
  

  

  ACTA   

 

DILIGÈNCIA DE SECRETARIA 

Per fer constar que aquesta acta substitueix l’acta de Junta de Govern núm. 2017-0019, 
de sessió celebrada en data 8 de juny de 2017, que va ser redactada i signada en data 
9 de juny de 2017, atès que s’han detectat errors de format. No es modifica el contingut 
dels acords sinó que es limita a subsanar errors materials i de fet. Tot això, de 
conformitat amb l’article 113 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, en relació amb l’article 91.1 de la mateixa norma. 
 
La present acta és signada per l’Alcalde, que va presidir la sessió, i per mi, la 
Secretària accidental, en substitució legal del secretari que va assistir a la sessió. 
S’incorporarà al llibre d’actes en substitució d’aquella i es remetrà a les Administracions 
de l’Estat i de la Comunitat Autònoma fent indicació d’aquesta circumstància. 

  

Expedient núm.:   Òrgan col·legiat:   

JGL/2017/19  La junta de govern local  

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ   

Tipus de convocatòria   Ordinària 

Data  8 / de juny / 2017  

Durada   Des de les 18:15 fins a les 19:57 hores  

Lloc   Sala de Juntes  

Presidida per   Amadeu Benach i Miquel  

Secretari   José Félix Velasco Martínez  

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ   

DNI Nom i Cognoms  Assisteix  

39689555L Amadeu Benach i Miquel SÍ 

39718771W Anna Jané Caralt (sense dret a vot) SÍ 

35013086W Ida Pilar Josefa Berdusan Farré SÍ 

46333082L Joan Roig i Soria SÍ 

39636281J Lluís Inglada i Jané SÍ 

  



  

  

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

  

A) PART RESOLUTIVA   

  

Aprovació de l'acta de la sessió anterior  

S’aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior, ordinària, de data 1 de juny de 
2017. 

  

Expedient 749/2017. Cont racte menor de serveis, actuació  espect able màgia 
festa flama del Canigó  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONTRACTE MENOR DE SERVE IS SOBRE 
L’ESPECTACLE DE MÀGIA PEL DIA 23 DE JUNY AMB MOTIU DE LA FESTA FLAMA 
DEL CANIGÓ DEL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS.- E XP. 749/2017 
  
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data  5 de juny de 2017 es va acreditar 
la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei sobre l’espectacle de màgia per 
part de Xavier Pérez Mascó pel dia 23 de juny amb motiu de la festa Flama del Canigó al 
municipi  de Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades amb a l’empresa 
Arti Gestión y Servicios artísticos S.L de Granollers,  per un preu total de  350 euros i 
73,50 euros d’IVA. 
 
Atès a la declaració jurada de l’empresa Arti Gestión y Servicios artísticos S.L de 
Granollers, 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 la Sra. Anna Jané i Caralt, Regidora de Festes de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès de data 1 de juny  de  2017. 
 
Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez ,Secretari-interventor-tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data  5  de juny de 2017. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords : 
 
PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei a favor de l’empresa Arti Gestión y 
Servicios artísticos S.L de Granollers, per un preu total de 350 euros i 73,50 euros d’IVA, 
pel servei sobre l’espectacle de màgia per part de Xavier Pérez Mascó pel dia 23 de juny 
amb motiu de la festa Flama del Canigó al municipi  de Banyeres del Penedès. 
 
SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable, a càrrec de 
la partida nº 3340 226.09 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 656/2017. Contracte Menor de Subministram ent, tres pancartes de 
PVC 

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMI NISTRAMENT DE 3 
PANCARTES RETOLADES SOBRE LONA DE PVC PER A L’AJUNT AMENT DE 
BANYERES DEL PENEDÈS.- EXP. 656/2017  
  
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 5 de juny de 2017 es va acreditar 
la necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament de 3 pancartes 
retolades sobre lona de PVC per a l’Ajuntament de  Banyeres del Penedès, i ateses les 
gestions realitzades amb a l’empresa Tif97 S.L.U,  per un preu total de 309,35 euros  i 
64,96 euros d’IVA. 
 
Atès a la declaració jurada de Tif97 S.L.U, 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 l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 16 de maig de 2017. 
 
Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez, Secretari-interventor-tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 5 de juny  de 2017. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords : 
   
PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei a favor de l’empresa Tif97 S.L.U de 
l’Arboç, per una preu total de 309,35 euros i 64,96 euros d’IVA, pel subministrament de 3 
pancartes retolades sobre lona de PVC per a l’Ajuntament de  Banyeres del Penedès. 
 
SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa, des de el punt de vista comptable, a càrrec 
de la partida nº 9200 221.99 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 741/2017. Apro vació de factures  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

 
APROVACIÓ DE FACTURES.- EXP. 741/2017  

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



  

  

Nº Factura Raó Social Import Descripció 

FR/17/0481 Construccions Germans Rebollo, S.L 1.833,26  Reparació vorada priorat av Alber 

FR/17/0577 Vecosa, S.A 1498,90 Arreglar zona aparcament entrada a saifores 

FR/17/0585 BQ Llumtraffic, S.L 191,81 Manteniment semàfors priorat 

FR/17/0586 Externalia Object, S.L 9821,03 Servei neteja locals municipals mes abril 

FR/17/0599 FCC Aqualia, S.A 87,12 Anàlisis control dipòsit aigua 

FR/17/0612 Hidro Tarraco, S.A 3,03 Material per reparacions avaries aigua 

FR/17/0629 Comunicacions Meta 536,36 Serveis gravacions i publicitat mes abril 

FR/17/0630 Siemens 82,79 Lloguer centraleta Centre Cívic mes maig 

FR/17/0631 Siemens 265,52 
Lloguer copiadora C5051 Ajuntament mes 
maig 

FR/17/0638 Eco BP, S.A 2835,87 Servei recollida fracció vegetal mes abril 

FR/17/0639 Eco BP, S.A 1380,95 Servei deixalleria comarcal mes abril 

FR/17/0640 Eco BP, S.A 509,09 Servei recollida selectiva envasos mes abril 

FR/17/0641 Eco BP, S.A 13672,62 Servei recollida i transport residus mes abril 

FR/17/0661 Mª Dolors Lopez Pizarro 149,75 Curs gimnàstica mes maig 

FR/17/0662 Fornell Consultors, S.L.P 2290,53 
Quota servei assessorament i gestoria mes 
maig 

FR/17/0663 Endesa Energia, S.A 367,14 
Electricitat 11-04-2017 a 11-05-17 Casc 
Camí Tancat 486715765 

FR/17/0664 Endesa Energia, S.A 486,27 
Electricitat 11-04-2017 a 11-05-2017 
Marquesa Griny 486216357 

FR/17/0665 Endesa Energia, S.A 1507,09 
Electricitat 11-04-2017 a 11-05-2017 C. 
Girasol 486797826 

FR/17/0666 Endesa Energia, S.A 146,30 
Electricitat 11-04-2017 a 11-05-2017 
Bombeig JM Caparros 486923567 

FR/17/0667 Endesa Energia, S.A 60,16 
Electricitat 12-04-2017 a 11-05-2017 Sector 
B-2 486797786 

FR/17/0668 Endesa Energia, S.A 399,22 
Electricitat 11-04-2017 a 11-05-2017 Urb 
Pinatellada 486797807 

FR/17/0669 Endesa Energia, S.A 357,11 
Electricitat 11-04-2017 a 11-05-2017 C. 
Tarragona 486758364 

FR/17/0670 Endesa Energia, S.A 586,81 
Electricitat 15-02-2017 a 12-04-2017 
passatge pavelló 82034925641 

FR/17/0671 Josep Anton Jané Raventós 54,57 
Instal·lar aixeta comptador aigua C. 
Assutzena 7 

FR/17/0672 Josep Anton Jané Raventós 72,60 Revisar instal·lació cuina escola 

FR/17/0673 Josep Anton Jané Raventós 145,20 Desembussar wàter Escola Bressol 

FR/17/0674 
Butlletí Oficial de la Provincia 
Tarragona 45,00 

Creació registre municipal d'associacions 
veïnals i reglament Aprovació inicial 

FR/17/0675 
Butlletí Oficial de la Provincia de 
Tarragona 45,00 

Modificació Ordenança Fiscal núm 10 
subministrament aigua i 13 taxa recollida 
escombraries 

FR/17/0676 
Butlletí Oficial de la Provincia de 
Tarragona 45,00 Padró aigua primer trimestre 2017 

FR/17/0677 Incatur, S.l 148,06 Material de serveis de manteniment 

FR/17/0680 Tif Publicitat, S.L.U 150,23 Retolació senyals transit 

FR/17/0681 Tif97 Publicitat, S.L.U 75,90 PVC retolació per regidoria esports 

FR/17/0683 Telefónica de España, S.A 25,91 
Telèfon maig ascensor Escola Publica 
977167549 

FR/17/0684 Telefónica de España, S.A 31,91 
Telèfon maig ascensor ajuntament 
977670533 

FR/17/0685 
Xarxes de Telecomunicacions 
alternatives 302,50 Connexió telèfons mes de maig 

FR/17/0686 Discrepo, S.L 1452,00 Samarretes cursa la Banyerenca Run 

FR/17/0687 SyG, S.A 899,49 Material per reparacions enllumenat públic 

FR/17/0688 Josepa Jané Figueres 335,70 Avituallament cursa la Banyerenca run 



  

  

FR/17/0689 Xarxa Audiovisual Local, S.L -112,66 Abonament servei protocol general 

FR/17/0690 Chip Runnig, S.L 830,67 
Servei cronometratge amb xip Cursa 
Banyerenca Run 

FR/17/0691 
Productos Pinturas Tarragona 2000, 
S.L 6,47 Esmalte per antioxidant per manteniment 

FR/17/0694 Melanie Mata Goodridge 216,90 Llet per banc d'aliments 

FR/17/0697 
Ferrer Ojeda Corredoria de Seguros, 
S.L 450,04 

Assegurança Nissan Cabstar 28-06-2017 a 
28-06-2018 

FR/17/0701 Papereria El Vendrell, S.L 345,38 Material d'oficina per la biblioteca 

 
Un cop han estat fiscalitzades per la Intervenció municipal i se’ls hi ha donat la 
conformitat pels regidors de les àrees corresponents.  
 
Atès que consten a l’expedient les factures, que tot seguit s’esmenten amb els 
corresponents advertiments sobre el procediment previ preceptiu del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, per el que s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, i així mateix l’article 213 i següents de la Llei d’hisendes 
Locals amb la ferma intenció de posterior regularització: 
  
FACT-2017-585, FACT-2017-586, FACT-2017-599, FACT-2017-612, FACT-2017-671, 
FACT-2017-672, FACT-2017-673, FACT-2017-677, FACT-2017-680, FACT-2017-681, 
FACT-2017-687, FACT-2017-691, FACT-2017-701. 
  
Atès la normativa en matèria de reconeixement d’obligacions per part de l’entitat local, 
continguda en el Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el text refós de  
la Llei de Bases d’Hisendes Locals i normativa concordant. 
  
Atès que tots els serveis i subministraments que es facturen corresponen a 
competències pròpies locals, d’acord amb 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. 
  
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
  
PRIMER.- Procedir a la comptabilització en la fase comptable corresponent i 
posteriorment al pagament efectiu d’import 44.634,90 €. 
  
SEGON.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió. 

 

Expedient 785/2017. S ol·licitud d’anul·lació dels rebuts d’aigua perquè no li 
corresponen  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

 
APROVAR, SI S’ESCAU, SOL·LICITAR A BASE – GESTIÓ D’ INGRESSOS LOCALS, 
QUE ANUL·LIN UNS REBUTS D’AIGUA PER NO EXISTIR COMP TADOR.- 785/2017 
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. J. N. F. De data 6 de juny de 2017 i amb registre d’entrada 
número E-2017-2142, en el qual ens comunica que ha tingut un avís d’embargament per 
uns rebuts d’aigua impagats corresponents al local situat a l’Av. Marquesa de Griny.  
 



  

  

Vist que el sol·licitant informa que aquest local actualment no disposa de comptador 
d’aigua i que ell no és titular de l’immoble, sinó l’empresa D. S. A., amb Nif: ...739. 
 
Atès l’informe de manteniment de data 7 de juny de 2017, en el qual es verifica que en 
aquest local no hi ha comptador d’aigua.  
 
Per tot això,  
 
Es proposa a la  Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
PRIMER.- Aprovar sol·licitar a Base – Gestió d’Ingressos la baixa dels rebuts d’aigua 
amb número fix: 0208002256, a nom de J. N. F. Des del tercer trimestre de 2011 fins el 
segon trimestre de 2017, per no ser el titular de l’immoble.  
 
SEGON.- Notificar el present acord a Base i al sol·licitant. 
 
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 

  

Expedient  528/2017. Llançament de focs artificials  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

 
APROVAR, SI S’ESCAU, EL LLANÇAMENT DE FOCS ARTIFICI ALS EN LA FESTA 
PRIVADA DEL DIA 16 DE JUNY A  LA FINCA HERETAT SABA RTÉS.- EXP. 528/2017 
 
En data 7 de juny de 2017, l’entitat Ball de Diables de la Ràpita va presentar instància 
demanant permís per al llançament de focs artificials a l’espai privat conegut com Heretat 
Sabartés, dins del terme municipal de Banyeres del Penedès, pel proper dies 16 de juny 
de 2017. 
 
Juntament a la sol·licitud, es va presentar còpia de l’assegurança de responsabilitat i 
autorització per a dos membres de l’entitat a manipular material pirotècnic emès per la 
Delegació de Govern. 
 
En data 7 de juny de 2017, el coordinador de serveis tècnics de l’Ajuntament va emetre 
informe favorable. 
 
Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de 
Govern Local en virtut del Decret D/11/131 de 16 de juny de 2011. 
 
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.- Autoritzar el llançament de focs artificials en la festa privada del dia 16 de juny 
d’enguany, a celebrar-se a la finca Heretat Sabartés de Banyeres del Penedès. 
 
SEGON.- Serà condició indispensable que les persones responsables garanteixin: 

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. 

 
TERCER.- Notificar el present acord als interessats.  
 
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri. 

  

Expedient 372/2017. Llicència d’obres menors  

Favorable  Tipus de votació : Unanimitat/Assentiment 

 
APROVAR, SI S’ESCAU, LA LLICÈNCIA D’OBRES EN SÒL UR BÀ DE CARÀCTER 
MENOR DE SOTERRAMENT DE LÍNIA PER A DONAR SERVEI AL  C/ABAD 
ESCARRÉ 3 (ELS BOSCOS).- EXP. 372/2017 
 
En data 20 de març de 2017, Endesa Distribución Eléctrica  va presentar sol·licitud de 
llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor. 
  
En data 21 de març de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic. 
  
En data 6 de juny de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable. 
  
En data 6 de juny de 2017 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe favorable. 
  
Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 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. 
 
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, 
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 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:            Soterrament de cable de BT a Abad Escarré, 3  
� Emplaçament de les obres:       Abad Escarré, 3 de la urbanització Els Boscos  
� Promotor:                                   Endesa Distribución Eléctrica 
� Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència  



  

  

� Suspensió de Llicències:          Si/No  
� Afectació del domini públic:      Si/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 els possibles danys a la 

via pública 
  
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 4rt. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11, realitzar 
la següent liquidació tributària: 
  
- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 43,37 € 
- Taxa Llicència Urbanística  36,00 € 
- TOTAL 79,37 € 
  
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 737/2017. Preu públic assistència informe  referent barreres 
arquitectòniques Projecte Urbanització Boscos  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

   
APROVAR, SI S’ESCAU, EL PAGAMENT A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE LA 
LIQUIDACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA DE TREBA LL REFERENT A 
L’INFORME DE LES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES DEL PROJ ECTE 
URBANITZACIÓ BOSCOS.- EXP. 737/2017 
 
En data 22 de maig de 2017, ha tingut entrada en el Registre General amb número 1938 
d’aquesta Corporació escrit de la Base Gestió d’ingressos, pel qual ens comuniquen la 



  

  

liquidació del preu públic per assistència de treball referent a l’informe de les barreres 
arquitectòniques del Projecte Urbanització Boscos. 
 
Atès que l’import de l’esmentada liquidació és de 169,16 € (IVA inclòs), i s’haurà de fer 
efectiu en Base Gestió d’ingressos. 
 
Atès que existeix consignació pressupostària adequada i suficient a la partida 9200 
22604 del pressupost vigent, a nivell de borsa de vinculació jurídica. 
 
Atès les competències pròpies locals en  matèria d’urbanisme  que atorga  l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, en 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. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar fer efectiu a Base Gestió d’ingressos, el pagament d’import 169,16 € 
(IVA inclòs) que correspon a la liquidació del preu públic per assistència de treball 
referent a l’informe de les barreres arquitectòniques del Projecte Urbanització Boscos. 
 
SEGON.- Disposar que existeix consignació pressupostària adequada i suficient a la 
partida 9200 22604 del pressupost vigent, a nivell de borsa de vinculació jurídica. 
 
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.  

  

Expedient 795/2017. Est abliment de preus públics dels serveis de bar i pis cina 
municipals  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

     
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESTABLIMENT DELS PREUS PÚBLICS PELS 
SERVEIS DE BAR I PISCINA MUNICIPALS 
   
Vist l’expedient que es tramita per l’establiment dels preus públics pels serveis de bar i 
piscina municipals.  
 
Vista la proposta de tarifes realitzada per l’empresa concessionària del servei, Ferrovial 
Servicios, SA.   
 
Vist el projecte de Normes Reguladores dels preus públics de bar i piscina municipals, 
del següent contingut: 
    

“NORMES REGULADORES 
DELS PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS DE BAR I PISCINA MUNICIPALS 

 
Article 1. Fonament Legal  
Fent ús de les atribucions conferides en els articles 41 al 47 i 127 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix preus públics per la prestació de serveis i 
realització d’activitats en la piscina municipal, l’especificació dels quals es conté en les 
tarifes de l’article 4 d’aquestes Normes. 
 



  

  

Article 2. Naixement de l’obligació  
L’obligació de pagament dels preus públics regulats en aquestes Normes neix des del 
moment en que es presta o realitza qualsevol dels serveis o activitats especificats en 
l’Annex.  
 
Article 3. Obligats al pagament 
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquestes Normes les 
persones o entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització 
d’activitats a què es refereix l’article 1er.  
 
Article 4. Quantia 
La quantia dels preus públics regulats en aquestes Normes serà la fixada en les Tarifes 
contingudes en l’Annex, per cada un dels diferents serveis o activitats.  
  
Article 5. Normes de gestió 
1. El preu públic s’exigirà en règim de liquidació, en el moment de sol·licitar algun dels 
serveis o activitats regulats en aquestes Normes. 
2. En els casos d’abonaments i entrades de tot el dia es podrà sortir del recinte i tornar a 
entrar el mateix dia, sempre que es conservi l’entrada.  
3. El tancament de la instal·lació per causes sobrevingudes de força major no dóna dret 
a cap tipus de devolució ni reducció dels imports satisfets.  
4. Els deutes per preus públics s’exigiran, si escau, pel procediment de constrenyiment. 
 
Article 6. Remissió normativa 
En tot allò no previst en aquestes Normes, s’estarà al que al respecte determinin el Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
reguladora de les Hisendes Locals, la Llei de taxes i preus públics i altres       
disposicions concordants.  
  
Disposició addicional primera. Actualització de tarifes 
Les tarifes contingudes en l’Annex d’aquestes Normes s’actualitzaran anualment atenent 
a l’índex de preus al consum o l’indicador que el substitueixi, sens perjudici d’un 
increment major quan concorrin circumstàncies excepcionals i així es justifiqui per part 
de l’empresa concessionària.  
  
Disposició addicional segona. Modificació de preceptes i de referències de les presents 
Normes a la normativa vigent amb motiu de la promulgació i entrada en vigor de normes 
posteriors 
 
Els preceptes d'aquestes Normes que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin 
remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
   
Disposició final 
L’acord d’establiment d’aquest preu públic començarà a regir a partir de la seva 
publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i seguirà en vigor fins 
que s’acordi la seva derogació o modificació expressa per l’Ajuntament. 
   

    ANNEX. TARIFES PELS SERVEIS DE BAR I PISCINA MUNICIPALS 
  

               1.  ABONAMENTS   
 



  

  

 
              Preus Piscina Estiu                                    Preu sense IVA 2017           Preu amb IVA 2017  

Abonament individual  50.41 € 61.00 € 

Abonament Familiar (mínim 4 familiars)  42.15 € 51.00 € 

Abonament Jubilats i pensionistes  33.88 € 41.00 € 

Abonament 15 banys  32.23 € 39.00 € 

Abonament mensual individual  33.88 € 41.00 € 

Entrada individual  2.89 € 3.50 € 

Entrada menor 14 anys  2.89 € 3.50 € 

Entrada Jubilats i pensionistes  2.07 € 2.50 € 

Entrada carnet jove  2.89 € 3.50 € 

 

   
  

               2. ACTIVITATS DIRIGIDES FORA L’AIGUA I AQUÀTIQUES  
   
         Preus activitats aquàtiques                              Preu sense IVA 2017       Preu amb IVA 2017  

A l’aigua 5 dies setmana (preu un mes)  49.59 € 60.00 € 

Primeres braçades 5 dies setmana (preu un 
mes)  

49.59 € 60.00 € 

Dominant l’estil 5 dies setmana (preu un mes)   49.59 € 60.00 € 

Adults 2 dies setmana (preu un mes)  19.83 € 24.00 € 

Adults 3 dies setmana (preu un mes)  29.75 € 36.00 € 

Aquagym 2 dies setmana (preu un mes)  19.83 € 24.00 € 

Aquagym 3 dies setmana (preu un mes)  29.75 € 36.00 € 

Activitats dirigides 2 dies setmana (preu un 
mes)  

19.83 € 24.00 € 

Activitats dirigides 3 dies setmana (preu un 
mes)  

29.75 € 36.00 € 

 
 

               3.  CAMPUS MULTIESPORTIU 
  
               Preus Campus i Esplais                               Preu sense IVA 2017        Preu amb IVA 2017  

setmana de 5 dies matí (9h a 13h) 75.60 € 91.50 € 

A partir de 2 setmanes matí  20% descompte 

A partir de 4 setmanes matí   30% descompte 

 
 

               4. SERVEI DE BAR  
  
            BEGUDES                                                  Preu sense IVA 2017      Preu amb IVA 2017  

MITJANA CERVESA 1.24 € 1.50 € 
CANYA - QUINTOI CERVESA 1.07 € 1.30 € 

GERRA 0,5L CERVESA 2.07 € 2.50 € 
LLAUNES BEGUDA 1.32 € 1.60 € 
AIGUA PETITA 0.83 € 1.00 € 

AIGUA GRAN 0.83 € 1.00 € 



  

  

COMBINAT WHISKY 3.31 € 4.00 € 
RESTA COMBINATS 2.89 € 3.50 € 
MARTINI 2.07 € 2.50 € 
WHISKY O BAILEYS COPA 2.48 € 3.00 € 

RON PUJOL COPA 1.45 € 1.75 € 
ORUJO HERBES COPA 1.65 € 2.00 € 
ORUJO HERBES AMB GEL COPA 2.07 € 2.50 € 
VICHY 1.24 € 1.50 € 
CERVESA SENSE ALCOHOL 1.49 € 1.80 € 
VOLL DAMM 1.49 € 1.80 € 
TRINA 1.24 € 1.50 € 
CACAOLAT 1.24 € 1.50 € 
ORXATA 1.24 € 1.50 € 
TINTO DE VERANO 1.24 € 1.50 € 

SUC FRUITES 1.07 € 1.30 € 
CAFÈ 0.91 € 1.10 € 
TALLAT 0.99 € 1.20 € 

CAFÉ AMB LLET 1.16 € 1.40 € 
CARAJILLO 1.24 € 1.50 € 
CAFÉ AMB GEL 1.03 € 1.25 € 
MOST 1.07 € 1.30 € 

 

              ENTREPANS                                                         Preu sense IVA 2017             Preu amb IVA 2017 
FRANKFURT 2.31 € 2.80 € 

BACON 2.64 € 3.20 € 

LLOM 2.89 € 3.50 € 

HAMBURGUESA 2.81 € 3.40 € 

PERNIL SALAT 2.23 € 2.70 € 

FUET 2.07 € 2.50 € 

TRUITA 2.07 € 2.50 € 

BIKINI 1.82 € 2.20 € 

TONYINA 1.90 € 2.30 € 

BOTIFARRA 2.64 € 3.20 € 

MORRO FREGIT 2.89 € 3.50 € 

SUPLEMENT 0.25 € 0.30 € 
                  
                 ALTRES                                                            Preu sense IVA 2017            Preu amb IVA 2017 

PATATES CHIP  0.83 € 1.00 € 
BRAVES  2.89 € 3.50 € 
RABAS  2.89 € 3.50 € 
CALAMARS  2.89 € 3.50 € 
OLIVES  1.32 € 1.60 € 
 

Vist l’informe emès pel Coordinador dels Serveis Tècnics Municipals, en relació a la 
proposta de tarifes de la concessionària.  
  
Vist l’informe emès pel secretari interventor tresorer, en relació a la legislació aplicable i 
el procediment a seguir.  
 



  

  

Considerant que la competència per a l’aprovació de l’establiment i modificació dels 
preus públics correspon a la Junta de Govern Local, d’acord amb la delegació conferida 
per acord del Ple de data 17 de març de 2016, publicació al BOPT núm. 61 de data 31 de 
març de 2016. 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar l’establiment dels preus públics pels serveis de bar i piscina 
municipals.  
 
SEGON.- Aprovar les Normes Reguladores dels preus públics pels serveis de bar i 
piscina municipals, detallades a la part antecedent.  
 
TERCER.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, per a la seva 
entrada en vigor, podent els interessats interposar recurs contenciós-administratiu davant 
la Sala del mateix ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins del termini 
de dos mesos des del dia següent a la publicació.  
 
QUART.- Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació en la propera sessió. 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL   

  

Donar compte dels Decrets  

  
Número de Decret data Assumpte Expedient 
2017-0070 31/05/2017 Convocatòria JGL de 1 de juny 2017 JGL/2017/18 

  

   

C) PRECS I PREGUNTES  

  

No hi ha assumptes 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  
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