DILIGÈNCIA DE SECRETARIA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2017/23

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

13 / de juliol / 2017

Durada

Des de les 18:15 fins a les 19:55 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

NO

39636281J

Lluís Inglada i Jané

SÍ
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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.

Número : 2017-0034 Data : 13/09/2017

Per fer constar que aquesta acta substitueix l’acta de Junta de Govern núm. 2017-0025,
de sessió celebrada en data 13 de juliol de 2017, que va ser redactada i signada en
data 14 de juliol 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 14/09/2017
HASH: 1581821f848ab8e104c277e28ae08fa6

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

ACTA

Excuses d'assistència presentades:
1. Joan Roig i Soria:
«baixa laboral»

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

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
S’aprova, per unanimitat, l’acta a la sessió Ordinària de data 6
de juliol de 2017

Expedient 254/2017. Queixa contenidors acumulats part posterior carrer
Cactus, 30 de Casa Roja
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DEL SR. AMB D.N.I.: ...924-K EN
REFERÈNCIA ALS CONTENIDORS QUE HI HA ACUMULATS A LA PART
POSTERIOR DE L’HABITATGE DEL CARRER CACTUS, 30 DE CASA ROJA.- EXP.
254/2017

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I.: ...924-K en data 16 de febrer de 2017 (RE
597) en referència als contenidors que hi ha acumulats a la part posterior de l’habitatge
del carrer Cactus, 30 de Casa Roja.
Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 11 de
juliol de 2017 on es diu que una vegada s’han retirat els contenidors de brossa en
qüestió per part de la Brigada i s’ha realitzat el seguiment necessari, per part dels
Serveis Tècnics donen per solucionada la problemàtica detectada.
Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de
les Bases del Règim Local.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències delegades del Ple a favor de la Junta de Govern
Local pel Ple de data 22 de juny de 2015, i atenent a les competències recuperades a
favor del Ple arran del 4 d’abril de 2017.
Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local:

Número : 2017-0034 Data : 13/09/2017

Favorable
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Aprovació de l'acta de la sessió anterior

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A) PART RESOLUTIVA

PRIMER.- Comunicar al sol·licitant que ja s’ha solucionat la problemàtica dels
contenidors acumulats a la part posterior de l’habitatge del carrer Cactus, 30 amb la
retirada d’aquests per part de la Brigada i fet el seguiment necessari.
SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

PROPOSTA D’ALCALDIA PER APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE LA
SRA. AMB D.N.I.: ...451-W EN REFERÈNCIA ALS ARBRES DE L’AVINGUDA MARTA
MATA.- EXP. 349/2017
Vista la sol·licitud realitzada per la Sra. amb D.N.I.: ...451-W en data 3 de març de 2017
(RE 825) en referència als arbres de l’avinguda Marta Mata concretament els que hi ha
davant de la casa de l’avinguda Catalunya número 80 ja que estan aixecant la vorera i
embruten molt i afecten als arbres de la seva propietat havent de realitzar tractaments
addicionals. També hi ha molts nius de coloms i aquests embruten molt les façanes i
voreres. A més de les malalties inherents dels coloms. Per tot això sol·licita que es talin
aquests arbres.
Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 11 de
juliol de 2017 on es diu:

“ANTECEDENTS
Vista l’entrada amb registre d’entrada número 825, en la qual es sol·licita que
s’arrenquin els arbres situats a les voreres de l’Avinguda Marta Mata cantonada
Avinguda Catalunya ja que les seves arrels estan provocant desperfectes a les
façanes de les propietats mes pròximes. A demes de produir molta brutícia.
Vist que actualment l’Ajuntament està treballant en millorar la seguretat de les
voreres del municipi i l’accessibilitat a aquestes, suprimint les barreres
arquitectòniques que impedeixen l’accés i evitant el risc de caigudes i danys als
usuaris.
Que l’Ajuntament es titular dels carres i equipaments municipals i per tant te
potestat per realitzar les millores i actuacions a la via pública que cregui
convenients.
Concretament a les voreres de l’Avinguda Marta Mata ja hem iniciat una sèrie
d’actuacions que consisteixen en eliminar les arrels dels arbres mes
problemàtiques que poden afectar tant al paviment de la pròpia vorera com a les
façanes de les propietats pròximes. Un cop es realitza el destoconat d’aquestes
arrels s’adequa a nou el paviment malmès per tal de deixar la vorera totalment
transitable i en bones condicions tècniques.

Número : 2017-0034 Data : 13/09/2017

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Expedient 349/2017. Sol·licitud de Tala d'arbres de l'avinguda Marta Mata

Pel que fa a la brutícia que poden generar aquests arbres, s’està realitzant la
neteja de les voreres periòdicament per l’empresa adjudicatària del servei de
neteja de carrers a demes de realitzar el control i la poda de l’arbrat també amb la
periodicitat anual prevista.
Rafa Rodríguez Rivas
Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament
Banyeres, a la data de la signatura”

Es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Comunicar que l’Ajuntament ja ha iniciat una sèrie d’actuacions a les voreres
de l’Avinguda Marta Mata que consisteixen en:
Eliminar les arrels dels arbres més problemàtiques que poden afectar tant el
paviment de la pròpia vorera com a les façanes de les propietats pròximes.
• Un cop es realitza el destoconat d’aquestes arrels s’adequa de nou el paviment
malmès per tal de deixar la vorera totalment transitable i en bones condicions
tècniques.
• Pel que fa a la brutícia que poden generar aquests arbres, s’està realitzant la
neteja de les voreres periòdicament per l’empresa adjudicatària del servei de
neteja de carrers.
• Es realitza el control i la poda de l’arbrat amb la periodicitat prevista.
SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 835/2017. Sol·licitud autorització per celebrar 3a Masterclass
benèfica l'1 d'octubre de 2017 a la pista i material públic
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE LA SRA. AMB D.N.I. ...752-A
D’AUTORITZACIÓ DE LA PISTA I MATERIAL PÚBLIC PER CELEBRAR 3a
MASTERCLASS BENÈFICA L’1 D’OCTUBRE DE 2017.- EXP. 835/2017

Número : 2017-0034 Data : 13/09/2017

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 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.

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.

Vista la sol·licitud realitzada per la sol·licitant amb D.N.I. número ...752-A en data 12 de
juny de 2017 (RE 2235) sol·licitant autorització d’ús de la pista i ús de material públic per
a celebrar la 3a Masterclass benèfica per al càncer de mama (Hospital Vall d’Hebron) el
proper 1 d’octubre.
Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 21 de
juny de 2017 on es diu:

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)

Pel que fa a les feines de muntatge i desmuntatge de les instal·lacions
necessàries per realitzar la Màster Class, serà la Brigada municipal l’encarregada
de realitzar-les.

Pel que fa a la neteja del recinte un cop finalitzada la Màster Class, l’empresa
CESPA s’encarregarà de realitzar-la dintre de les feines estipulades per
contracte.
DADES TÈCNIQUES INTAL.LACIÓ
- Superfície útil pista coberta: 1.376,0 m2
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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.

Número : 2017-0034 Data : 13/09/2017

Per tot això, se li concedeix l’ús de la Pista Coberta municipal per realitzar la
Màster Class benefica de Zumba, 60m2 de tarima per l’escenari, tanques, els
vestuaris i l’enllumenat de la pista, sempre i quan, i d’acord amb la normativa
d’espectacles públics i activitats recreatives, es compleixi 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“Vista la sol·licitud realitzada amb registre d’entrada número 2235 del 12 de juny
de 2017 on es demana la Pista Coberta municipal, un escenari, tanques, els
vestuaris i l’enllumenat per tal de poder realitzar una Màster Class benefica de
Zumba prevista pel dia 1 d’octubre de 2017.

- Superfície útil banys: 4,0 m2
- Il·luminació artificial recinte: Sí
- Connexió elèctrica: Sí
- Aforament màxim: 917 persones.
Es considera pel sota signant que aquests tipus d’esdeveniments fonamenta la
cohesió social del municipi.

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.
Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Autoritzar l’ús de la Pista Coberta municipal per realitzar la 3a Masterclass
benèfica de Zumba, 60m2 de tarima per l’escenari, tanques, els vestuaris i l’enllumenat
de la pista, sempre i quan, i d’acord amb la normativa d’espectacles públics i activitats
recreatives, es compleixi 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. Les persones responsables dels establiments oberts al públic, dels
espectacles públics i de les activitats recreatives han de garantir:
La convivència pacífica i ordenada entre els espectadors, els participants, els
usuaris i la resta de ciutadans.
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.
La qualitat, la comoditat i la sostenibilitat ambiental dels equipaments, els
espectacles públics i les activitats recreatives.
Pel que fa a les feines de muntatge i desmuntatge de les instal·lacions necessàries per
realitzar la Màster Class, serà la Brigada municipal l’encarregada de realitzar-les.
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

Número : 2017-0034 Data : 13/09/2017

Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el Capítol VI, article 84 regula les
competències pròpies locals.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Rafael Rodríguez Rivas
Coordinador Serveis Tècnics de l’Ajuntament
Banyeres, a 19 de juny de 2017”

Cooperativa de crèdit: 0182-2968-52-0200045666
TERCER.- Procedir a la devolució de la garantia al compte que ens indiquin la sol·licitant,
una vegada comprovat l’estat de conservació del material, sense necessitat de posterior
acord.
QUART.- Notificar el present acord a la interessada.

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DEL SR. AMB DNI: ...452-B PERQUÈ ES
REPARIN LES FUSTES DE LES PISTES DE PETANCA I ES POSI UNA BOCA DE
REG PROP DE LES PISTES PER REGAR-LES.- EXP. 836/2017
Vista la sol·licitud realitzada pel sol·licitant amb D.N.I. número...452-B en data 13 de juny
de 2017 (RE 2244) sol·licitant que es reparin les fustes de les pistes de petanca i es posi
una boca de reg prop de les pistes per poder-les regar.
Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 21 de
juny de 2017 on es diu:
“... pel que fa a les fustes trencades la Brigada Municipal verificarà quines són per tal de
reparar-les o substituir-les.
Pel que fa a la possibilitat d’instal·lar una boca de reg per regar les pistes de petanca,
des de Serveis Tècnics valoraran la forma més adient de subministrar aigua en aquest
punt sempre i quan tècnicament sigui possible”.
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el Capítol VI, article 84 regula les
competències pròpies locals.
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.

Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Informar al sol·licitant que la Brigada Municipal verificarà quines són les
fustes malmeses per tal de reparar-les o substituir-les i des de Serveis Tècnics es
valorarà la forma més adient de subministrar aigua en aquest punt sempre i quan
tècnicament sigui possible.
SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat.

Número : 2017-0034 Data : 13/09/2017

Favorable
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Expedient 836/2017. Sol·licitud boca de reg prop de les pistes de petanca i
reparació de les fustes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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

Expedient 948/2017. Autoritzar celebrar sopar i ball al recinte de la piscina
municipal.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

“ANTECEDENTS
Vista l’entrada de data 4 de juliol de 2017, amb registre d’entrada número 2557,
en la qual es sol·licita permís per a poder fer un sopar i posterior ball espectacles
dintre del recinte de la piscina municipal el 28 de juliol entre les 21h i les 00:30. A
demés es demana la cessió de 20 taules i 80 cadires.
Per tot això, s’informa que s’autoritza per part de l’Ajuntament a fer ús de la
instal·lació municipal de la piscina a l’empresa Ferrovial Servicios, empresa
adjudicatària de la gestió de la piscina, per tal de realitzar el sopar i posterior
espectacle sempre i quan es compleixi amb els següents punts:
-

-

Queda totalment prohibit l’accés al recinte amb vehicles.
Un cop acabada la celebració s’haurà de deixar el recinte 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 papereres i de la resta d’elements ubicats dintre del
recinte.
Seran a càrrec dels organitzadors esmenar i corregir qualsevol
desperfecte ocasionat dintre del recinte 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

Número : 2017-0034 Data : 13/09/2017

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 11 de
juliol de 2017 on es diu:
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Vista la sol·licitud realitzada pel sol·licitant amb D.N.I. número...307-Z en data 4 de juliol
de 2017 (RE 2557) sol·licitant autorització d’ús del recinte de la piscina municipal i ús de
material públic (20 taules de plàstic i 80 cadires) per celebrar sopar i ball el proper 28 de
juliol de les 21:00 a les 24:30h organitzat per l’empresa Ferrovial Servicios.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DEL SR. AMB D.N.I....307-Z
D’AUTORITZACIÓ D’ÚS DEL RECINTE DE LA PISCINA MUNICIPAL I ÚS DE
MATERIAL PÚBLIC PER CELEBRAR SOPAR I BALL EL 28 DE JULIOL DE 2017.EXP. 948/2017

-

perfectes condicions.
El sol·licitant haurà de concretar amb el Cap de Brigada de l’Ajuntament
l’hora i el dia en que voldrà disposar del material.

Rafa Rodríguez Rivas
Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament
Banyeres a data de la signatura”.

Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Autoritzar l’ús del recinte de la piscina municipal per realitzar sopar i ball el
proper 28 de juliol -de les 21:00 a les 24:30h- organitzat per l’empresa Ferrovial Servicios
i l’ús del material sol·licitat (20 taules de plàstic i 80 cadires), sempre i quan es compleixi
amb els següents punts:
-

-

Queda totalment prohibit l’accés al recinte amb vehicles.
Un cop acabada la celebració s’haurà de deixar el recinte 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 papereres i de la resta d’elements ubicats dintre del
recinte.
Seran a càrrec dels organitzadors esmenar i corregir qualsevol
desperfecte ocasionat dintre del recinte 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.

Número : 2017-0034 Data : 13/09/2017

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 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.

-

El sol·licitant haurà de concretar amb el Cap de Brigada de l’Ajuntament
l’hora i el dia en que voldrà disposar del material.

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:

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

Expedient 946/2017. Autorització prova esportiva "45e TROFEU
PENEDÈS" organitzada per UNIÓ CICLISTA IGUALADINA el 23/07/17.
Favorable

BAIX

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

APROVAR, SI S’ESCAU, AUTORITZAR LA CELEBRACIÓ DE LA PROVA
ESPORTIVA “45e TROFEU BAIX PENEDÈS” EL 23 DE JULIOL DE 2017.- EXP.
946/2017
Vistes les sol·licituds realitzades per Servei Català de Trànsit en dates 4 i 6 de juliol
de 2017 (RE 2548 i 2594 respectivament) sol·licitant autorització per celebrar la 45e
prova esportiva “45e TROFEU BAIX PENEDÈS” que organitza UNIÓ CICLISTA
IGUALADINA el proper dia 23 de juliol.
Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 11
de juliol de 2017 on es diu:
“ANTECEDENTS
Vista la sol·licitud de data 6 de juliol de 2017, amb registre d’entrada número
2594, en la qual es demana autorització per a celebrar durant el dia 23 de
juliol de 2017 entre les 10h i les 13h la prova esportiva anomenada “45e
TROFEU BAIX PENEDES” per part de la UNIÓ CICILISTA IGUALADINA.
Vist que l’esmenada prova esportiva transcorre en bona part per la carretera
TP-2124 dintre del nostre terme municipal de Banyeres del Penedès,
concretament els passos dels participants per aquest tram de la carretera TP2124 estan previstos entre les 10:05h-10:06h, entre les 10:28h-10:30h, entre
les 10:51h-10:54h, entre les 11:14h-11:18h, entre les 11:37-11:42h, entre les
12.00h-12.06h i entre les 12.22h-12.30h i que les mesures de senyalització,
avisos i control seran assumides per la pròpia organització amb els mitjans

Número : 2017-0034 Data : 13/09/2017

QUART.- Notificar el present acord a l’interessat.
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TERCER.- Procedir a la devolució de la garantia al compte que ens indiquin la sol·licitant,
una vegada comprovat l’estat de conservació del material, sense necessitat de posterior
acord.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

CaixaBank: 2100-4774-85-0200000650
BBVA: ES30.0182.5634.14.0200092388
Cooperativa de crèdit: 0182-2968-52-0200045666

propis d’aquesta.

RafaRodríguezRivas
Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament
A Banyeres en la data de la signatura”
Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora
de les Bases del Règim Local.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per
Decret número 66/2015 i les competències delegades del Ple a favor de la Junta de
Govern Local pel Ple de data 22 de juny de 2015, i atenent a les competències
recuperades a favor del Ple arran del 4 d’abril de 2017.
Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Autoritzar la celebració de la prova esportiva “45e TROFEU BAIX
PENEDÈS” organitzada per UNIÓ CICLISTA IGUALADINA el proper 23 de juliol de
2017.
SEGON.- Notificar el present acord al Servei Català de Trànsit i a la Unió Ciclista
d’Igualada.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 949/2017. Autorització ús Parc del Priorat de Banyeres el 24/07/17
per celebrar aniversari
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Número : 2017-0034 Data : 13/09/2017

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 esdeveniments.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per tot això, per tal de que el servei català de Transit pugui tramitar
l’esmentada petició, s’autoritza per part de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès la celebració d’aquesta prova esportiva dintre del terme municipal
de Banyeres, sempre i quan es compleixi amb la normativa d’espectacles
públics i activitats recreatives pel que fa als 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.

PROPOSTA D’ALCALDIA PER APROVAR, SI S’ESCAU, AUTORITZAR LA
CELEBRACIÓ D’ANIVERSARI AL PARC DEL PRIORAT DE BANYERES EL 24 DE
JULIOL DE 2017 A LES 17:30h.- EXP. 949/2017
Vista la sol·licitud realitzada per la Sra. amb D.N.I.: ...550-C en data 7 de juliol de
2017 (RE 2633) sol·licitant autorització per celebrar aniversari al Parc del Priorat de
Banyeres el proper dia 24 de juliol a les 17:30h.

-

Al tractar-se d’un espai púbic no es podrà impedir l’accés al recinte a
altres usuaris que hagin demanat l’ús de l’espai el mateix dia i que així
els hagi autoritzat l’Ajuntament o a usuaris que vulguin fer ús amb
normalitat del parc i dels seus elements.

-

No es permet estacionar vehicles dins el recinte.
Un cop acabada la celebració s’haurà de deixar el recinte en optimes
condicions per a poder ser utilitzat per altres usuaris, prenent especial
cura de no deixar cap residu generat durant la celebració i fent ús
correctament de papereres i de la resta d’elements ubicats dintre del
recinte.

-

Seran a càrrec dels organitzadors esmenar i corregir qualsevol
desperfecte ocasionat a les instal·lacions durant la celebració.

Rafael Rodríguez Rivas
Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament
Banyeres, a la data de la signatura”.
Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora
de les Bases del Règim Local.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per
Decret número 66/2015 i les competències delegades del Ple a favor de la Junta de
Govern Local pel Ple de data 22 de juny de 2015, i atenent a les competències
recuperades a favor del Ple arran del 4 d’abril de 2017.
Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local:

Número : 2017-0034 Data : 13/09/2017

Vista la sol·licitud de data 7 de juliol de 2017, amb registre d’entrada número
2633, en la qual es demana permís per fer ús de l’espai del Parc Infantil del
Priorat de Banyeres el proper dilluns 24 de juliol de 2017 a partir de les
17:30h.
S’autoritza la utilització de l’espai públic, sempre i quan es compleixi amb els
següents punts:
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“ANTECEDENTS

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 11
de juliol de 2017 on es diu:

PRIMER.- Autoritzar la celebració d’aniversari al Parc del Priorat el 24 de juliol de
2017 a les 17:30h sempre i quan es compleixi amb els següents punts:

-

Un cop acabada la celebració s’haurà de deixar el recinte en optimes
condicions per a poder ser utilitzat per altres usuaris, prenent especial
cura de no deixar cap residu generat durant la celebració i fent ús
correctament de papereres i de la resta d’elements ubicats dintre del
recinte.

-

Seran a càrrec dels organitzadors esmenar i corregir qualsevol
desperfecte ocasionat a les instal·lacions durant la celebració.

SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 207/2017. Procediment sancionador per infracció d’ordenança
municipal (contaminació atmosfèrica)
Favorable

Número : 2017-0034 Data : 13/09/2017

No es permet estacionar vehicles dins el recinte.

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

DECLARAR, SI S’ESCAU, EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR
PER LA CREMA I MALA GESTIÓ DE RESIDUS (Ref. Ei 8.2017).- EXP. 207/2017
Atès que en la Junta de Govern Local de data 23 de març de 2017 es va aprovar la
incoació de l’expedient sancionador d’infracció administrativa per la crema i mala
gestió de residus (Ref. Ei 8.2017).
Atès que l’art. 93 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques disposa:
“Art 93. Desistiment per part de l’Administració.
En els procediments iniciats d’ofici, l’Administració pot desistir, motivadament,
en els supòsits i amb els requisits previstos a les lleis.”
Atès que davant els dubtes de l’efectivitat en la notificació de l’acord al denunciant,
per evitar indefensió i donar a l’expedient la màxima seguretat jurídica.
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-

Al tractar-se d’un espai púbic no es podrà impedir l’accés al recinte a
altres usuaris que hagin demanat l’ús de l’espai el mateix dia i que així
els hagi autoritzat l’Ajuntament o a usuaris que vulguin fer ús amb
normalitat del parc i dels seus elements.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

-

Es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Desistir l’expedient sancionador per la crema i mala gestió de residus
(Ref. Ei 8.2017) aprovat en la Junta de Govern Local de data 23 de març de 2017.
SEGON.- Incoar nou expedient sancionador per la mateixa infracció comesa,
assegurant així la màxima seguretat jurídica.
TERCER.- Notificar aquest acord al denunciant i als interessats.

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

DESESTIMAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE LA SRA. AMB D.N.I.: ...451-W EN
REFERÈNCIA ALS CONTENIDORS QUE HI HA A L’AVINGUDA MARTA MATA.- EXP.
350/2017
Vista la sol·licitud realitzada per la Sra. amb D.N.I.: ...451-W en data 3 de març de 2017
(RE 826) en referència als contenidors que hi ha a l’avinguda Marta Mata, molt a prop de
l’avinguda Catalunya ja que fan males olors, hi ha plagues d’insectes i un ambient
d’insalubritat preocupant. Donat que s’han traslladat els contenidors s’ha detectat que hi
ha menys brutícia, per això sol·licita que es deixin a la nova ubicació i si no és possible
que s’ubiquin a una altra zona el més lluny possible de la cruïlla.
Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 11 de
juliol de 2017 on es diu:
“ANTECEDENTS
Vista l’entrada amb registre d’entrada número 826, en la qual es sol·licita que es
traslladin els contenidors situats a l’Avinguda Marta Mata cantonada Avinguda
Catalunya ja que s’acumula molta brossa en l’exterior d’aquests i com a
conseqüència es produeixen males olors.
Vist que actualment l’Ajuntament està treballant en millorar l’estat actual de les
illes de contenidors, realitzant tancaments de fusta per millorar l’estètica i evitar
els abocaments descontrolats, suprimint les barreres arquitectòniques que
impedeixen l’accés i evitant el risc de caigudes i danys als usuaris.
Concretament, en aquesta illa de contenidors s’ha pavimentat tota la vorera per tal
de facilitat l’accés als contenidors eliminant barreres arquitectòniques i s’ha
millorat la il·luminació ampliant l’enllumenat públic existent en aquest punt amb
dos fanals de Led’s nous.
Per tot això, des de els Serveis Tècnics, no considerem necessari el trasllat dels
contenidors, ja que precisament s’ha realitzat una adequació important en aquest
punt i una millora considerable en la il·luminació de la illa de contenidors.

Número : 2017-0034 Data : 13/09/2017

Desfavorable
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Expedient 350/2017. Gestió de queixes dels contenidors que hi ha a l'avinguda
Marta Mata.( Desestimar)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Tot i això, des de els Serveis Tècnics continuarem realitzant un seguiment
d’aquest punt per tal d’evitat abocaments indeguts i que es realitzi un correcte ús
per part de la ciutadania de les cincs fraccions dels contenidors.
Rafa Rodríguez Rivas
Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament
Banyeres, a la data de la signatura”

Per tot això,
Es proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Desestimar la sol·licitud d’acord informe del coordinador de Serveis Tècnics,
emès en data 11 de juliol de 2017, ja que a la zona s’ha realitzat una adequació important
i una millora considerable en la il·luminació de la illa de contenidors. Tot i això, des de
Serveis Tècnics es continuarà realitzant un seguiment d’aquest punt per tal d’evitar
abocaments indeguts i perquè es realitzi un correcte ús per part de la ciutadania de les
cinc fraccions de contenidors.
SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant.

Número : 2017-0034 Data : 13/09/2017

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.

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.

Expedient 725/2017. Sol·licitud de llicència d'obres menors per arranjament
tanca existent OBRES O/17/056
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES EN SOL URBÀ
QUE TENEN CARÀCTER DE MENOR DE LA SRA. DNI...779-J.- Exp. 725/2017
En data 25 de maig de 2017, la Sra. Maria Dolors Martí Ventosa va presentar sol·licitud
de llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.
En data 25 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 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.
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TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Atès el que estableix l’article 188.2 artículo.188.2 Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de
agosto, que aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña.del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en
virtut del qual la competència i el procediment per atorgar i denegar les llicències
urbanístiques s’ajustaran al que estableix la legislació de règim local.
Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de
Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015.
Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Obra menor

Descripció de les obres:

Arranjament de tanca existent

Emplaçament de les obres:

C/ de l’Era, 5

Referència Cadastral:

8792603CF7689B0001AP

Promotor:

Dolors Martí Ventosa

Identificació del redactor del projecte: No es requereix
Suspensió de Llicències:

No

Afectació del domini públic:

No

Classificació del sòl:

sòl urbà consolidat

Qualificació urbanística:

clau 2 Zona d’eixample de nucli antic

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

Les obres no tindran afectació ni invasió del domini públic.
S’adverteix explícitament que aquesta llicència no atorga drets i es concedeix
sens perjudici a tercers.
Caldrà dipositar una fiança de 300 euros per garantir la correcta gestió dels
residus de construcció.
Les mitgeres s’hauran d’acabar amb material de façana
El color dels diferents que composen la façana seran de la gamma terrosa.
L’acabat de la façana es realitzarà amb materials que no desvirtuïn el caràcter
del nucli. L’acabat exterior serà únic per a tota la façana, en el sentit de no
admetre’s el tractament diferenciat de la planta baixa.

Número : 2017-0034 Data : 13/09/2017

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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.

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres

137,69 €

- Taxa Llicencia Urbanística

36,00 €

- TOTAL

173,69 €

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 868/2017. Sol·licitud de Contra Gual O/10/126
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL.LICITUD DE
AUTORITZACIÓ NÚM 259.- Exp. 868/2017 – O/10/126

CONTRA-GUAL

PER

LA

En data 2 de setembre de 2010, i mitjançant el Decret D/10/144, es va atorgar llicència
de gual al Sr. DNI.... 803-W, per tal de poder accedir amb el vehicle a l’interior de la finca
de la seva propietat, situada al carrer de Sant Miquel, 42.
La llicència de gual te, com a número de padró de guals, el 259 i es troba al corrent del
pagament de les taxes i altres arbitris que li son d’aplicació.
En data 10 de febrer de 2017, el Sr. DNI... 803-W, va sol·licitar la creació d’un contra gual
a la vorera encarada amb el seu accés per tal de facilitar les maniobres d’entrada i
sortida de vehicles ja que el carrer és estret i en el cas d’aparcament al davant, l’accés a
la finca es impossible.
En data 20 de juny de 2017, el tècnic municipal emet informe favorable a l’atorgament de
la reserva per contra-gual donada la amplada del carrer.
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
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Favorable

Número : 2017-0034 Data : 13/09/2017

QUART.- En aplicació de l’article 4rt. 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.

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.

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

Expedient 905/2017. Sol·licitud Gual
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA DE GUAL DEL SR.
DNI...909-C.- Exp. 905/2017
En data 30 de juny de 2017, el Sr. DNI... 909-C va presentar sol·licitud de llicència de
gual.
En data 3 de juliol de 2017, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els
preceptius informes jurídic i tècnic.
En data 4 de juliol de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable.
En data 5 de juliol 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, 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.

Número : 2017-0034 Data : 13/09/2017

SEGON.- Es fa l’advertiment que l’autorització es concedeix salvant el dret de propietat i
sense perjudici de tercers.
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PRIMER.- Autoritzar la reserva d’espai a la vorera confrontada amb el número 42 del
carrer de Sant Miquel a fi de que el titular del gual 259 pugui accedir i sortir de la seva
finca.
S’adverteix que aquesta autorització restarà revocada en el cas de que el titular del gual
259 situat al carrer Sant Miquel, 42 causi baixa del padró de guals per qualsevol fet.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

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 de gual sol·licitada amb els següents advertiments:
El nombre màxim de vehicles es inferior a 4.

Queda prohibit la utilització de rampes permanents a la vorera, excepte que sigui
rebaixada la vorera tal com indica la ordenança. Per tant, aquesta llicència sols permet
emprar pujadors que s’hauran de posar i retirar cada cop que entri o surti el cotxe.
Atenent ordenança fiscal núm. 15 de taxa per les entrades de vehicles a través de les
voreres i les reserves de via pública, i degut a l’amplada del carrer es fa necessari un
contra gual.
SEGON.- En aplicació de de les Ordenances Fiscals es realitzarà la següent liquidació
tributària:
TOTAL

TAXA LLICENCIA GUAL
IMPORT

TO TAL

70,50 €
A

INGRESSAR

70,50 €

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

Expedient 838/2017. Sol·licitud de baixa de la taxa de l'aigua i la brossa per
error en la titularitat
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA DE LA TAXA DE L’AIGUA I LA BROSSA PER
ERROR EN EL TITULAR.- EXP. 838/2017
Vist la sol·licitud presentada per Base Gestió d’Ingressos de data 6 de juny de 2017 i
amb registre d’entrada número E-17-2157, en la qual informen que l’immoble amb
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CONCEPTE

Número : 2017-0034 Data : 13/09/2017

La llicència autoritza el pas de cotxes sobre la vorera i al dret de reserva d’espai de la
vorera senyalitzada lliure d’aparcament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El gual quedarà identificat amb la placa de gual facilitada per l’Ajuntament i amb la
senyalització horitzontal d’una ralla pintada sobre la vorera que no sobrepassarà 0,5m
dels extrems de la porta.

referència cadastral nº 8003614CF7780S0001DQ té associades una taxa d’escombraries
del 2013 i dos rebuts d’aigua de l’any 2012 i 2013 de l’empresa T. F. S. L. amb CIF:
...833, després de comprovar la titularitat de la finca en aquells anys el titular era B. SAU.
Amb CIF: ...157.
Per la qual cosa, es sol·licita la baixa de les esmentades taxes a nom de T. F. S. L. amb
CIF: ...833.

Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos que anul·li i doni de baixa els
rebuts d’aigua del quart trimestre de 2012 i primer trimestre de 2013, amb número fix:
0208002048, a nom de T. F. S. L. amb CIF: ...833
SEGON.- Aprovar sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos que anul·li mi doni de baixa el
rebut corresponent a la taxa d’escombraries del primer semestre de 2013, amb número
fix: 020560000093, a nom de T. F. S. L. amb CIF: ...833
TERCER.- Notificar el present acord a Base.

Número : 2017-0034 Data : 13/09/2017

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 la 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.

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.

Expedient 847/2017. Contracte menor d'obres, treballs trencament vorera per
passar cable elèctric c/ Dos Hermanas
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE REALITZACIÓ DE
REGATA PER A SUBSTITUCIÓ DE CABLEJAT D’ENLLUMENAT PÚBLIC AL C/ DOS
HERMANAS DE BANYERES DEL PENEDÈS. 847/2017
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 11 de juliol de 2017 es va
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de realització de regata
per a substitució de cablejat d’enllumenat públic al c/ Dos Hermanas de Banyeres del
Penedès i ateses les gestions realitzades amb a l’empresa Ferrovial Servicios de Valls,
per un preu total de 2.150 euros i 451,50 euros d’IVA.
Atès a la declaració jurada de l’empresa Ferrovial Servicios de Valls, 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.
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QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Atès a l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 19 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 11 de juliol de 2017.

PRIMER.- Aprovar la contractació del servei a favor de l’empresa Ferrovial Servicios de
Valls, per un preu total de 2.150 euros i 451,50 euros d’IVA, pel servei de realització de
regata per a substitució de cablejat d’enllumenat públic al c/ Dos Hermanas de Banyeres
del Penedès.
SEGON.- Autoritzar la despesa, i disposar des del punt de vista comptable a càrrec de la
partida nº 1650 21000 de l’actual pressupost de l’import indicat.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

Expedient 846/2017. Contracte menor d'obres, arranjament vorera i escossells
Av. Marta Mata
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI D’ARRANJAMENT
D’UN TRAM DE LA VORERA I ESCOLSSELLS DE L’AV. MARTA MATA DEL MUNICIPI
DE BANYERES DEL PENEDÈS. 846/2017
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 7 de juliol de 2017 es va
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei d’arranjament d’un tram
de la vorera i escossells de l’Aguda Marta Mata del municipi de Banyeres del Penedès i
ateses les gestions realitzades amb a l’empresa Ferrovial Servicios de Valls, per un preu
total de 4.466,40 euros i 937,94 euros d’IVA.
Atès a la declaració jurada de l’empresa Ferrovial Servicios de Valls, 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 de Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 19 de juny de 2017.
Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez, Secretari-interventor-tresorer de

Número : 2017-0034 Data : 13/09/2017

Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :
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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.

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.

l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 7 de juliol de 2017.
Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases
del Règim Local.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 donat compte en el ple de data 22 de juny de 2015 i l’art 23 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

Expedient 952/2017. Contracte menor de serveis (reparació Megane)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE REPARACIONS
MECÀNIQUES DEL VEHICLE RENAULT MEGANE MATRICULA 5404GCV DE
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS. 952/2017
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 12 de juliol de 2017 es va
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de reparacions
mecàniques del vehicle Renault Megane matricula 5404GCV de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès i ateses les gestions realitzades amb a l’empresa Remm Guitart
S.L de Vilafranca del Penedès, per un preu total de 956,19 euros i 200,81 euros d’IVA.
Atès a la declaració jurada de l’empresa Remm Guitart S.L de Vilafranca del Penedès,
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 del Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 12 de juliol de 2017.
Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez, Secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 12 de juliol 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.

Número : 2017-0034 Data : 13/09/2017

SEGON.- Autoritzar la despesa, i disposar des del punt de vista comptable a càrrec de la
partida nº 1510 21000 de l’actual pressupost de l’import indicat.
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PRIMER.- Aprovar la contractació del servei a favor de l’empresa Ferrovial Servicios de
Valls, per un preu total de 4.466,40 euros i 937,94 euros d’IVA, pel servei d’arranjament
d’un tram de la vorera i escossells de l’Aguda Marta Mata del municipi de Banyeres del
Penedès.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords :

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, els següents acords :

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

Expedient 904/2017. Sol·licitud d'assistència gratuïta per a l'Escola Bressol pel
menor JAFG
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD D’ASSISTÈNCIA GRATUÏTA PER A
L’ESCOLA BRESSOL PER AL CURS 2017-2018 PEL MENOR JAFG
Atès que en data 4 de maig de 2017 amb registre d’entrada número 1702, la Sra. SGL
amb DNI núm. ....431D sol·licita a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès que el seu fill
JAFG, que cursarà l’últim any de llar d’infants, pugui accedir a una plaça social de
l’Escola Bressol Marta Mata per al curs 2017-2018.
Atès que l’educadora social i la treballadora social del Consell Comarcal del Baix
Penedès, que presten el seu servei al municipi de Banyeres del Penedès, han emès un
informe social de data 23 de juny de 2017 en el qual es valora la situació sociofamiliar de
la família i es proposa :
Eximir del pagament de les següents taxes:
a)Quota d’assistència 135€ per als mesos de setembre a juny
b)Quota de material de 60€
Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusan Farré, Regidora de Benestar Social de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, que es transcriu a continuació:

“MEMÒRIA DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL SOBRE LA SOL·LICITUD DE PLAÇA
SOCIAL PER L’ESCOLA BRESSOL CURS 2017-2018 DEL MENOR JAFG
Atès que en data 4 de maig de 2017 amb registre d’entrada número 1702, la Sra. SGL
amb DNI núm. ....431D sol·licita a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès que el seu fill,
que cursarà l’últim any de llar d’infants, pugui accedir a una plaça social de l’Escola

Número : 2017-0034 Data : 13/09/2017

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
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SEGON.- Autoritzar la despesa, i disposar des del punt de vista comptable a càrrec de la
partida nº 1533 21400 de l’actual pressupost de l’import indicat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Aprovar la contractació del servei a favor de l’empresa Remm Guitart S.L de
Vilafranca del Penedès, per un preu total de 956,19 euros i 200,81 euros d’IVA, pel servei
de reparacions mecàniques del vehicle Renault Megane matricula 5404GCV de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

Bressol Marta Mata per al curs 2017-2018.
La Llei de Bases de Règim Local indica a l’article 25 lletra e) que en tot cas correspon a
les entitats locals:

“Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social.”

Atès que:

• La situació econòmica de la família no permet cobrir les necessitats bàsiques de
tots els membres.

• Existeix una voluntat per part dels progenitors a resoldre la situació però l'actual
conjuntura socioeconòmica i laboral no és favorable.
Es valora molt positiu pel desenvolupament del menor JAFG que aquest assisteixi a
la llar d'infants.
Es tracta d’un supòsit d’atenció a persones en situació o risc d’exclusió social.
Es PROPOSA eximir del pagament de les següents taxes:
a)Quota d’assistència 135€ per als mesos de setembre a juny
b)Quota de material de 60€
Atès que la taxa per assistència a la llar d’infants municipals és un tribut municipal regulat
a l’Ordenança Fiscal núm. 21.
Disposa l’article 6, punt 5 d’aquesta Ordenança:

“5. En situacions d’escassa capacitat econòmica, la quota mensual bàsica per
assistència a l’escola bressol es reduirà fins un màxim del 40%.”
I el punt 9:

“9. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es
prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials.”
Vist tots aquests antecedents, la Sra. Ida Berdusan Farré, Regidora de Benestar Social
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, considera que es tracta d’un supòsit de risc
d’exclusió social i per tant valora positivament la proposta de Serveis Socials. Es
considera que l’assistència a l’escola bressol del menor JDFG fomentarà la seva relació

Número : 2017-0034 Data : 13/09/2017

VALORACIÓ/PROPOSTA
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Atès que en data 23 de juny de 2017 l’educadora social i la treballadora social del
Consell Comarcal de Baix Penedès que presten el seu servei a Banyeres del Penedès,
emeten un informe de la situació sociofamiliar de la família amb número d’expedient
EXP2016/00386 i en el qual la valoració i proposta que fan és la que a continuació es
detalla:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En el cas que ens ocupa cal informe previ dels Serveis Socials de l’Ajuntament ja que és
necessari conèixer la situació sociofamiliar de la família, per aquest motiu se sol·licita a
l’esmentat departament que emeti informe social en el qual s’informi de la situació
familiar i es presenti una proposta en referència a la petició de la família.

amb altres nens, ampliarà els seus coneixements i li proporcionarà una educació en
valors molt favorable per al seu desenvolupament.”
Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 11 de juliol de 2017, en el qual s’informa
que la gratuïtat del servei implica una menor recaptació per aquest concepte però no una
major despesa per l’Ajuntament.
Per tot això,

Eximir del pagament de les següents taxes:
a)Quota d’assistència 135€ per als mesos de setembre a juny
b)Quota de material de 60€
TERCER.- Notificar el present acord a l’educadora social i a la treballadora social, a la
directora de l’escola bressol Marta Mata i a la família.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 944/2017. Sol·licitud d'assistència gratuïta per a l'Escola Bressol per
la menor GVG
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD D’ASSISTÈNCIA GRATUÏTA PER A
L’ESCOLA BRESSOL PER AL CURS 2017-2018 PER LA MENOR GVG
Atès que en data 28 d’abril de 2017 amb registre d’entrada número 1628, la Sra. MGS
amb DNI núm. ....907W sol·licita a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès que la seva
filla, que cursarà l’últim any de llar d’infants, pugui accedir a una plaça social de l’Escola
Bressol Marta Mata per al curs 2017-2018.
Atès que l’educadora social i la treballadora social del Consell Comarcal del Baix
Penedès, que presten el seu servei al municipi de Banyeres del Penedès, han emès un
informe social de data 23 de juny de 2017 en el qual es valora la situació sociofamiliar de
la família i es proposa :
Eximir del pagament de les següents taxes:
a)Quota d’assistència 135€ per als mesos de setembre a juny
b)Quota de material de 60€

Número : 2017-0034 Data : 13/09/2017

SEGON.- Aprovar l’informe social, emès per l’educadora social i la treballadora social del
Consell Comarcal del Baix Penedès que presten el seus serveis a Banyeres del
Penedès, de la família amb número d’expedient EXP2016/00386 on es proposa :
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PRIMER.- Aprovar la sol·licitud d’assistència gratuïta per a l’Escola Bressol per al curs
2017-2018 pel menor JAFG.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusan Farré, Regidora de Benestar Social de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, que es transcriu a continuació:
“MEMÒRIA DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL SOBRE LA SOL·LICITUD DE PLAÇA
SOCIAL PER L’ESCOLA BRESSOL CURS 2017-2018 DE LA MENOR GVG

En el cas que ens ocupa cal informe previ dels Serveis Socials de l’Ajuntament ja que és
necessari conèixer la situació sociofamiliar de la família, per aquest motiu se sol·licita a
l’esmentat departament que emeti informe social en el qual s’informi de la situació
familiar i es presenti una proposta en referència a la petició de la família.
Atès que en data 23 de juny de 2017 l’educadora social i la treballadora social del
Consell Comarcal de Baix Penedès que presten el seu servei a Banyeres del Penedès,
emeten un informe de la situació sociofamiliar de la família amb número d’expedient
EXP2013/00214 i en el qual la valoració i proposta que fan és la que a continuació es
detalla:
VALORACIÓ/PROPOSTA
Atès que:
•

La situació econòmica de la família no permet cobrir les necessitats bàsiques de
tots els membres.

•

Existeix una voluntat per part dels progenitors a resoldre la situació però l'actual
conjuntura socioeconòmica i laboral no és favorable.

•

Es valora molt positiu pel desenvolupament de la menor GVG que assisteixi a la
llar d'infants.

•

Es tracta d’un supòsit d’atenció a persones en situació o risc d’exclusió social.

Es PROPOSA eximir del pagament de les següents taxes:
a)Quota d’assistència 135€ per als mesos de setembre a juny
b)Quota de material de 60€

Atès que la taxa per assistència a la llar d’infants municipals és un tribut municipal regulat
a l’Ordenança Fiscal núm. 21.

Número : 2017-0034 Data : 13/09/2017

“Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social.”
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La Llei de Bases de Règim Local indica a l’article 25 lletra e) que en tot cas correspon a
les entitats locals:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que en data 28 d’abril de 2017 amb registre d’entrada número 1628, la Sra. MGS
amb DNI núm. ....907W sol·licita a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès que la seva
filla, que cursarà l’últim any de llar d’infants, pugui accedir a una plaça social de l’Escola
Bressol Marta Mata per al curs 2017-2018.

Disposa l’article 6, punt 5 d’aquesta Ordenança:
“5. En situacions d’escassa capacitat econòmica, la quota mensual bàsica per
assistència a l’escola bressol es reduirà fins un màxim del 40%.”
I el punt 9:

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

PRIMER.- Aprovar la sol·licitud d’assistència gratuïta per a l’Escola Bressol per al curs
2017-2018 per la menor GVG.
SEGON.- Aprovar l’informe social, emès per l’educadora social i la treballadora social del
Consell Comarcal del Baix Penedès que presten el seus serveis a Banyeres del
Penedès, de la família amb número d’expedient EXP2013/00214 on es proposa :
Eximir del pagament de les següents taxes:
a)Quota d’assistència 135€ per als mesos de setembre a juny
b)Quota de material de 60€
TERCER.- Notificar el present acord a l’educadora social i a la treballadora social, a la
directora de l’escola bressol Marta Mata i a la família.
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

Expedient 951/2017. Aprovació de factures
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
APROVACIÓ DE FACTURES EXP.- 951/2017

Es sotmet a la consideració dels reunits la relació de factures presentades pels proveïdors

Número : 2017-0034 Data : 13/09/2017

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 11 de juliol de 2017, en el qual s’informa
que la gratuïtat del servei implica una menor recaptació per aquest concepte però no una
major despesa per l’Ajuntament.
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Vist tots aquests antecedents, la Sra. Ida Berdusan Farré, Regidora de Benestar Social
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, considera que es tracta d’un supòsit de risc
d’exclusió social i per tant valora positivament la proposta de Serveis Socials. Es
considera que l’assistència a l’escola bressol de la menor GVG fomentarà la seva relació
amb altres nens, ampliarà els seus coneixements i li proporcionarà una educació en
valors molt favorable per al seu desenvolupament.”
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“9. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es
prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials.”

Import
600,16
1380,95
509,09
2434,03
13672,62
590,54
3261,08
2325,00
296,06
68,46
714,77
155,32
305,28
35,36
25,91
188,84
322,20
92,73
149,75
373,53
520,92
443,97
1005,06
436,17
417,76
423,49
302,14
701,18
5747,50
2599,08
594,00
493,68
2748,46
5,61
163,80
1453,33
414,78
120,30
1355,67
3058,88
9821,03
191,81
6675,00
3900,62
475,20
221,27
373,56
-3,68
-21,80
42,35
427,97
597,58
42,35
42,35
108,51
25,41

Descripció
Senyalització excepcional groga
Servei deixalleria comarcal mes maig
Servei recollida selectiva mes maig
Servei recollida fracció vegetal mes maig
Servei recollida residus mes maig
Pintura per manteniment camp futbol, pista poliesportiva
Subministrament marquesina priorat de banyeres
Taller memòria per la gent gran
Electricitat 31-03-2017 a 13-06-2017 Dalt Saifores
Electricitat 11-05-2017 a 13-06-2017 Sector B-2
Electricitat 13-04-2017 a 13-06-2017 TP-2124
Electricitat 31-03-2017 a 13-06-2017 C. Saragossa
Electricitat 18-04-2017 a 14-06-2017 Pou Boscos
Telèfon ascensor Ajuntament mes juny
Telèfon ascensor Escola Publica mes juny
Material per reparacions avaries aigua
Material manteniment mes juny
Material de serveis per reparacions
Curs gimnasia mes juny
Electricitat 11-05-2017 a 15-06-2017 C. Tarragona
Electricitat 11-05-2017 a 15-06-2017 Marquesa Griny
Electricitat 11-05-2017 a 15-06-2017 Pou Pujolet
Electricitat 12-04-2017 a 15-06-2017 Passatge Pavelló
Electricitat 11-05-2017 a 15-06-2017 Pinatellada
Pintures manteniment mes juny
Electricitat 11-05-2017 a 16-06-2017 Casc Camí Tancat
3 pilones
Electricitat 19-05-2017 a 22-06-2017 Aigua Diposit Nou
Honoraris recurs ACA
Arranjament Crta Banyeres a l'Arboç
Servei recollida contenidors diumenge mes maig
Treballs desbroç Casa Roja
Neteja dies 9,10,11 Festa Harley Davidson
Cartulina Centre Cívic
Patates i pollastres per Banc d'aliments
Programa Cartells invitacions Festa Major
Electricitat 19-04-2017 a 22-06-2017 Consultori Mèdic
Electricitat 19-04-2017 a 22-06-2017 Centre Cívic Saifores
Contracte prevenció riscos laborals any 2017
Serveis vigilància Harley Davidson
Servei neteja locals municipals mes juny
Manteniment semàfors Priorat
Servei Neteja viaria mes juny
Servei manteniment jardins i arbrat mes juny
Servei recollida contenidors mercat diumenges mes juny
Electricitat 12-04-2017 a 27-06-2017 Passatge Pavelló
Electricitat 12-04-2017 a 27-06-2017 Casa Mestre
Electricitat 01-04-2014 a 25-04-2015 hotel d'entitats
Electricitat 01-04-2014 a 23-04-2015 Camp de Futbol
Connectivitat ajuntament 1-07-17 a 31-07-17 877909714
Telèfon ajuntament 18-05-17 a 17-06-2017 877909713
Telefon escola publica i mobils regidors 18-05-17 a 17-06-17 877909537
Connectivitat Centre Civic 01-07-17 a 31-07-17 877909712
Connectivitat escola publica 1-7-2017 a 31-07-2017 877909538
Telefon Centre Civic 18-05-2017 a 17-06-2017 877909711
Telefon ascensor escola publica 18-05-17 a 17-06-17 717794197

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 Real Decreto
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público,i així mateix l’article 213 i següents de la Llei d’hisendes
Locals amb la ferma intenció de posterior regularització:
FACT-2017- 795, FACT-2017- 805, FACT-2017- 839, FACT-2017- 840, FACT-2017-844,
FACT-2017-853, FACT-2017-881
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.

Número : 2017-0034 Data : 13/09/2017

Raó Social
PL4 Señalizaciones, S.L
Eco BP, S.A
Eco BP, S.L
Eco BP, S.L
Eco BP, S.L
Produtos Pinturas Tarragona 2000, S.L
Comat&Valco
Yolanda Almagro Cardenete
Endesa Energia, S.A.U
Endesa Energia, S.A.U
Endesa Energia, S.A
Endesa Energia, S.A
Endesa Energia, S.A
Telefonica de España, S.A.U
Telefonica de España, S.A.U
Hidro Tarraco, S.A
SyG, S.A
Incatur, S.L
Mª Dolots Lopez Pizarro
Endesa Energia, S.A.U
Endesa Energia, S.A.U
Endesa Energia, S.A.U
Endesa Energia, S.A.U
Endesa Energia, S.A.U
Productos Pinturas Tarragona 2000, S.L
Endesa Energia, S.A.U
Ado Cerramientos Metalicos, S.A
Endesa Energia, S.A.U
Tornos Abogados, S.L.P
Cespa, S.A
Cespa, S.A
Cespa, S.A
Ferrovial Servicios, S.A
Papereria El Vendrell, S.L
Josepa Jane Figueres Ca la Rita
Maria Jesus Azor De Haro
Endesa Energia, S.A.U
Endesa Energia, S.A.U
Icese Prevencion, S.L
Control Punt Cat i Serveis i Seguretat, S.L
Externalia Object, S.L
BQ Llum Traffic, S.L
Cespa, S.A
Cespa, S.A
Cespa, S.A
Endesa Energia, S.A.U
Endesa Energia, S.A.U
Endesa Energia XXI, S.L.U
Endesa Energia XXI, S.L.U
Telefonica de España, S.A.U
Telefonica de España, S.A.U
Telefonica de España, S.A.U
Telefonica de España, S.A.U
Telefonica de España, S.A.U
Telefonica de España, S.A,U
Telefonica Moviles de España
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Nº Factura
FACT/17/0785
FACT/17/0787
FACT/17/0788
FACT/17/0789
FACT/17/0790
FACT/17/0795
FACT/17/0796
FACT/17/0805
FACT/17/0832
FACT/17/0833
FACT/17/0834
FACT/17/0835
FACT/17/0836
FACT/17/0837
FACT/17/0838
FACT/17/0839
FACT/17/0840
FACT/17/0844
FACT/17/0845
FACT/17/0846
FACT/17/0847
FACT/17/0848
FACT/17/0849
FACT/17/0850
FACT/17/0853
FACT/17/0858
FACT/17/0861
FACT/17/0862
FACT/17/0864
FACT/17/0865
FACT/17/0866
FACT/17/0867
FACT/17/0868
FACT/17/0869
FACT/17/0871
FACT/17/0872
FACT/17/0873
FACT/17/0874
FACT/17/0877
FACT/17/0879
FACT/17/0880
FACT/17/0881
FACT/17/0882
FACT/17/0883
FACT/17/0884
FACT/17/0885
FACT/17/0886
FACT/17/0887
FACT/17/0888
FACT/17/0889
FACT/17/0890
FACT/17/0891
FACT/17/0892
FACT/17/0893
FACT/17/0894
FACT/17/0895

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

diversos corresponents a l’exercici 2017, detallades seguidament:

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

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS DE LA
CONVOCATÒRIA PER CONCURS OPOSICIÓ PER CREAR UNA BORSA DE
TREBALL PER PODER PROVEIR AMB CARÀCTER TEMPORAL PLACES
D’AUXILIAR ADMINISTRATIU EN RÈGIM LABORAL.- Exp. 520/2017
Per resolució de decret d’alcaldia número 2017-0082 de data 19 de juny de 2017, es va
aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos de la selecció del concurs oposició, per
crear una borsa de treball per poder proveir amb caràcter temporal places d'auxiliar
administratiu en règim laboral
Havent finalitzat el termini de presentació de reclamacions a la llista provisional
d’aspirants no s’han presentat al·legacions.
Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases
del Règim Local.
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015, i
atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos a les proves
selectives dels esmentat concurs de la següent manera:

DNI
…929Z
…986B

Prova de Català
Exempt
Exempt

Número : 2017-0034 Data : 13/09/2017

Expedient 520/2017. Convocatòria per crear una borsa de treball per poder
proveir amb caràcter temporal places d'auxiliar administratiu en règim laboral
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SEGON.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Procedir a la comptabilització en la fase comptable corresponent i
posteriorment al pagament efectiu d’import 73.426,99 €.

Exclosos
DNI:…087X Motiu d’exclusió: No acredita titulació exigida segons el punt 3.1.e de les
bases de selecció publicades en el BOPT número 90 de data 11 de maig de 2017.
DNI:...700H Motiu d’exclusió: La documentació presentada no esta compulsada segons
indica el punt 4 de les bases de selecció publicades en el BOPT número 90 de data 11
de maig de 2017.
SEGON.- Convocar a tots els aspirants admesos, els quals hauran de presentar-se amb
el Document Nacional d’identitat, i als membres del Tribunal qualificador per a la
realització del concurs al Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès
(C/Saragossa s/n) el dia 21 de juliol de 2017 a les 09:00 hores pels aspirants que tinguin
que realitzar la prova de coneixements de català nivell C i el dia 26 de juliol de 2017 a les
09:00 hores per la resta d’aspirants per la realització de la prova teòrica al Centre Cívic
Ernest Lluch de Banyeres del Penedès (C/Saragossa s/n).
TERCER.- Publicar el present acord al Tauler d’anuncis i a la pàgina web de
l’Ajuntament.

Número : 2017-0034 Data : 13/09/2017

Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
Exempt
SI
SI
SI
SI
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…548Q
…867H
…192Y
…682P
…167P
…764D
…755Y
…947D
…425Z

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Donar compte dels Decrets

2017-0094

05/07/2017

2017-0095

07/07/2017

Decret de Convocatòria JGL en sessió Ordinària de
JGL/2017/22
data 6 de juliol de 2017
Avocació i resolució sol·licitud feta per DNI 278-J
935/2017
d’autorització per tallar carrer Pallisses i carrer Albert
Santó per celebrar sopar i ball de fi Festa Major.
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QUART.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.
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Número : 2017-0034 Data : 13/09/2017
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C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes
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