran fent ús de les instal·lacions incloses
a l’edifici municipal de la Cooperativa, situat a la Plaça de l’Ajuntament.
Rafa Rodríguez Rivas
Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament”
Atès que l’import de la garantia de cessió del material públic per a ús privat és de
40€ d’acord la publicació al BOP de Tarragona número 163 de data 15 de juliol de
2015.
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.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Autoritzar l’accés al local de la Cooperativa, accés als lavabos de
l’Ajuntament i el material públic sol·licitat per la celebració del dinar dels Diables,
sempre que es compleixin les condicions de l’informe tècnic.
SEGON.- Dipositar 40€ de garantia per la cessió d’ús de material públic per a ús
privat, atesa la publicació al BOP de Tarragona de data 15 de juliol de 2015, número
163, a qualsevol dels números de comptes:
CaixaBank: 2100-4774-85-0200000650
BBVA: ES30.0182.5634.14.0200092388
Cooperativa de crèdit: 0182-2968-52-0200045666
TERCER.- Procedir a la devolució de la garantia al compte que ens indiqui el
sol·licitant, una vegada comprovat l’estat de conservació del material, sense
necessitat de posterior acord.
QUART.- Notificar el present acord al sol·licitant.
CINQUÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.
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ORGANITZACIÓ I CONTROL DEL CERCAVILA I/O ENCESA DE FOCS.
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necessàries, en el ven entès que correrà al seu càrrec tot allò indicat en el present
informe i que consistirà en:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 1065/2017. Sol·licitud de subvenció Pla Comarcal de camins
municipals, anualitat 2017
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

La clàusula cinquena d’aquest conveni “Programes, àmbits i serveis” en el seu
apartat 5.3.3. “Inversions de caràcter supramunicipal”, està destinat a inversions en
obres i serveis de competència municipal i d’abast o interès supramunicipal.
L’objecte és ordenar el procés d'execució del Pla comarcal de cooperació a
l'arranjament i millora dels camins municipals del Baix Penedès 2016-2019.
Les actuacions consistiran en la realització d'obres de petita reparació, senyalització
o manteniment bàsic a la xarxa de camins municipals, a proposta dels ajuntaments
de la comarca. Aquestes obres seran directament executades pel Consell Comarcal
del Baix Penedès i tindran un cost assignat a cada ajuntament.
El Consell d'Alcaldes en la reunió en sessió ordinària el dia 13 de juliol va acordar els
imports i la distribució en anualitats i per ajuntament. En concret, per a l’Ajuntament
de Banyeres del Penedès correspon:
Anualitat 2017

Import

Ajuntament de Banyeres del Penedès

16.730,00 €

Atès la memòria del Sr. Lluís Inglada Jané, Regidor de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 6 de setembre de 2017, en la qual es
valora la presentació del projecte de reparació i manteniment del camí del camp de
futbol realitzat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i amb
un pressupost de 16.730,00 euros.
Atès que l’Ajuntament de Banyeres del Penedès haurà de presentar abans del 15 de
setembre de 2017, a través de l’extranet de les administracions catalanes
www.eacat.cat, la següent documentació :
-

Projecte tècnic o memòria tècnica
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El dia 13 de maig de 2016 el Consell Comarcal del Baix Penedès i la Diputació de
Tarragona van signar el conveni marc de col·laboració i coordinació per a optimitzar
la prestació dels serveis municipals 2016-2019.
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APROVAR, SI S’ESCAU, SOL·LICITAR SUBVENCIÓ EN EL MARC DEL PLA
COMARCAL DE COOPERACIÓ A L’ARRANJAMENT I LA MILLORA DELS
CAMINS MUNICIPALS DEL BAIX PENEDÈS. PLA DE CAMINS COMARCALS
2016-2019. EXP.- 1065/2017

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

- Acord de l'òrgan competent en què s'aprova el projecte, s'encarrega al Consell
Comarcal l'execució de l'arranjament del camí i es designa al responsable
tècnic de l'Ajuntament en aquesta actuació.

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el projecte de reparació i manteniment del camí del camp de
futbol redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès amb
un pressupost de despeses de 16.730,00 €.
SEGON.- Aprovar sol·licitar subvenció en el marc del Pla Comarcal de cooperació a
l’arranjament i la millora dels camins municipals del Baix Penedès, Pla de camins
comarcals 2016-2019 - anualitat 2017, presentant el projecte de reparació i
manteniment del camí del camp de futbol.
TERCER.- Encarregar al Consell Comarcal del Baix Penedès l’execució de
l’arranjament del camí del camp de futbol.
QUART.- Designar com a responsable tècnic de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès al Sr. Rafael Rodríguez Rivas.
CINQUÈ.- Habilitar al Sr. Alcalde per a la realització de les gestions necessàries en
l’execució del present acord.
SISÈ.- Tramitar la sol·licitud de subvenció de forma electrònica, a través de
l’adreça http://www.eacat.cat.
SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 1168/2017. Aprovació de factures
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL
APROVACIÓ DE FACTURES.- EXP. 1168/2017
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Per tot això,
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Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per
Decret número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del
2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de
2017.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Es sotmet a la consideració dels reunits la relació de factures presentades per
proveïdors diversos corresponents a l’exercici 2017, detallades seguidament:
Factures

Raó Social

FR/17/0843

Neosalus Solutions, S.L

FR/17/1028

Josep Manel Garcia

FR/17/1041

CESPA SA

FR/17/1047

Centaño Manegement
d’Espectacles, SL

FR/17/1067

Cruz Roja Española

FR/17/1073

Consorci d'aigües de
Tarragona

1.058,96

FR/17/1074

Consorci d'aigües de
Tarragona

8.776,36

FR/17/1097

Endesa Energia XXI,SLU

FR/17/1099

Endesa Energia XXI,SLU

FR/17/1107

Siemens Renting, SA

Fornells consultors SLP

FR/17/1130

Endesa Energia, S.A.U

FR/17/1131

Endesa Energia, S.A.U

FR/17/1132

Endesa Energia, S.A.U

FR/17/1133

Endesa Energia, S.A.U

FR/17/1134

Endesa Energia, S.A.U

FR/17/1135

Endesa Energia S.A.U

FR/17/1136

Endesa Energia, S.A.U

FR/17/1138

Mercedes Menéndez Noel
-Cal Forner

16.304,75

Descripció
Subministrament desfibril·lador i totem rescat
cardíac

Reparació vorera c/ Dos Hermanas,
exp:847/2017

2.238,50

Actuació grup Slogan 29/07/2017 al Priorat de
Banyeres

169,19

-7,64

Servei de teleassistència domiciliària mes de
juliol

Reserva aigua CAT mes de juliol

Consum efectiu aigua CAT mes de juliol
electricitat del 01/04/2014 a 25/04/2015 pista
poliesportiva

634,84 Electricitat 30/06/17 al 31/07/2017 camp de futbol
265,52

Lloguer copiadora C5051 oficines Ajuntament
mes d'agost

Quota servei suport i assessorament laboral,
2.290,53 fiscal i tramesa informació periòdica al Ministeri
agost 2017
76,13

Electricitat 11-04-2017 a 11-06-2017 pista
Poliesportiva

630,79

Electricitat 31-05-2017 a 31-07-2017 Plaça
Ajuntament

443,96 Electricitat 11-04-2017 a 11-06-2017 piscina
144,06

61,23

179,14

Electricitat 30-06-2017 a 31-07-2017 TP2124 UA
B-2
Electricitat 11-04-2017 a 11-06-2017 local de
Dones
Electricitat 31-05-2017 a 31-07-2017 Av. Marta
Mata

50,20

Electricitat 11-04-2017 a 11-06-2017 dipòsit
Aigua

209,75

Pa i farina per banc d'aliments i pa per Festa
Tres Tombs
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2.601,50
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545,10 Pintar aules i pissarra de l'escola pública
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FR/17/1111

Import

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

FR/17/1139

Mercedes Menéndez Noel
-Cal Forner

FR/17/1141

Zenon Digital Radio, S.L

FR/17/1144

Endesa Energia, S.A.U

58,09 Electricitat 13-07-2017 a 10-08-2017 Sector B-2

FR/17/1145

Endesa Energia, S.A.U

1.323,36 Electricitat 13-07-2017 a 10-08-2017 C. Girasol

FR/17/1146

Endesa Energia, S.A.U

FR/17/1147

Endesa Energia, S.A.U

FR/17/1148

Endesa Energia, S.A.U

FR/17/1149

Endesa Energia, S.A.U

FR/17/1150

Endesa Energia, S.A.U

FR/17/1151

Endesa Energia, S.A.U

FR/17/1152

Endesa Energia, S.A.U

FR/17/1155

Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona

FR/17/1156

Mercedes Menéndez Noel
-Cal Forner

230,00

FR/17/1157

Mercedes Menéndez Noel
-Cal Forner

-246,18

FR/17/1158

Endesa Energia, S.A.U

151,02 Electricitat del 31/05/2017-30/06/2017 St Miquel

FR/17/1159

Endesa Energia, S.A.U

217,28 Electricitat del 13/06/17 al 11/08/17 dalt Saifores

FR/17/1160

Endesa Energia, S.A.U

FR/17/1161

Endesa Energia, S.A.U

FR/17/1162

Endesa Energia, S.A.U

FR/17/1163

Endesa Energia, S.A.U

FR/17/1165

Diputació de TarragonaBOPT

45,00

Edicte BOPT publicitat aprovació padró d’aigua
2T 2017

FR/17/1166

Diputació de TarragonaBOPT

45,00

Edicte BOPT aprovació padró recollida
d’escombraries 2n semestre 2017

FR/17/1167

Associació Folklòrica Drac
de Banyeres

246,18

Pa per banc aliment i coques Sant Joan

4.107,89 Terminals portàtils rescat

Electricitat 12-04-2017 a 12-06-2017 Local
Joves, Serveis Socials

338,80

Electricitat 13-07-2017 a 10-08-2017 Urb.
Pinatellada

417,20

Electricitat 13-07-2017 a 10-08-2017 Av
Marquesa Griny
Electricitat 15-06-2017 a 13-07-2017 zona
carretera

289,12

Electricitat 17-07-2017 a 10-08-2017 Casc Cami
Tancat

204,96

Electricitat 13-07-2017 a 10-08-2017 Escola
Bressol

45,00

Edicte BOPT aprovació definitiva modificació de
crèdit 4/2017

Pa pel banc d’aliments i coca de Sant Joan

Abonament de factura 17-001098 (1136/2017)

45,34

Electricitat 12/06/2017 al 10/08/2017 hotel
d'entitats

24,61

Electricitat del 21/04/17 a 13/06/17 Ermita mare
de Deu

195,27

Electricitat del 12/06/17 a 10/08/17 Centre civic
St Miquel

107,61 Electricitat del 13/06/17 a 11/08/17 c/ Saragossa

200,00

Actuació trobada Harley-Davidson
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220,16
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231,16 Electricitat 13-07-2017 a 10-08-2017 Centre Cívic

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

FR/17/1168

Associació Folklòrica Drac
de Banyeres

FR/17/1169

El Rebost Supermercat

FR/17/1170

Endesa Energia, S.A.U

FR/17/1171

Endesa Energia, S.A.U

FR/17/1172

Endesa Energia, S.A.U

FR/17/1173

Endesa Energia, S.A.U

FR/17/1174

Endesa Energia, S.A.U

FR/17/1175

Endesa Energia, S.A.U

FR/17/1176

Endesa Energia, S.A.U

FR/17/1177

Endesa Energia, S.A.U

FR/17/1178

Endesa Energia, S.A.U

FR/17/1179

Endesa Energia, S.A.U

FR/17/1180

Endesa Energia, S.A.U

FR/17/1181

Endesa Energia, S.A.U

FR/17/1182

Endesa Energia, S.A.U

FR/17/1183

Endesa Energia, S.A.U

FR/17/1184

Diputació de TarragonaBOPT

FR/17/1185

Espai lleure Divertalia SL

FR/17/1186

REMM GUITART S.L.

FR/17/1187

Telefònica de España
S.A.U.

32,79

FR/17/1188

Telefònica de España
SAU

29,03

FR/17/1189

Apliclor water solutions
S.A.

155,28

FR/17/1192

Marc Martinez Zafra

330,00 Xocolateria festa major

423,50

Grua per la representació de la volada del Drac
amb motiu de la Festa Major

98,60 Banc d'aliments mes d'agost 2017

Electricitat del 12/06/17-10/08/17 pous regants
Saifores

189,06

Electricitat del 30/06/17-31/07/17 enllumenat St
Miquel

235,93

Electricitat del 24/04/17-13/06/17 pous president
Lluis Companys, 40

639,18

Electricitat del 13/06/17-11/08/17 TP2124
Banyeres-l'Arboç

124,42 Electricitat del 17/07/17-10/08/17 bombeig bassa
29,15 Electricitat del 13/06/17-17/08/17 cementiri
528,43

Electricitat del 15/06/17-13/08/17 enllumenat S-1
camí de l'Arboç

348,63

Electricitat del 22/06/17-17/08/17 consultori
mèdic

303,96 Electricitat 13/07/17-10/08/17 enllumenat Pujolet
144,82

Electricitat del 12/06/17-16/08/17 emissora, local
joves i jutjat

332,22

Electricitat del 13/07/17-10/08/17 pous Pujolet i
Pinatellada

50,52

Electricitat del 20/04/17-15/06/17 semàfors
Priorat

51,99

Electricitat del 15/06/17-11/08/17 semàfors
Priorat

45,00

Edicte BOPT aprovació de la massa salarial del
personal laboral

560,00 Assistència d’infants al casal d'estiu 2017
1.157,00 Revisió i manteniment vehicle Renault Megane

Telèfon ascensor Ajuntament juliol 2017

Telèfon ascensor escola pública juliol 2017

Reparació clorador dipòsit (pressup.17000770)
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649,07

Número : 2017-0029 Data : 13/09/2017

Electricitat del 13/06/17-11/08/17 semàfors Avda.
Angel Guimerà

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

47,87

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

FR/17/1194

Josepa Jané Figueres

22,20 Aigua per plens de 04/04/17 fins el 03/08/17

FR/17/1197

Josepa Jané Figueres

40,60 Festa Major Priorat 2017 begudes

Un cop han estat fiscalitzades de conformitat per la Intervenció municipal i se’ls hi ha
donat la conformitat pels regidors de les àrees corresponents.
Atesa 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 2017.
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 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 52.490,99 €, 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).

Expedient 704/2017. Sol·licitud llicència d'obres menor, per a la reparació
parcial d'una teulada
Favorable

Tipus de votació: Nominal
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691,91 Aigua dipòsit nou camí de Llorenç s/n

Codi Validació: 6R4YL4LJCJS4393LPP5NEQLXP | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 27 de 39

Endesa Energia, S.A.U

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

FR/17/1193

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

A favor: 3, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 1
A favor

Ida Pilar Josefa Berdusan Farré
Joan Roig i Soria

Abstencions

---

Absents

Amadeu Benach i Miquel (s’absenta de
la Sala temporalment, en compliment
de l’art. 96 ROF)

PROPOSTA D’ACORD PER LA JGL
APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LA LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA
REPARACIÓ PARCIAL D’UNA TEULADA EXP.- 704/2017
EMPLAÇAMENT:

Plaça de l’Ajuntament, 12

REFERÈNCIA CADASTRAL:

1009619CF8710G0001BY

En data 22 de maig de 2017, el Sr. DNI... 322-G va presentar sol·licitud de llicència
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.
En data 20 de juny de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable.
En data 21 de juny de 2017 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe
favorable.
En virtut de l’article 76 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, i l’article 21 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, l’Alcalde té el deure legal d’abstenir-se de participar en la deliberació, votació,
decisió i execució d’aquest assumpte, per donar-se el motiu d’abstenció de l’article
23.2.b) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i
el procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que
estableix la legislació de règim local.
Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta
de Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015.
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En contra

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Lluís Inglada i Jané

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local:

•

Descripció de les obres:
terrassa

•

Emplaçament de les obres: Plaça de l’Ajuntament, 12

•

Referència Cadastral:

1009619CF8710G0001BY

•

Promotor:

Sr. DNI ... 322-G

•

Identificació del redactor del projecte: No es requereix

•

Suspensió de Llicències:

•

Afectació del domini públic: No

•

Classificació del sòl:

sòl urbà consolidat

•

Qualificació urbanística:

clau 2 “Zona d’eixample de nucli antic”

Reparació i substitució d’1 m2 de rajola de la

No

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

Les obres no suposaran afectació estructural ni alteració de les
característiques físiques de l’edifici.
Les obres no tindran afectació ni invasió sobre el domini públic.

-

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

-

Caldrà dipositar una fiança de 150 euros per garantir la correcta gestió dels
residus de construcció.

TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà d’un
altre mes 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.
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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.
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•

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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.

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres

6,00 €

- Taxa Llicencia Urbanística

36,00 €

- TOTAL

42,00 €

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

Expedient 185/2017. Concessió directa de subvencions, AMPA CEIP Mare de
Déu del Priorat per projecte Escola Oberta, curs 2015-2016
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL
APROVAR, SI S’ESCAU, LA CONCESSIÓ DIRECTA DE SUBVENCIÓ A L’AMPA
DE L’ESCOLA MARE DE DÉU DEL PRIORAT DE BANYERES DEL PENEDÈS
PEL PROJECTE “ACTIVITATS ESCOLA OBERTA”, CURS ESCOLAR 2015-2016.
EXP.- 185/2017
L’AMPA del CEIP Mare de Déu del Priorat és una entitat sense ànim de lucre
vàlidament constituïda, que realitza activitats pels alumnes del CEIP Mare de Déu del
Priorat.
En data 28 d’octubre de 2016, amb registre d’entrada RE-3936, l’AMPA lliura a
aquest Ajuntament les memòries econòmiques pels següents conceptes:
-

Reutilització de llibres
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Favorable

Número : 2017-0029 Data : 13/09/2017

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

-

Activitats d’escola oberta

sol·licitant una subvenció per imports de 7.500 euros, 9.000 euros i 3.500 euros,
respectivament, i corresponent a les actuacions dutes a terme pels conceptes
indicats durant el curs escolar 2015-2016.
Un cop examinada la documentació justificativa per part del Departament
d’Intervenció de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, es va comprovar que
s’havien realitzat les activitats per a les quals se sol·licitava la subvenció, així com el
compliment de la finalitat que determinava la concessió de la mateixa, i que la
subvenció rebuda juntament amb els ingressos acreditats per l’entitat beneficiària, no
superaven el cost total de l’activitat subvencionada. No obstant, respecte l’activitat
d’Escola Oberta, es van detectar mancances en la justificació, per la qual cosa es va
procedir a requerir a l’entitat que esmenés les deficiències detectades.
En data 25 de gener de 2017, amb registre d’entrada RE-309, l’AMPA lliura a aquest
Ajuntament la memòria econòmica esmenada pel projecte “Activitats d’escola oberta”,
curs escolar 2015-2016.
Vista la memòria de la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès, que consta a l’expedient, en la qual es considera que el projecte “Activitats
d’escola oberta” gestionat per l’AMPA de l’Escola Mare de Déu del Priorat de
Banyeres del Penedès és d’interès general, utilitat pública i fomenta la cohesió social.
I, a més, ofereix un espai de trobada i d’activitats pels nens i nenes en temps de
vacances, promou l’educació en valors i dóna alternatives educatives a totes les
famílies.
Atès l’informe de la secretària interventora tresorera accidental de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès, de data 6 de setembre de 2017, en el qual es conclou que és
procedent la concessió directa de la subvenció i que la documentació justificativa
s’ajusta a l’exigida per l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de
subvencions.
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 de 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 de 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:
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-

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

QUART.- Notificar l’acord al beneficiari.
CINQUÈ.- Publicar la informació sobre la concessió de la subvenció a la Base de
Dades Nacional de Subvencions, en compliment de l’article 20 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, i articles 35 i següents del seu Reglament,
aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
SISÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

Expedient 1172/2017. Devolució avals a l'empresa Citelum
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

APROVAR, SI S'ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS SOL·LICITATS PER
L’EMPRESA CITELUM GROUPE EDF.- EXP. 1172/2017.
Vista la sol·licitud realitzada Citelum Groupe EDF en data 5 de juliol de 2017 (RE
2575), de devolució dels avals següents:
•

Aval: BANESTO 14300
Data: 10/06/1999
Import: 1.081,82 €
Concepte: Servei de Conservació, manteniment i control de l’enllumenat
públic i ornamental i inst. Elèctriques dels edificis, equipament i dependències
(C/12/196)
Nostre Referència: AV008
Formalització contracte: 9 de novembre de 1998 (es va prorrogar servei fins
el 2012)
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TERCER.- Procedir al seu pagament, quan s’escaigui.
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SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació que se’n deriva de la concessió
d’aquesta subvenció a càrrec de l’aplicació pressupostària 3231 482.04 del vigent
pressupost.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Concedir una subvenció directa a l’AMPA del CEIP Mare de Déu del
Priorat per import de TRES MIL CINC-CENTS EUROS (3.500 €) per l’activitat
d’Escola Oberta, curs escolar 2015-2016, un cop comprovada l’adequada justificació
de la mateixa, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que
determina la seva concessió.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Extinció definitiva del Servei: Acord de la Junta de Govern Local de data 13
de desembre de 2012
•

Aval: CATALUNYA CAIXA 9817177580
Data: 11/05/2009

Nostre Referència: AV158
Formalització contracte: 25/06/2009
Garantia: quatre anys i mig a partir de la data de recepció, d’acord la clàusula
16 del contracte.
Recepció: 28/12/2009

•

Aval: BANKINTER 282729
Data: 11/03/2011
Import: 4.890 €

Número : 2017-0029 Data : 13/09/2017

Concepte: Instal·lació i adequació de l’enllumenat exterior del camp de futbol
(C/09/026)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Import: 6.140,34 €

Nostre Referència: AV181
Formalització contracte: 30 de març de 2011
Garantia: trenta mesos a partir de la data de recepció, d’acord la clàusula 8
del contracte.
Recepció: 22 de març de 2012
Vistos els informes de l’enginyer industrial municipal, Sr. Joaquim Batista Pujol,
emesos en data 5 de setembre de 2017, que consten en l’expedient, on es diu que es
pot procedir a la devolució dels esmentats avals una vegada comprovat que ha
transcorregut el termini de garantia establert en cada contracte.
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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Concepte: obres de canvi de llumeneres al terme municipal de Banyeres del
Penedès (C/10/205)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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

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

Expedient 1034/2017. Queixa fuita d'aigua del carrer Cactus de Casa
Roja, davant número 18.
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, RESOLDRE LA PETICIÓ DEL SR. AMB D.N.I.: ...025-G EN
REFERÈNCIA A LA FUITA D’AIGUA AL CARRER CACTUS DAVANT EL NÚM. 18 DE
CASA ROJA.- EXP. 1034/2017
Vista la comunicació realitzada pel Sr. amb D.N.I.: ...025-G en data 21 de juliol de 2017
(RE 2785) en referència a la fuita d’aigua al carrer Cactus davant el número 18 de Casa
Roja.
Vist l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 7 de setembre de 2017 on
diu que des de Serveis Tècnics s’han fet les inspeccions necessàries en aquest punt,
verificant l’existència d’una fuita d’aigua en aquest punt de la xarxa de Casa Roja i
quedant completament reparada amb data 11 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 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.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
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TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat.
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SEGON.- Informar que per retirar els originals dels avals cal que es presenti la
persona degudament acreditada y habilitada per l’empresa.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Retornar els avals sol·licitats, detallats en la part expositiva, a Citelum
Groupe EDF.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PRIMER.- Comunicar a l’interessat que la fuita d’aigua del carrer Cactus de Casa Roja,
davant el número 18, ha estat reparada pels Serveis Tècnics municipals.
SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant.

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

APROVAR, SI S’ESCAU, RESOLDRE LA SOL·LICITUD DE LA SRA. AMB D.N.I.:
...027-P EN REFERÈNCIA AL SOROLL OCASIONAT PER LA COL·LOCACIÓ DE
TAULES I CADIRES A LA VIA PÚBLICA DE L’ACTIVITAT DEL FORN.- EXP.
1132/2017
Vista la sol·licitud realitzada per la Sra. amb D.N.I.: ...027-P en data 4 d’agost de
2017 (RE 2974), en referència al soroll ocasionat per la col·locació de taules i cadires
a la via pública de l’activitat del forn.
Vist l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 7 de setembre de
2017, on diu:
“ANTECEDENTS
Vista la sol·licitud de data 4 d’agost de 2017, amb registre d’entrada número 2974, en
la qual s’exposa que el forn de pa “Cal Forner” situat al Carrer Pau Casals instal·la la
seva terrassa davant l’establiment entre les 7:30h-7:40h, produint sorolls molestos a
l’hora de col·locar les cadires i les taules.
S’informa que es comunicarà al responsable de l’establiment la problemàtica existent
per tal de que es respectin les hores de descans dels veïns en la mesura de lo
possible i sempre complint amb l’article 52 de l’Ordenança municipal de Policia i Bon
Govern que marca els límits de nivell sonors de qualsevol activitat vers l’interior dels
habitatges durant el dia i durant la nit.
L’article 52 de l’Ordenança municipal de Policia i Bon Govern diu:
4) Es prohibeix realitzar activitats nocturnes des de les 22 hores fins les 8 hores, així
com el funcionament de motors o aparells productors de sorolls en establiments
situats en edificis d’habitatges o propers a ells, quan el nivell sonor transmès a ells
(especialment a les zones de descans nocturn de l’interior dels pisos) excedeixi dels
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Favorable
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Expedient 1132/2017. Queixa sorolls establiment forn al treure les taules i
cadires de la terrassa.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

30 dBA o quan es comprovi l’existència real de molèsties.
5) Durant el dia (de les 8h. fins a les 22h.) el nivell sonor transmès per qualsevol
activitat generadora de sorolls vers l’interior dels habitatges (exceptuat el soroll de
fons produït pel tràfic rodat) no haurà de superar els 40 dBA, amb les finestres
tancades i un 10% més amb les finestres obertes.

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.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Comunicar a la responsable de l’establiment que per evitar sorolls
molestos al veïnat, col·loqui les cadires i les taules de la terrassa en horari diürn, a
partir de les 8:00h am.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 1075/2017. Contracte Menor de Subministrament d'un congelador pel
Banc d'aliments
Favorable

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

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT D’UN
CONGELADOR HORITZONTAL PEL BANC D’ALIMENTS DE BANYERES DEL
PENEDÈS. 1075/2017
Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 7 de setembre de 2017 es va
acreditar la necessitat d’aquest organisme de disposar pel Banc d’aliments d’un
sistema d’emmagatzematge d’aliments congelats degut a que el congelador
horitzontal actual s’ha espatllat definitivament sense possibilitat de ser reparat i
ateses les gestions realitzades amb a l’empresa ELECTRODOMÈSTICS
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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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Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Rafa Rodríguez Rivas

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

NAVARRETE S.L., per un preu total de 273,38 euros i 57,41 euros d’IVA més 14,90
euros dels serveis d’entrega a domicili i recollida de l’equip antic.
Atès a la declaració jurada de l’empresa ELECTRODOMÈSTICS NAVARRETE S.L.,
relativa a no estar incurs en prohibicions per contractar establertes a l’article 60 del
TRLCSP i demés requisits per poder contractar amb l’Administració Pública.

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 el contracte menor de subministrament a favor de l’empresa
ELECTRODOMÈSTICS NAVARRETE S.L., per un preu total De 273,38 euros i 57,41
euros d’IVA més 14,90 euros dels serveis d’entrega a domicili i recollida de l’equip
antic, pel subministrament del congelador horitzontal pel Banc d’aliments de
Banyeres del Penedès.
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable, a càrrec
de la partida nº 2312 629.00 de l’actual pressupost.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

Expedient 1176/2017. Sol·licitud de subvenció al SOC destinada a incentivar la
contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia
Juvenil a Catalunya
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA D'ALCALDIA PER LA JGL
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Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora
de les Bases del Règim Local.
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Atès l’informe de la Sra. Immaculada Rocío Santos Cuellas, Secretària interventora
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 7 de
setembre de 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Atesa la Resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria,
per a l’any 2017, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la
contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia
Juvenil a Catalunya (ref. BDNS 356849).
Atesa la memòria de la Regidoria de Treball i Ocupació, de data 7 de setembre de
2017.
Atès que la sol·licitud de subvenció s’ha de presentar abans del 15 de setembre de
2017, per mitjans telemàtics, a través de l’extranet de les administracions catalanes
www.eacat.cat.
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 sol·licitar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya una subvenció
destinada a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries
del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, de conformitat amb la Resolució
TSF/1779/2017, de 13 de juliol.

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

Número : 2017-0029 Data : 13/09/2017

En aquest context, l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació
en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya,
estableix la col·laboració amb els ajuntaments i el consells comarcals de Catalunya i
les entitats sense ànim de lucre constituïdes i amb centre de treball a Catalunya,
perquè persones joves amb titulació reglada i/o titulació laboral siguin contractades i
prestin els seus serveis sota la modalitat contractual de pràctiques, durant un període
de sis mesos a jornada completa, amb la finalitat de millorar la seva ocupabilitat amb
l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral.

Codi Validació: 6R4YL4LJCJS4393LPP5NEQLXP | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 38 de 39

Els elevats percentatges de persones joves que estan en situació d'atur, tot i haver
obtingut una titulació reglada o laboral que l'habilita per accedir al mercat de treball,
constitueixen una preocupació social àmpliament compartida per la societat catalana i
pel Govern de la Generalitat, que l'ha assumit com una de les prioritats de l'acció de
govern.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR, SI S’ESCAU, SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL SERVEI PÚBLIC
D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA DESTINADA A INCENTIVAR LA CONTRACTACIÓ
EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES BENFICIÀRIES DEL PROGRAMA
GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA. EXP.- 1176/2017

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SEGON.- Tramitar la sol·licitud de subvenció per mitjans telemàtics, a través de
l’extranet de les administracions catalanes www.eacat.cat.

Número de
Decret

data

Assumpte

Expedient

2017-0111

23/08/2017

Convocatòria JGL ordinària de data 24 d’agost de 2017.

JGL//2017/27

2017-0112

28/08/2017

Convocatòria PLE extraordinària de data 31 d’agost de
2017.

PNL/2017/7

2017-0113

3/08/2017

Aprovació de la modificació de crèdit núm.7/2017,
modalitat de transferència de crèdit

959/2017

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Donar compte dels Decrets
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B) ACTIVITAT DE CONTROL

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

