
  

  

  ACTA   

 

DILIGÈNCIA DE SECRETARIA 

Per fer constar que aquesta acta substitueix l’acta de Junta de Govern núm. 2017-0022, de 
sessió celebrada en data 22 de juny de 2017, que va ser redactada i signada en data 28 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’incoporarà 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/2017/20  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ   

Tipus de convocatòria   Extraordinària 
Motiu: «PROBLEMÀTICA INFORMÀTICA» 

Data  22 / de juny / 2017  

Durada   Des de les 18:15 fins a les 21:15 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 NO 



  

  

Excuses d'assistència presentades:  
1. Lluís Inglada i Jané: 
«motius personals» 

   

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 les actes de sessions  anteriors  

S’aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior, ordinària, de data 8 de juny de 
2017. 

  

Expedient 600/2017. Sol•licitud de baixa i nova liq uidació de reb uts d’aigua per 
error en la domiciliació bancaria.  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIO DE REBUTS D’AIGUA 
0208002024 PER ERROR EN LA DOMICILIACIO BANCARIA.- 600/2017  
  
Vist la sol·licitud presentada per la Sra. R. G. G. amb DNI: ...553Q, de data 11 d’abril 
de 2017 i amb registre d’entrada número E-17-1422, en la qual informa que el passat 
mes de setembre de 2014, es va modificar la domiciliació bancaria del seu rebut de 
l’aigua (0208002024) situat a l’Av. Acàcies, 33 del Priorat de Banyeres.  
  
Vist que aquest canvi de domiciliació bancària ha suposat que aquests rebuts 
quedessin pendents de pagament.  
  
Per la qual cosa, sol·licita que es tornin a generar els rebuts a la compte correcte.  
  
Atès les competències pròpies locals en  matèria d’abastament d’aigua potable, que 
atorga, 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. 
  
Atès que d’acord a l’òrgan competent segons el cartipàs municipal és la Junta de 
Govern Local.  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
  
PRIMER.- Aprovar sol·licitar a Base que anul·li i doni de baixa els rebuts d’aigua amb 
número fix: 0208002024 i amb claus de cobrament: 43-020-800-2015-320002024, 
43-020-800-2016-22-0002024, 43-020-800-2016-32-0002024, 43-020-800-2016-42-
0002024, 43-020-800-2017-12-0002024, per error en la domiciliació bancaria i els 
generi de nou sense recàrrec. 
  



  

  

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

  

Expedient 763/2017. Sol·licitud de bonificació en e l rebut de l’aigua per ser 
família nombrosa  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

APROVAR APLICAR LA TARIFA QUARTA “FAMILIES NOMBROSE S” DE 
L’ORDENANÇA FISCAL Nº 10 REGULADORA DEL SUBMINISTRA MENT DE 
L’AIGUA, PER REUNIR LA CONDICIO DE FAMILIA NOMBROSA .- 763/2017  
  
Vist la sol·licitud presentada pel Sr. G. F. Q. Amb DNI: ....481N, de data 25 de maig de 
2017 i amb registre d’entrada número E-17-2002, en la qual exposa que és titular del 
carnet de família nombrosa número: 43/008203/2004, del qual n’adjunta una còpia.  
  
Vist que sol·licita que es tingui en compte la seva condició de família nombrosa, per tal 
de que se li apliqui la tarifa quarta, de l’Ordenança Fiscal Nº 10 reguladora del 
subministrament de l’aigua, en els propers rebuts d’aigua.  
  
Atès les competències pròpies locals en  matèria d’abastament d’aigua potable, que 
atorga, 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. 
  
Atès que d’acord a l’òrgan competent segons el cartipàs municipal és la Junta de Govern 
Local.  
  
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
  
PRIMER.- Aprovar aplicar la tarifa quarta “famílies nombroses” de l’Ordenança Fiscal Nº 
10 Reguladora del subministrament de l’aigua, per reunir la condició de família 
nombrosa, en els propers rebuts d’aigua a nom del sol·licitant.  
  
SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant. 
  
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 

  

Expedient 821/2017. SOL·LICITUD DE CANVI DE NOM DE REBUTS PER 
COMPRA VENTA IMMOBLE  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

APROVAR LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIO DE LA TAXA DE L’ AIGUA I BROSSA PER 
ERROR EN EL TITULAR I GENERAR-NE DE NOUS AMB EL TIT ULAR CORRECTE.- 
821/2017  
  
Vist la sol·licitud presentada per l’empresa J. F. C. S. L.  Amb CIF: ....163, de data 6 de 
juny de 2017 i amb registre d’entrada número E-17-2158, en la qual comunica que el dia 
20 de maig de 2016 va fer la venta d’uns pisos i posteriorment li han arribat rebuts 



  

  

d’aigua i brossa al seu nom. Per la qual cosa, sol·licita que s’anul·lin els esmentats rebuts 
i es tornin a generar a nom del nou titular.  
  
Vist que el sol·licitant aporta escriptura de compra venta dels pisos, i el titular actual dels 
pisos és B. SAU. Amb CIF: ....157 
  
Atès les competències pròpies locals en  matèria d’ordenació i la prestació del serveis 
bàsics a la comunitat, que atorga, 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. 
  
Atès que d’acord a l’òrgan competent segons el cartipàs municipal és la Junta de Govern 
Local.  
 
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 tercer trimestre de 2016 i primer trimestre de 2017, amb número fix: 
020800003669, a nom de J. F. C. S. L. i amb CIF: ....163, i en generi uns de nous a nom 
de B. SAU. Amb Cif: ....157 per ser-ne el titular.  
  
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 2017, amb número 
fix: 020560001837, a nom de J. F. C. S. L. i amb CIF: ....163, i en generi un de nou a nom 
de B. SAU. Amb CIF: ....157 per ser-ne el titular.  
  
TERCER.- Notificar el present acord al sol·licitant i a Base.  
  
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 

  

Expedient 855/2017. Reconeixement de bonificació/ex empció tributària (rendes 
i tributs)  

Favorable  Tipu s de votació:  Unanimitat/Assentiment 

APROVAR APLICAR LA TARIFA QUARTA “FAMILIES NOMBROSE S” DE 
L’ORDENANÇA FISCAL Nº 10 REGULADORA DEL SUBMINISTRA MENT DE 
L’AIGUA, PER REUNIR LA CONDICIO DE FAMILIA NOMBROSA .- 855/2017  
  
Vist la sol·licitud presentada per la Sra. M. C. L. C. Amb DNI: ....329Y, de data 8 de juny 
de 2017 i amb registre d’entrada número E-17-2193, en la qual exposa que és titular del 
carnet de família nombrosa número: 43/005377/2017, del qual n’adjunta una còpia.  
  
Vist que sol·licita que es tingui en compte la seva condició de família nombrosa, per tal 
de que se li apliqui la tarifa quarta, de l’Ordenança Fiscal Nº 10 reguladora del 
subministrament de l’aigua, en els propers rebuts d’aigua.  
  
Atès les competències pròpies locals en  matèria d’abastament d’aigua potable, que 
atorga, 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. 
  
Atès que d’acord a l’òrgan competent segons el cartipàs municipal és la Junta de Govern 
Local.  



  

  

  
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
  
PRIMER.- Aprovar aplicar la tarifa quarta “famílies nombroses” de l’Ordenança Fiscal Nº 
10 Reguladora del subministrament de l’aigua, per reunir la condició de família 
nombrosa, en els propers rebuts d’aigua a nom de la sol·licitant.  
  
SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant. 
  
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 

  

Expedient 869/2017. Liquidacions de l'Impost sob re l'Increment de Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ , SI S’ESCAU, DE LES LIQUIDACIONS 
CORRESPONENTS A L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALO R DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (IIVTNU).- “869-2017 ” 
  
Vista la relació de 7 liquidacions corresponents a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana, per un import de 13.983,64 €. 
  
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 

  
PRIMER.- Aprovar la relació de liquidacions següents corresponents a l’Impost sobre 
l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana:  
  
Del la 1937 a la 1943 de l’exercici 2017  
  
SEGON.- Fer el tancament de les esmentades liquidacions al programa Siboa per tal de 
ser recaptades per Base. 
  
TERCER.-  Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri. 

  

Expedient 772/2017. Contracte Menor de Subministram ent, senyals excepcional 
pel municipi Banyeres  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE 
SENYALS EXCEPCIONALS PER AL MUNICIPI DE BANYERES DE L PENEDÈS. 
772/2017 
  
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 12 de juny 2017 es va acreditar la 
necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament de senyals excepcional 
per al municipi de Banyeres del Penedès i ateses les gestions realitzades amb a 
l’empresa PL4 señalizaciones de Rubi,  per un preu total de 496 euros  i 104,16 euros 
d’IVA. 
  



  

  

Atès a la declaració jurada de PL 4 Señalizaciones, 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 a l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 5 de juny de 2017. 
   
Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez, Secretari-interventor-tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de 12 de juny  de 2017. 
   
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords : 
   
PRIMER.- Dur a terme la contractació del subministrament a favor de l’empresa PL4 
señalizaciones, per una preu total de 496 euros i 104,16 euros d’IVA, pel 
subministrament senyals excepcionals per al municipi de Banyeres del Penedès. 
  
SEGON.-  Autoritzar la despesa, i disposar des del punt de vista comptablement a càrrec 
de la partida nº 1532 625.08 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 773/2017. Contracte Menor de Subministram ent, mobiliari urbà  pel 
municipi de Banyeres  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT  DE 
MOBILIARI URBÀ PER AL MUNICIPI DE BANYERES DE L’AJU NTAMENT DE 
BANYERES DEL PENEDÈS. 773/2017  
  
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 12 de juny de 2017 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament de mobiliari 
urbà consistent en: 12  pilones, 12 papereres circulars  i una molla per al municipi  de 
Banyeres del Penedès i ateses les gestions realitzades amb a l’empresa Happyludic 
Playground and Urban Equipment S.L de les Masies de Roda,  per un preu total de 1.689 
euros  i 354,69 euros d’IVA. 
  
Atès a la declaració jurada de Happyludic Playground and Urban Equipment S.L, 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 a l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 5 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 12 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 Happyludic 



  

  

Playground and Urban Equipment S.L, per una preu total de 1.689 euros i 354,69 euros 
d’IVA, pel subministrament de mobiliari urbà consistent en: 12  pilones, 12 papereres 
circulars  i una molla per al municipi  de Banyeres del Penedès. 
  
SEGON.-  Autoritzar la despesa, i disposar des del punt de vista comptablement a càrrec 
de la partida nº 1532 62508 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 827/2017. Contracte Menor de Subministram ent, llibres per l'escola 
bressol Marta Mata  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, E L CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAME NT DE 
LLIBRES DE CONSULTA PER A L’ESCOLA BRESSOL MARTA MA RTA  DE 
BANYERES DEL PENEDÈS. 827/2017  
  
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 13 de juny 2017 es va acreditar la 
necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament de llibres de consulta per 
a l’Escola Bressol Marta Mata del municipi  de Banyeres del Penedès, i ateses les 
gestions realitzades amb a l’empresa Llibreria Mitjans de El Vendrell  per un preu total de 
115,58 euros  i 4,62 euros d’IVA. 
  
Atès a la declaració jurada de Llibreria Mitjans, 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 a la memòria de la Sra. Blanca Ochoa, directora de l’Escola Bressol Marta Mata de 
Banyeres del Penedès de data 13 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 15 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 Llibreria Mitjans de 
El Vendrell, per una preu total de 115,58 euros i 4,62 euros d’IVA, pel subministrament de 
llibres de consulta per a l’Escola Bressol Marta Mata del municipi  de Banyeres del 
Penedès. 
  
SEGON.-  Autoritzar la despesa, i disposar des del punt de vista comptablement a càrrec 
de la partida nº 3230 22199 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 238/2016. Desestimar la  reclamació de r esponsabilitat patrimonial 
del Sr. amb D.N.I. 995-Q  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PATRIMONIAL DE LA SR. 
AMB D.N.I. 995-Q CONTRA L’AJUNTAMENT DE BANYERES DE L PENEDÈS. 
(238/2016) 
  
Antecedents administratius 
  
1. El senyor amb D.N.I. 995-Q en data 20 d’octubre de 2016 va presentar un escrit de 
reclamació de responsabilitat patrimonial contra l'Ajuntament de Banyeres del Penedès 
pels danys ocorreguts el dia 13 d'octubre de 2016 quan, segons manifesta, mentre 
transitava amb el seu vehicle matrícula B-0611-NB  pel camí que va des de la 
urbanització Boscos fins a Garita Nova, va patir danys en el seu vehicle a causa del mal 
estat de la via.    
  
Pels danys soferts el reclamant sol·licita  una indemnització per un import total de 763,76 
euros. 
  
2. Per Acord de la Junta de Govern Local de data 16 de març de 2017 s'admet a tràmit la 
reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel senyor amb D.N.I. 995-Q contra 
l'Ajuntament de Banyeres del Penedès i es tramita segons els principis previstos en la 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, la regulació de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 
públiques i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.  
 
3. Després de la instrucció de l’expedient es dóna audiència als interessats per termini de 
10 dies, temps durant el qual cap dels interessats ha presentat escrit d’al·legacions. 
  
Fets provats 
  
1. El senyor  és titular del vehicle RENAULT, model CLIO 16 V, amb matrícula B 0611NB 
segons consta al permís de circulació del vehicle. 
  
2. El vehicle, propietat del senyor amb D.N.I. 995-Q està assegurat per AXA Seguros 
Generales, constant com a prenedor del contracte d’assegurances l’empresa Barnadas 
Assessors, SL. 
  
3. El camí que va des de la urbanització Boscos fins a la Garita Nova és un camí 
municipal preferent d’acord amb el POUM de Banyeres del Penedès. 
  
4. La velocitat màxima de circulació d’aquest camí és de 25 km/h, tal i com indica 
l’informe tècnic municipal de data 8 de novembre de 2016. 
 
5. D’acord amb l’informe tècnic municipal de  data 8 de novembre de 2016, els clots en el 
tram on el reclamant indica haver patit el sinistre no superen la profunditat de 3,5 cm. 
  
6. A la data de 13 d’octubre de 2016, d’acord amb l’informe del Servei Meteorològic 
català de data 15 de maig de 2017, la  precipitació  a l’estació  meteorològica  automàtica  
més propera al municipi de Banyeres del Penedès, situada a la Bisbal del Penedès, va 
ser de 33.9 mm, essent aquesta precipitació qualificada pel Servei Meteorològic de 



  

  

Catalunya com a abundant i d’intensitat forta. 
 
7. D’acord amb el certificat del secretari-interventor de l’Ajuntament de Banyeres de data 
6 d’abril de 2017 no consta en el Registre General de l’Ajuntament cap altra reclamació 
patrimonial en relació a incidents ocorreguts a causa de l’estat del paviment del camí 
municipal que va des de la urbanització Els Boscos fins a la Garita Nova a excepció de la 
presentada pel senyor amb D.N.I. 995-Q.   
 
  Fonaments de dret 
  

 1.      Requisits necessaris per apreciar l’existència de responsabilitat patrimonial 
  
L’article 32 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, disposa 
que l’Administració Pública indemnitzarà els particulars pels danys soferts sempre que la 
lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics. 
  
La jurisprudència de forma reiterada sosté que perquè sorgeixi la responsabilitat 
patrimonial d'una administració pública és necessari que concorrin una sèrie de requisits: 

• Acreditació de la realitat del resultat danyós: el dany al·legat ha de ser efectiu, 
avaluable econòmicament i individualitzat. 

• Antijuridicitat de la lesió, per no concorre en la persona afecta el deure jurídic de 
suportar el perjudici patrimonial sofert. 

• Imputabilitat a l'administració, amb independència del caràcter lícit o il·lícit de 
l'actuació administrativa. 

• Exoneració en els supòsits de força major. 
• Subjecció de l'exercici del dret al requisit temporal que la reclamació es presenti 

abans del transcurs de l'any des del fet motivador de la responsabilitat. 
  

2.      Manca d’acreditació de la relació causal 
En el present cas ens trobem davant d’ una manca de prova que els fets i els danys pel 
quals es reclama s’hagin produït al camí esmentat o bé segons la mecànica manifestada. 
Cal fer esment que l’únic element probatori aportat pel reclamant es tracta de dues 
fotografies d’un vehicle, preses a curta distància sense poder apreciar de quin vehicle es 
tracta, així com de tres fotografies d’un sot a un camí, sense poder-ne acreditar la data 
en què aquestes van ser preses ni que això provi que l’accident es va produir allí. 
  
La jurisprudència ha reiterat en infinitat de sentències que la carrega de la prova d’un fet 
recau en aquell qui l’afirma, per consegüent, no ostenta aquesta càrrega el que nega. La 
Sentència número 220/2010, de 26 de febrer, del TSJ de Catalunya disposa, en relació a 
la càrrega de la prova, que existeix “el principio general (artículo 217 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil), que atribuye la carga de la prueba a aquél que sostiene el hecho, 
en cuya virtud, este Tribunal ha de partir del criterio de que cada parte soporta la carga 
de probar los datos que, no siendo notorios ni negativos y teniéndose por controvertidos, 
constituyen el supuesto de hecho de la norma cuyas consecuencias jurídicas invoca a su 
favor”. En el mateix sentit es pronuncia la Sentència número 551/2005, de 20 de juny, del 
TSJ de del País Basc. 
  
En un recent supòsit de característiques molt semblants al que ens ocupa, el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona va dictar sentència, en data 10 d’octubre 
de 2016 (RCA 356/2015),  en els següents termes:  
  
“Tratándose de un camino sin iluminar y existiendo otras vías adecuadamente 
iluminadas y pavimentadas para el mismo recorrido, es evidente que correspondía al 



  

  

recurrente adoptar las precauciones necesarias, pues había de ser necesariamente 
consciente de que circulaba por una vía rural y claramente secundaria a otras. Así las 
cosas, con una velocidad de 30 kilómetros por hora, escasa en un vehículo, es 
necesario demostrar que el obstáculo tenía unas especiales características de 
peligrosidad para justificar los daños que se producen, pues no se derivan de manera 
evidente de la escasa velocidad y de las fotografías borrosas que se aportan. 
  
Esta prueba plena le correspondía al recurrente y no lo ha verificado. En 
consecuencia, faltando la prueba constitutiva de la pretensión relativa a las 
circunstancias de los daños y su relación con el servicio público, el recurso se 
desestima.” 
  
Per tant, és el reclamant qui tenia el deure de demostrar suficientment que el danys 
reclamats es van ocasionar segons la forma al·legada. La manca de prova aportada pel 
reclamant, fa impossible acreditar que la responsabilitat del dany reclamat hagi estat 
causada per l'Ajuntament de Banyeres del Penedès. No obstant, aquest fet ja és motiu 
suficient per desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada, tot 
seguit passem a analitzar la resta de circumstàncies. 
  

3.      Naturalesa de la via: camí municipal 
  
Segons la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada, els danys soferts pel 
vehicle Renault Clio, matrícula B-0611-NB, es produeixen al camí municipal que va de la 
Urbanització Boscos fins a la Garita Nova. 
  
D’acord amb l’Informe Tècnic de data 8 de novembre de 2016 segons el POUM 
l’esmentat camí es tracta d’un camí municipal interurbà preferent.  
  
La Llei 25/1988, de 29 de juliol, de carreteres de l'Estat al seu article 3 estableix que els 
camins no tindran la consideració de carreteres. Així mateix, el Decret legislatiu 2/2009, 
de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de carreteres disposa, en el seu 
article 2 l'àmbit d'aplicació de la Llei, recollint a l'article 2.2 que queden exclosos de 
l'aplicació d'aquesta Llei "b) Les pistes forestals i els camins rurals" entre altres. És a dir, 
que els camins municipals no estan inclosos en la regulació pel que fa a les carreteres. 
 
Per tant, no se'ls pot aplicar la mateixa normativa com si d'una carretera es tractés.  
  
En aquest sentit es pronuncia la Sentència núm. 319/2006, del TSJ de Catalunya, de 23 
de març, la qual indica "La intervención administrativa sobre las vías de transporte 
alcanza en el ordenamiento jurídico el grado máximo, pero que al tratarse de caminos 
rurales no se puede exigir la misma intervención administrativa que en carreteras y 
autopistas, pues la Ley 25/1988, de 29 de julio, excluye de su ámbito de aplicación a los 
caminos rurales. 
  
Por su parte, el Decreto 336/1988, de 17 de octubre, en los artículos 19.1 y 3, impone un 
régimen jurídico particular diferenciado de otras vías públicas." 
  
Per tant, no és exigible d’un camí municipal un nivell de conservació o pavimentació tal 
com si d’una carretera es tractés.  
  
Així doncs, si bé l’article 25 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local i l’article 66 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya preveu 
que una de les competències del municipi és la conservació de camins i vies rústiques. 



  

  

Això no vol dir que un camí hagi de tenir els serveis propis d’una via urbana dins el nucli 
de població ni tampoc els que s’estableixen a la normativa per a les carreteres, tal i com 
hem manifestat anteriorment. En realitat, no es requereix ni la seva pavimentació, la qual, 
en el present cas, sí que s’ha efectuat (així ho estableix el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya en les seves Sentències núm. 815/20011, de 28 de juny, i núm. 543/2007, 
de 13 de juliol). 
  
En un supòsit semblant al que ens ocupa,  la sentència de 7 de setembre de 2011 del 
TSJ de Cantàbria disposa “Si bien es clara la competencia de la Administración 
demandada en materia de caminos rurales y alumbrado público no lo es menos que las 
normas que disciplinan tal competencia no imponen la obligación de las Corporaciones 
Locales de establecer pavimento regular, iluminación artificial o barandillas u otras 
medidas protectoras para evitar el riesgo de caídas en todos y cada uno de los caminos 
rurales.” 
 
4. Inexistència de relació de causalitat. Culpa de la víctima 
  
D’acord amb l’informe tècnic municipal de data 8 de novembre de 2016 la velocitat 
màxima de circulació d’aquest camí és de 25 km/h, tal i com està indicat mitjançant 
senyalització vertical a la via. 
  
Així mateix, d’acord amb l’informe del Servei Català de Meteorologia de data 15 de maig 
de 2017 la precipitació a l’estació meteorològica automàtica més propera al municipi de 
Banyeres del Penedès, situada a la Bisbal del Penedès, va ser de 33.9 mm, essent 
aquesta precipitació qualificada pel Servei Meteorològic de Catalunya com a abundant i 
d’intensitat forta.  
  
El reclamant manifesta en el seu escrit de 20 d’octubre de 2016 que el camí on van 
transcórrer els fets “es tracta d’un camí municipal en molt mal estat des de fa temps (...)”, 
és a dir, el senyor amb D.N.I. 995-Q manifesta ésser plenament conscient de l’estat del 
camí amb anterioritat a la data de l’incident.  
  
Els actuals articles 13 i 21 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
vial (antics articles 11 i 19 respectivament del Reial decret legislatiu 336/1990, de 2 de 
març, pel qual s’aprova el Text articulat de la Llei sobre el trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat vial) disposen que els conductors han de controlar els seus vehicles i 
estan obligats a mantenir una atenció permanent a la conducció que garanteixi la seva 
pròpia seguretat, la de la resta d’ocupants del vehicle i la dels altres usuaris de la via. Així 
mateix, els conductors de vehicles han de respectar els límits de velocitat i adaptar-se a 
les circumstàncies meteorològiques, de la via  i les que concorrin en el moment. En 
aquest mateix sentit es preveu als articles 3, 18 i 45 del Reial decret 1428/2003, de 21 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de circulació. 
  
Per tant, vistes les condicions meteorològiques del dia 13 d’octubre de 2016 i també la 
senyalització vertical de limitació de velocitat existent al punt on el reclamant manifesta 
que van transcórrer els fets, el conductor del vehicle Renault Clio, matrícula B-0611-NB, 
hauria hagut d'extremar la precaució i actuar amb diligència podent en tot moment reduir 
la velocitat del vehicle davant qualsevol element estrany a la via. Més encara tenint en 
compte que era coneixedor de l’estat en el qual es trobava la calçada i en data 13 
d’octubre les condicions meteorològiques eren adverses. Els conductors tenen l’obligació 
d’adequar la seva velocitat a l’estat de la via i encara més quan conflueixen d’altres 
esdeveniments externs, com succeeix en el present cas, en el qual,  tenint en compte les 
precipitacions que s’havien produït aquell mateix matí, si el conductor hagués circulat 



  

  

amb la cautela deguda no s’hauria produït cap mena de dany en el vehicle. Per tant, 
l’accident es va desencadenar per culpa de la víctima al no circular amb la diligència 
deguda ateses les circumstàncies concurrents al moment dels fets.  
 
Així mateix, en relació a la mecànica de l’accident, la jurisprudència ha indicat en 
reiterades ocasions que es produeix el trencament de la relació causa–efecte sempre 
que un tercer, el qual fins i tot pot ser la pròpia víctima, hagi realitzat alguna actuació que 
hagi propiciat el dany sofert. A més, ha mantingut que "el necesario nexo de causalidad 
entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y la producción del daño 
puede no existir, cuando el resultado dañoso se deba exclusivamente a la actuación del 
administrado" (per totes, la Sentència núm. 569/2007, 27 de juny, del TSJ de Catalunya).  
  
Per consegüent, cal entendre que l'actuació del conductor del vehicle produeix la ruptura 
del nexe causal i per aquesta raó no es pot estimar la present reclamació de 
responsabilitat patrimonial presentada contra l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. 
  
 5. Manca d’acreditació dels danys causats  
  
Pels danys que al·lega haver sofert el reclamant sol·licita  una indemnització per un 
import total de 763,76 euros. 
  
Per tal d’acreditar l’esmentat import el reclamant aporta dues factures al present 
procediment: 
  

-      Una factura de “R&T Luxury Wheels”  de data 11 de novembre de 2016, al seu 
propi nom, per quatre llantes model “4x100 15x7 ET37 R10 turbo negro frente 
pulido” per un import total de 375,00 euros.   

  
-      Una factura de “Driver. Neumáticos y servicios” de data 30 de novembre de 

2016 a nom de la mercantil Barnada Assessors SL, per dues rodes model 
“195/50 R15 82V parada”, l’impost de gestió de residus pneumàtics corresponent 
a dues unitats, alineat de la direcció del turisme, i el muntatge i equilibrat de les 
rodes del turisme, tot això per un import total de 310,01 euros. 

  
Doncs bé, en data 20 d’octubre de 2016 el reclamant presenta un escrit en el qual 
manifesta que una pedra al camí li va destrossar les dues rodes i llantes de la part dreta 
del vehicle. 
  
En data 2 de gener de 2017 el reclamant presenta un escrit en el qual manifesta que 
“vaig haver de canviar les quatre rodes perquè es tractava d’un vehicle antic i el taller no 
trobava recanvis de les rodes danyades”. 
  
Així mateix en data 10 de març de 2017 el reclamant aporta les factures abans 
esmentades, per concepte de quatre llantes i dos pneumàtics, fet que esdevé 
contradictori amb el seu relat, ja que manifesta haver hagut de canviar els quatre 
pneumàtics (no les llantes). D’altra banda en cap moment prova que les llantes siguin pel 
vehicle amb el qual va patir el sinistre. 
  
La prova del dany correspon al perjudicat, conforme les regles generals de càrrega de la 
prova (art. 217 LEC), ja que “al ser el daño un requisito constitutivo de la pretensión 
indemnizatoria, la carga de su prueba corresponde a quien reclama; de tal forma que, al 
resolverse sobre esta pretensión, el órgano judicial no tenga sombra de duda sobre la 
realidad del prejuicio” (Sentencia del Tribunal Suprem de 12 de maig de 1999 (RJ 
1999/3695). Així doncs sobre el reclamant pesa la càrrega processal d’al·legar i provar el 



  

  

dany (Sentència del Tribunal Suprem de 5 de març de 2003 (RJ 2003, 2545)), i és 
necessari que els danys es provin amb precisió, sense que siguin suficients meres 
hipòtesis o probabilitats (Sentència del Tribunal Suprem d’11 de maig de 1999 (RJ 
1999/5029)).  
   
El fet que el reclamant incorri en contradiccions a l’hora de determinar els danys soferts 
en el seu vehicle representa un indici més de la insostenibilitat de la seva pretensió. Per 
aquest fet i per tot allò exposat anteriorment, hem de concloure que en el present cas no 
concorren els requisits exigits per la normativa per atribuir responsabilitat patrimonial a 
l'Ajuntament de Banyeres del Penedès pels danys del vehicle del senyor amb D.N.I.995-
Q  
  
És per tot l’anterior que, 
  
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents : 
  
PRIMER.- Desestimar, d’acord amb els fonaments de dret exposats, la reclamació de 
responsabilitat patrimonial iniciada pel senyor amb D.N.I. 995-Q pels danys que 
manifesta haver sofert en el seu vehicle en data 13 d’octubre de 2016 quan circulava pel 
camí que va des de la urbanització Boscos fins a Garita Nova. 
  
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. amb D.N.I. 995-Q. 
  
TERCER.- Comunicar a l’assegurança de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. 

 

  

Expedie nt 81/2017. Inscripció en el Registre d’Animals Pot encialment 
Perillosos  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

   
APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA ADMINISTRATI VA PER A LA 
TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS AL SR. AMB 
D.N.I. 138-G (81/2017) 
 
Vist l’entrada del Sr. amb DNI 026-X de data 15 de juny de 2017 amb registre d’entrada 
número 2288, a la qual sol·licita llicència administrativa per a la tinença i conducció de 
gossos potencialment perillosos. 
 
Atès que el Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos, estableix al seu article 3.1 que la llicència 
administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos l’emet l’ajuntament en 
el qual el gos resideix habitualment i on ha d’estar censat, d’acord amb el que disposa 
l’article 7.1 del Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i 
el registre d’animals de companyia. 
 
Atès que l’article 3.2 del Decret 170/2002 estableix un llistat de requisits que es 
requereixen per a l’obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença i 
conducció de gossos potencialment perillosos. 
 



  

  

Atès que l’article 43 de l’ordenança municipal de Policia i Bon Govern de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès, estableix que en les vies i espais públics els propietaris 
controlaran els animals perquè no siguin perillosos per les altres persones, adoptant a 
l’efecte les mesures adients. En la via pública i en presència d’altres persones els gossos 
sempre circularan amb cadena o corretja. 
 
Quan la tinença d’animals domèstics constitueixi un  perill físic o sanitari o generi 
molèsties als veïns derivades del seu soroll, agressivitat, males condicions higièniques, o 
bé existeixi per part del propietari manca de cura en el manteniment i instal·lació de 
l’animal, l’Alcaldia, sense perjudici de les sancions pecuniàries que puguin resultar 
pertinents, requerirà al propietari o encarregat de l’animal perquè corregeixi la situació 
molesta o perillosa en un termini de vuit dies. 
 
Si el propietari o encarregat de l’animal, sense al·legar justa causa, incomplís el 
requeriment anterior, l’Alcaldia ordenarà el comès. 
 
Atès que el Sr. amb DNI 138-G amb domicili a l’Av. Catalunya d’aquest municipi, es 
propietari d’un gos creuament American Stanford, raça considerada potencialment 
perillosa, de nom Elba, i número d’identificació 941000019796229. 

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

  
PRIMER.- Aprovar atorgar la llicència per a la tinença d’animals perillosos al Sr. amb DNI 
138-G, amb domicili  a l’Av. Catalunya de Banyeres del Penedès. 
 
SEGON.- Procedir al registre d’animals de l’Ajuntament (ANICOM) al gos de raça 
creuament American Standford. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord al sol·licitant.  



  

  

Expedient 867/2017. ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D ’ENERGIA 
ELÈCTRICA  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ACORD DE   L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS 
D’ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05 D1 DE L’ACOR D MARC DE 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS 
LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PELCONSORCI CATALÀ PE L 
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, S AU(EXP. 
2015.05).  
  
  
Antecedents.-  
  
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva 
Comissió Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent 
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la 
 Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de 
l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el 
següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) 
“ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) 
“GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) 
“IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i 
BT, procedint- se a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses 
adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016. 
  
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal 
efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per 
Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al 
perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord 
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 
2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament 
d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, 
SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del 
present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de 
l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de 
conformitat amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació 
dels corresponents contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar 
una subhasta electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.  
  
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat 
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de 
subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat 
a l’apartat anterior.  
  
4.- Que el municipi de Banyeres del Penedès, es va adherir a l’acord marc del 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya 



  

  

aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local. Adhesió aprovada 
mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 2010, 
ratificat pel Ple del 20 de gener de 2011. 
Que la Junta de Govern Local en sessió de JGL de 15 de desembre de 2011 va 
aprovar l’acord de renovació de l’adhesió acordada en sessió JGL de 16 de 
desembre de 2010. 
  
  
Que el municipi de Banyeres del Penedès, va aprovar, en sessió de JGL de 23 de 
maig de 2011 l’adhesió a l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica 
destinat als ens locals de Catalunya (expedient 2012/01) adjudicat pel Consorci 
Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia Sau en data 29 de 
gener de 2013 pel període que va des de l’1 d’abril de 2013 al 31 de març de 2014. 
En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta d’acord 
relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des 
de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, havent- se notificat prèviament a 
l’ajuntament. 
  
Que l’Ajuntament de Banyeres del Penedès va aprovar en sessió de JGL de 14 de 
maig de 2015 l’adhesió a la segona pròrroga de l’Acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci 
(Exp. 2012/01), per un termini de dotze mesos, que va des de l’1 d’abril de 2015 al 
31 de març de 2016. 
   
Fonaments de Dret.- 
  
Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i 
publicats al perfil de contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc pel 
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2015.05). 
  
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la 
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant 
de l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament 
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05 
D1). 
  
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 
respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 
respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa 
concordant aplicable.  
  
Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions 
vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament 
i competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització 
comarcal. 
  
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 



  

  

assenyalats anteriorment, es proposa l’adopció dels següents ACORDS 
  
PRIMER.- Que el municipi de Banyeres del Penedès s’adhereix al contracte derivat 
(Exp. 2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a 
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze mesos, 
des de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, d’acord amb el següent 
detall de condicions econòmiques especificades per lots i tarifes: 
  
Preus terme d’energia: 
  
Lot 1 Baixa Tensió (BT): 
  

Baixa tensió: Tarifa/període 
Preu Adjudicat 

€/MWh 
Sublot BT1 2.0A 112,158 
Sublot BT2 2.0DHAP1 136,573 
Sublot BT3 2.0DHAP2 56,843 
Sublot BT4 2.0DHSP1 135,3 
Sublot BT5 2.0DHSP2 64,3 
Sublot BT6 2.0DHSP3 52,7 
Sublot BT7 2.1A 128,298 
Sublot BT8 2.1DHAP1 150,298 
Sublot BT9 2.1DHAP2 72,198 
Sublot BT10 2.1DHSP1 150,298 
Sublot BT11 2.1DHSP2 79,398 
Sublot BT12 2.1DHSP3 64,898 
Sublot BT13 3.0AP1 97,098 
Sublot BT14 3.0AP2 83,098 
Sublot BT15 3.0AP3 55,458 
  
Lot 2 Alta Tensió (AT):  
  

Alta tensió: Tarifa/període 
Preu Adjudicat 

€/MWh 
Sublot AT1 3.1AP1 86,409 
Sublot AT2 3.1AP2 78,578 
Sublot AT3 3.1AP3 60,419 
Sublot AT4 6.1AP1 102,467 
Sublot AT5 6.1AP2 85,326 
Sublot AT6 6.1AP3 78,542 
Sublot AT7 6.1AP4 68,951 
Sublot AT8 6.1AP5 62,489 
Sublot AT9 6.1AP6 53,382 

  
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del 
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D1). 
   



  

  

Preus del terme de potència: 
  
Baixa tensió  €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 
2.0 A 38,043426     

2.0 DHA 38,043426     
2.0 DHS 38,043426     

2.1 A 44,444710     
2.1 DHA 44,444710     
2.1 DHS 44,444710     

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 
  

Alta tensió  €/kW i any 
Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 
3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731       
6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177 

  
Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre 
IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre 
IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014). 
  
SEGON.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa Energia SAU. 
-empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica,  dins del pressupost municipal de  l'any 2017. 
  
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL 
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
  
QUART.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda 
Vilanova, 2-10 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius. 
 

  

Expedient 862/2017. So l·licitud de subvencions per a entitats locals  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, SOL·LICITAR SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE 
PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE L A GESTIÓ I LA 
QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 
PER A L’ANY 2017 
 
Atès que s’han aprovat les bases de concessió de subvencions per a l’any 2017 de la 
Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació 
de Tarragona al BOPT núm. 86 de data 5 de maig de 2017, tal com: 
 

-     Bases específiques reguladores de la subvenció per actuacions de protecció de 
la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum 



  

  

humà. Any 2017 
  
El termini de presentació de sol·licituds és fins el 30 de juny de 2017. 
 
La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar electrònicament a l’adreça 
https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online, adjuntant la informació detallada a la 
base cinquena. 
 
Atès que a les bases específiques, en concret, la Base segona, es determinen els dos 
programes subvencionables: 
  
a) Adquisició d’aparells i accions de millora.  
b) Controls de la qualitat de l’aigua i altres despeses. 
 
Atès la memòria del Sr. Lluís Inglada Jané, Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament 
de Banyeres del Penedès de data 16 de juny de 2017, que es transcriu seguidament: 
 
“MEMÒRIA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT SOBRE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A 
LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ DE LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 
 
Atès que s’han aprovat les bases de concessió de subvencions per a l’any 2017 de la 
Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació 
de Tarragona al BOPT núm. 86 de data 5 de maig de 2017, tal com: 
 

-     Bases específiques reguladores de la subvenció per actuacions de protecció de 
la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum 
humà. 

Atès que a les bases específiques es determinen els dos programes subvencionables: 
  

a) Adquisició d’aparells i accions de millora: 
 

- Adquisició d’equips per al control de la qualitat de l’aigua (fotòmetre, turbidímetre, 
mòdul automàtic de cloració i similars) 
- Adquisició de filtres per a la millora de la qualitat de l’aigua 
  

b) Controls de la qualitat de l’aigua i altres despeses: 
 

- Realització de les analítiques mínimes establertes per norma sobre l’aigua potable 
des de l’1 de gener de cada exercici. 
- Adquisició de consumibles per garantir la qualitat sanitària de l’aigua i per garantir el 
compliment de la normativa d’emmagatzematge de productes químics (senyalització 
del risc i cubetes col·lectores). 
- Neteja i manteniment de dipòsits municipals. 
  
Atès que el finançament de les actuacions és el següent: 
 
El percentatge màxim de finançament de les actuacions subvencionables, descrites en 
els apartats a) i b) és d’un 95%.  
 
En tot cas, però, la quantitat de la subvenció no pot excedir de: 
a) Adquisició d’aparells i accions de millora: 8.000,00 € 
b) Controls de la qualitat de l’aigua i altres despeses: 6.000,00 € 
  



  

  

Les actuacions d’aquests programes s’han realitzar durant l’any de la convocatòria i el 
termini per a justificar les subvencions atorgades serà fins el 30 de juny de l’any 
següent al de la concessió. 
  
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament sol·licitar subvenció per a les següents 
actuacions: 
  
Programa b) 
  
Neteja i manteniment de dipòsits municipals 
 
Pressupost de despeses  4.310,00 € 

  
Realització de les analítiques mínimes establertes per norma sobre l’aigua potable des 
de l’1 de gener de cada exercici i la cloració de l’aigua potable per al consum humà. 
  
Pressupost de despeses 4.203,00 € 
   
El Sr. Lluís Inglada Jané, Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès, considera que les activitats presentades milloren les instal·lacions municipals 
de subministrament d’aigua de consum humà, amb la finalitat d’augmentar la seva 
qualitat i el seu control sanitari, són actuacions d’interès general i de cohesió social. 
  
Atès que al pressupost municipal de l’any 2017 existeix crèdit suficient i adequat per a 
finançar les despeses que comporten les actuacions presentades, atès les partides 
pressupostàries següents:  
  

1610 21000 
Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures i 
béns naturals 30.136,00 

1610 22106 Productes farmacèutics 1.000,00 
1610 22706 Estudis i treballs tècnics 1.500,00 
1610 SERVEI D'AIGUA 32.636,00 

  
  
Atès que la Diputació de Tarragona convoca una subvenció per actuacions de 
protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de 
consum humà, es veu una oportunitat poder sol·licitar l’esmentada subvenció per tal de 
sufragar part de les despeses anteriorment especificades presentant el següent quadre 
: 
  

Despeses de les actuacions Subvenció sol·licitada 
8.513,00 € 6.000,00 € 

  
Lluís Inglada Jané 
Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès” 
  
Per tot això, 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar sol·licitar subvenció per actuacions de protecció de la salut pública 
per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà per a l’any 2017 
amb el següent quadre : 



  

  

  
Despeses de les actuacions Subvenció sol·licitada 

8.513,00 € 6.000,00 € 
 
SEGON.- Habilitar al Sr. Alcalde per a la realització de les gestions necessàries en 
l’execució del present acord. 
 
TERCER.- Tramitar la sol·licitud de concessió de subvenció de forma electrònica, a 
través de l’adreça https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online. 
 
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 

 

  

Expedient 848/2017. Sol·licitud de subvencions per a entitats locals  

Favora ble Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

APROVAR SOL·LICITAR SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PRO TECCIÓ DE LA 
SALUT PÚBLICA PER A LA GESTIÓ D’ESPÈCIES PLAGA I ES PÈCIES 
INVASORES EN ESPAIS URBANS I PERIURBANS I RECOLLIDA  D’ANIMALS 
DOMÈSTICS ABANDONATS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA P ER A L’ANY 
2017 
  
Atès que s’han aprovat les bases de concessió de subvencions per a l’any 2017 de la 
Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació 
de Tarragona al BOPT núm. 86 de data 5 de maig de 2017, tal com: 

• Bases específiques reguladores de la subvenció per actuacions de 
protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies de plaga i espècies 
invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics 
abandonats. Any 2017 

 
El termini de presentació de sol·licituds és fins el 30 de juny de 2017. 
 
La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar electrònicament a l’adreça 
https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online, adjuntant la informació detallada a la 
base cinquena. 
 
Atès que a les bases específiques, en concret, la Base segona, es determinen els dos 
programes subvencionables: 
  
a) Actuacions destinades a la reducció de la proliferació d’animals d’espècies plaga i 
recollida i transport d’animals domèstics abandonats des del municipi fins a un dipòsit 
autoritzat. 
  
b) Actuacions destinades a la reducció de la proliferació del mosquit tigre (Aedes 
albopictus) i mosca negra (Simulium spp). 
  
Atès la memòria del Sr. Lluís Inglada Jané, Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament 
de Banyeres del Penedès de data 16 de juny de 2017, que es transcriu seguidament: 
  
“MEMÒRIA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT SOBRE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A 



  

  

LA GESTIÓ D’ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS I 
PERIURBANS I RECOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS DE LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 
 
Atès que s’han aprovat les bases de concessió de subvencions per a l’any 2017 de la 
Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació 
de Tarragona al BOPT núm. 86 de data 5 de maig de 2017, tal com: 
 

-       Bases específiques reguladores de la subvenció per actuacions de protecció 
de la salut pública per a la gestió d’espècies de plaga i espècies invasores en 
espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats. Any 
2017 

 
Atès que a les bases específiques es determinen els dos programes subvencionables: 
 
a) Actuacions destinades a la reducció de la proliferació d’animals d’espècies plaga 
(coloms, rates, estornells, gavines, paneroles, formigues, vespes) que constitueixin una 
plaga per al municipi, bé sigui per la seva incidència sobre la salut pública en la 
transmissió de malalties o bé pels problemes que ocasionin a la població en l’àmbit del 
seu municipi i aquelles actuacions destinades a la recollida i transport d’animals 
domèstics abandonats des del municipi fins a un dipòsit autoritzat. 
  
b) Actuacions destinades a la reducció de la proliferació del mosquit tigre (Aedes 
albopictus) i mosca negra (Simulium spp). 
  
Atès que el finançament de les actuacions és el següent: 
 
El percentatge màxim de finançament de les actuacions subvencionables, descrites en 
els apartats a) i b) és d’un 95%.  
 
En tot cas, però, la quantitat de la subvenció no pot excedir de: 
a) Actuacions destinades a la reducció de la proliferació d’animals d’espècies plaga 
8.000,00 € 
b) Actuacions destinades a la reducció de la proliferació del mosquit tigre i mosca 
negra 8.000,00 € 
  
Les actuacions d’aquests programes s’han realitzar durant l’any de la convocatòria i el 
termini per a justificar les subvencions atorgades serà fins el 31 de març de l’any 
següent al de la concessió. 
  
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament sol·licitar subvenció per a les següents 
actuacions: 
  
Programa a) 

-       Desratització: control de rates i ratolins           
-       Control i prevenció de la cotorra de pit gris     
-       Altres plagues detectades al municipi: vespes, talps, processionària del pi    
-       Recollida d’animals domèstics: recollida i transport d’animals domèstics des 

del municipi fins a un dipòsit autoritzat          
Pressupost de despeses      4.900,00 € 

  
Programa b) 

-     Mosquit tigre: formació i informació a la ciutadania, monitorització: ús de 
trampes de ovopossició (puntualment d’adults) i tractaments curatius / 



  

  

preventius a les zones afectades. Sis actuacions anuals.    
Pressupost de despeses      1.000,00 € 

  
El Sr. Lluís Inglada Jané, Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès, considera que les activitats presentades preserven la salut de la població 
davant d’agents físics, químics, biològics, alimentaris o ambientals presents en els 
diferents elements del medi i en els indrets de convivència humana, són actuacions 
d’interès general, de cohesió social, fomenten i milloren el medi ambient. 
  
Atès que al pressupost municipal de l’any 2017 existeix crèdit suficient i adequat per a 
finançar les despeses que comporten les actuacions presentades, atès les partides 
pressupostàries següents : 
  

3110 22113 Manutenció d'animals 50,00 
3110 22199 Altres subministraments 100,00 
3110 22602 Publicitat i propaganda 250,00 
3110 22700 Neteja i condicionament. Retirada d'animals de la via pública 1.000,00 

3110 22706 
Serveis de desinsectació, desratització i altres de naturalesa 
anàloga 2.500,00 

3110 22799 Campanya d'esterilització d'animals domèstics 2.000,00 
3110 PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA 5.900,00 

  
  
Atès que la Diputació de Tarragona convoca una subvenció destinada a la gestió 
d’espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida 
d’animals domèstics abandonats, es veu una oportunitat poder sol·licitar l’esmentada 
subvenció per tal de sufragar part de les despeses anteriorment especificades 
presentant el següent quadre : 
  

Despeses de les actuacions Subvenció sol·licitada 
5.900,00 € 5.605,00 € 

  
Lluís Inglada Jané 
Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès” 
  
Per tot això, 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar sol·licitar subvenció per actuacions de protecció de la salut pública 
per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i 
recollida d’animals domèstics abandonats per a l’any 2017 amb el següent quadre : 
  

Despeses de les actuacions Subvenció sol·licitada 
5.900,00 € 5.605,00 € 

  
SEGON.- Habilitar al Sr. Alcalde per a la realització de les gestions necessàries en 
l’execució del present acord. 
 
TERCER.- Tramitar la sol·licitud de concessió de subvenció de forma electrònica, a 
través de l’adreça https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online. 
 
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 



  

  

  

Expedient 411/2017. APROVACIÓ SUBSCRIPCIONS ANUALS A 
PUBLICACIONS PERIÒDIQUES PER LA BIBLIOTECA MUNICIPA L 

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU,  LES SUBSCRIPCIONS ANUALS A PUBLICACIONS   
PERIÒDIQUES (DIARIS I REVISTES) PER LA BIBLIOTECA M UNICIPAL DE 
BANYERES DEL PENEDÈS.- 411/2017  
  
Atès el compromís adquirit amb el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya  formalitzat amb una carta d’acceptació dels requisits mínims, on entre 
d’altres, es detalla que l’Ajuntament ha d’invertir un mínim de 500€ anuals en 
subscripcions periòdiques. 
 
Atès que la Biblioteca Municipal Ernest Lluch ja forma part del Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya i que això comporta l’obligació de facilitar i ampliar l’accés a la 
informació als usuaris de la biblioteca municipal mitjançant tota mena de publicacions 
periòdiques (diaris, setmanaris, revistes...) 
 
Atès la memòria de la regidora de cultura de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès 
que a continuació es transcriu a continuació: 
  
“MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER LA SUBSCRIPCIÓ ANUAL A PUBLICACIONS 
PERIÒDIQUES. 
  
Des de l'Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès es vol potenciar l’ús 
de la Biblioteca Municipal de Banyeres del Penedès, facilitant l’accés dels usuaris a 
publicacions periòdiques amb continguts informatius i/o d’oci. 
  
Cal destacar que la Biblioteca Municipal Ernest Lluch de Banyeres del Penedès, 
d'acord amb el que diu e Manifest de la IFLA/UNESCO sobre la Biblioteca Pública 
(1994),es defineix com un centre local d'informació i fa seves les missions que aquest li 
encomana relatives a la informació, l'alfabetització, l'educació, i la cultura. Així com que 
només un accés lliure i sense límits al coneixement, al pensament, la cultura i la 
informació possibiliten la llibertat, la prosperitat i el desenvolupament de la societat i 
dels ciutadans ben informats per exercir el s seus drets democràtics i desenvolupar un 
paper actiu a la societat. Per això, els serveis de biblioteca pública es presten sobre la 
base d’igualtat d’accés per a totes les persones, sense tenir en compte l’edat, raça, 
sexe, religió, nacionalitat, idioma o condició social.  
  
Atès que els objectius que volem aconseguir són: 
  

• Complir amb els requisits mínims als que l’Ajuntament es va comprometre 
amb el    Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  

• Potenciar, augmentar i millorar l’ús de la biblioteca municipal. 
• Fomentar l’hàbit de la lectura a tots els ciutadans. 
• Donar accés lliure a la informació a tots els usuaris. 
• Apropar i millorar la informació a tots els usuaris. 

  
Atès que el conjunt total de les subscripcions periòdiques anuals comporta una 
despesa total de 469,39 € (quatre-cents seixanta-nou amb trenta-nou euros) anualment 
per part de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i que el total no supera la quantia de 



  

  

la dotació de la partida pressupostaria aprovada pel 2017 : 
  

-       Setmanari “El 3 de vuit”(2017-E-RC-1173)   92 € anuals.  
-       Diari de dilluns a divendres “El Periódico” (2017-E-RC-1139)   277 € 

anuals.  
-       Revista esportiva mensual “Runner World” (2017-E-RC-1189) 34,20 € 

anuals.  
-       Revista d’oci digital mensual “Hobby Consolas” (2017-E-RC-1184) 33 € 

anuals  
-       Revista de fotografia “Super Foto Digital” (2017-E-RC-1188) 33,19 € 

anuals  
  
TOTAL = 469,39€ 

  
La Sr. Ida Berdusan Farré, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès, considera que les subscripcions a publicacions periòdiques per part de la 
Biblioteca Municipal de Banyeres del Penedès és d’interès general, utilitat pública, 
fomenta la cohesió social, així com la participació ciutadana i omple de contingut el 
concepte de promoció de la lectura i la cultura, per tal motiu es considera oportú 
aprovar la subscripció a dites publicacions periòdiques i realitzar els tràmits pertinents 
des de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.” 
  
Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data de 21 de juny de 2017, en el qual 
s’acredita l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient a l’aplicació 
pressupostària 3440 22001 per import de 500,00€ 
 
Per tot això, 
  
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
PRIMER.- Aprovar les subscripcions anuals a publicacions periòdiques (diaris i 
revistes) per a l’any 2017-2018 amb els proveïdors i imports esmentats a la part 
expositiva. 
  
SEGON.- Autoritzar, disposar, des del punt de vista comptable, la despesa  a càrrec de 
la partida pressupostària 3440 220.01 del vigent pressupost. 
  
TERCER.- Subordinar la renovació de la subscripció a l’existència del crèdit que per 
cada exercici s’autoritzi als respectius pressupostos, incloent la plurianualitat en les 
bases d’execució del pressupost. 
  
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 

  

Expedient  53/2016. Llicència d’obres menors  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA DEVOLUCIÓ  DE FIANCES PER LA REFORMA DE 
CUINA EXP.-53/2016 
 
 
En data 20 de setembre de 2016, Joima CB va presentar sol·licitud de llicència d’obres 



  

  

 per a la reforma de la cuina de l’habitatge situat al carrer Saragossa, 9   1er. 2na. de 
Banyeres del Penedès. 
  
En data 20 d’octubre de 2016,  la Junta de Govern Local va acordar per unanimitat, la 
concessió de la llicència sol·licitada amb la condició, entre d’altres, de dipositar una 
fiança de 150,00 euros per garantir la correcta gestió dels residus de construcció. 
  
En data 15 de novembre de 2016, Joima CB va fer ingrés de la fiança juntament amb 
l’import de la llicència. 
  
En data 6 de juny de 2017, Joima CB notifica la finalització de la reforma i sol·licita la 
devolució de la fiança dipositada.  
  
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 
179/1995, de 13 de juny. 
  
Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local: 
  
PRIMER.- Autoritzar la devolució de la fiança de 150,00 euros per garantir la correcta 
gestió dels residus de construcció produïts en la reforma  emparada en la llicència 
O/16/090, al número de compte aportat pel sol·licitant. 
  
SEGON.- Notificar el present acord als interessats. 
  
TERCER.- Donar compte de l’aprovació d’aquest acord en el proper Ple que se celebri. 

  

Expedient  829/2017. Llicència de gual  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

 
APROVAR, SI S’ESCAU, L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA DE G UAL.- 829/2017 
 
 
En data 13 de juny de 2017, el Sr. DNI ...810-N va presentar sol·licitud de llicència de 
gual. 
 
En data 13 de juny de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic. 
 
En data 13 de juny de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable. 
 
En data 13 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, 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 
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 pel Sr. DNI ...810-N, per l’accés de 
vehicles de l’habitatge situat a l’Av. Catalunya, 34 amb els següents advertiments: 
 

• El nombre màxim de vehicles es inferior a 4.  
• 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.  

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

• 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 contragual.  
 

SEGON.- En aplicació de de les Ordenances Fiscals, es realitzarà  la següent liquidació 
tributària: 
  

C O N C E P T E    TOTAL 
  

TAXA LLICENCIA  GUAL    70,50 € 

I M P O R T        T O T A L        A        I N G R E S S A R 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 585/2017. Llicència d’obres menors  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

 



  

  

APROVAR, SI S’ESCAU, L’ATORGAMENT DE LLIC ÈNCIA D’OBRES DE CARÀCTER 
MENOR.- 585/2017 
 
En data 28 d’abril de 2017, el Sr. Jesús Pascual de Pedro  va presentar sol·licitud de 
llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor. 
  
En data 2 de maig de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic. 
  
En data 13 de juny de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable. 
  
En data 15 de juny de 2017 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe 
favorable. 
  
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. 
  
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:           Enrajolar cuina  

� Emplaçament de les obres:      Rambla Pujolet, 1 2º1º  

� Referència Cadastral:              1108607CF8710G0004ZO  

� Promotor:                                Jesús Pascual de Pedro  

� 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 5 2 “Zona d’edificació plurifamiliar aïllada”  

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

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

sens perjudici a tercers. 
-        Caldrà dipositar una fiança de 150 euros per garantir la correcta gestió dels 

residus de construcció. 
  
  
TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de sis 
mesos a comptar des de la data d’atorgament de la llicència. 
  
La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis anteriors, o les 
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres.  
  
Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si 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 15,00 €

- Taxa Llicencia Urbanística  36,00 €

- TOTAL 51,00 €
  
CINQUÈ.- Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de 
propietat i sense perjudici de tercers. 
  
SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.  
  
SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri 

  

Expedient  654/2017. Llicència d’obres menors  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

 
APROVAR, SI S’ESCAU, L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D’OB RES DE CARÀCTER 
MENOR EXP.-654/2017 
 
En data 10 de maig de 2017, el Sr. DNI ...821-Y  va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor. 
  
En data 17 de maig de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 



  

  

preceptius informes jurídic i tècnic. 
  
En data 13 de juny de 2017, el tècnic municipal va emetre informe favorable. 
  
En data 15 de juny de 2017 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe 
favorable. 
  
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 
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:           Col·locació de sòcol a l’habitatge i de pedra a la 
tanca              exterior  

� Emplaçament de les obres:      C/Til·lers, 13  

            Referència Cadastral:               8805817CF7780N0001JH 
� Promotor:                                Sr. DNI ...821-Y  

� Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència  

� Suspensió de Llicències:          No  

� Afectació del domini públic:      No  

� Classificació del sòl:                sòl urbà consolidat  

� Qualificació urbanística:           clau 6b “Zona d’edificació unifamiliar aïllada”  

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

-        Les obres no suposaran afectació estructural ni modificació de la tanca existent. 
-        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 
-        Les obres no suposaran una reducció de les separacions mínimes a vial (4m), 

a altres límits (3m) i entre edificacions (4m). 
-        Caldrà dipositar una fiança de 150 euros per garantir la correcta gestió dels 

residus de construcció. 
-        Caldrà dipositar una fiança de 411,08 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 80,25 €

- Taxa Llicencia Urbanística  36,00 €

- TOTAL 116,25 €
  
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  808/2017. Llicència de primera ocupació  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

  
APROVAR, SI S’ESCAU, L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA DE P RIMERA OCUPACIÓ.- 
808/2017 
  
En data 9 de juny de 2017, la Sra. DNI ...351-P va presentar sol·licitud de llicència de 
primera ocupació de l’habitatge situat al carrer Bisbe Sanahuja, 29. 
  
En data 12 de juny  de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic. 
  
En data 20 de juny de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable ja que feta la 
inspecció es va comprovar que el projecte construït s’ajusta a la llicència atorgada 



  

  

(O/15/015). 
  
En data 15  de juny de 2017 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe 
favorable. 
  
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 
179/1995, de 13 de juny. 
  
Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local: 
  
PRIMER.- Atorgar la llicència de primera ocupació per a l’habitatge unifamiliar entre 
mitgeres i que fa referència a l’ identificació següent: 
  

• Identificació de la llicència:       Primera Ocupació .  

• Descripció de les obres:   Habitatge unifamiliar aïllat entre mitgeres de nova 
construcció.  

• Emplaçament de les obres:      Bisbe Sanahuja, 29  

• Referència Cadastral:              1111627CF8711A0001YG 

• Promotor:                                 Sra. DNI ...351-P 

 
SEGON.- En aplicació de l’ article 5.b). de les Ordenança Fiscal números  11,  realitzar la 
següent liquidació tributària: 
  

- Taxa Llicencia Urbanística  200,00 €

- TOTAL 200,00 €
  
TERCER.- Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de 
propietat i sense perjudici de tercers. 
  
  
QUART.- Notificar el present acord als interessats.  
  
CINQUE.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri 

  

Expedient  450/2017. Llicència d’obres menors  



  

  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

  
APROVAR LA LLICÈNCIA D’OBRES PER PAVIMENTAR LA VORE RA I 
CONSTRUCCIÓ DE TANCA.- 450/2017 
 
En data 30 de març de 2017, el Sr. DNI ... 366-H  va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor. 
  
En data 2 d’abril de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic. 
  
En data 16 de maig de 2017 el tècnic municipal va emetre informe desfavorable i va 
requerir l’aportació de documentació complementaria a fi de poder continuar amb la 
tramitació de l’expedient. 
  
En data 23 de maig de 2017, el Sr. DNI ...366-H, va aportar la documentació requerida i 
es va continuar amb la tramitació de l’expedient. 
  
En data 20 de juny de 2017, el tècnic municipal va emetre informe favorable al considerar 
que la documentació aportada donava resposta al seu requeriment. 
  
En data 21 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, 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. 
  
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:           Pavimentar vorera i construcció de tanca     

� Emplaçament de les obres:      C/ Assutzena, 6  

� Referència Cadastral:              8506103CF7780N0001AH  



  

  

� Promotor:                                Angel Lucas Burgueño  

� 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 6b “Zona d’edificació unifamiliar aïllada”  

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

-        La tanca no tindrà afectació ni invasió del domini públic. 
-        Les tanques tindran una alçada màxima de 1.60 m, les qual fins a 1.00 m 

podran ser massisses i la resta vegetal. 
-        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 i excavació. 
-        El panot que s’ha de col·locar a la vorera és el normalitzat de l’Ajuntament de 

Banyeres del Penedès de color gris de  mides 20x20x2.5 mm.  
  
TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de sis 
mesos a comptar des de la data d’atorgament de la llicència. 
  
La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis anteriors, o les 
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres.  
  
Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no 
se'n demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor. 
  
Un cop caducada la llicència urbanística, l'òrgan municipal competent ho ha de declarar i 
ha d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres persones i 
amb l'audiència prèvia de la persona titular. 
  
QUART.- En aplicació de l’ article 4rt. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 realitzar 
la següent liquidació tributària: 
  

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 15,88 €

- Taxa Llicencia Urbanística  36,00 €

- TOTAL 51,88 €
  
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  3/2017. Sol·licitud de fraccionament de l'import de  liquidació 
desconnexió d'escomesa  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

  
APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE FRACCIONAMEN T DE L’IMPORT DE 
LA LIQUIDACIÓ PER DESCONNEXIÓ D’ESCOMESA FRAUDULENT A.- 3/2017 
  
En data 13 de desembre de 2016, i degut a una fuita d’aigua a la xarxa municipal d’aigua 
localitzada a l’Av. Marquesa de Grinyí, es detecta que la finca situada a la mateixa 
avinguda, en el número 44, disposa d’una connexió fraudulenta d’aigua que comporta 
que, el subministrament d’aigua potable  de l’aigua a  la finca,  es desviï per una 
canonada il·legal sense passar pel comptador homologat. Motivat per aquest ús 
fraudulent de l’aigua, l’Ajuntament adopta la decisió de desmantellar la connexió il·legal i 
com a conseqüència, la finca queda sense subministrament. 
  
En data 29 de desembre de 2016, i amb número de registre d’entrada E/16/4709, el 
propietari de la finca, sol·licita a l’Ajuntament amb caràcter urgent i al·legant la proximitat 
del període de vacances de Nadal, autorització per a la connexió de l’habitatge situat a 
l’Av. Marquesa de Grinyi, 44 a la xarxa municipal d’aigua potable i així deixar regulada la 
seva situació. En aquella mateixa data, la companyia va deixar anul·lada la connexió 
fraudulenta  i va restablir-li el servei d’aigua. En data 2 de febrer de 2017, la Junta de 
Govern Local   li va concedir autorització  per a la connexió a la xarxa municipal d’aigua 
amb els següents termes que, es transcriuen a continuació: 
  

“PRIMER.- Atorgar la llicència d’autorització de connexió a la xarxa municipal 
d’aigua potable sol·licitada i que fa referència a l’ identificació següent: 
. 
SOL·LICITANT:                                               DNI .... 524-M 
ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA:Desconnexió d’escomesa fraudulenta i 

connexió a la xarxa municipal d’aigua de 
forma reglamentària. 

EMPLAÇAMENT:                                Av. Marquesa de Grinyí, 44 del Priorat de 
Banyeres. 
REFERÈNCIA CADASTRAL:               8505310CF7780N0001RH 
  
SEGON.- L’escomesa quedarà condicionada a la liquidació prèvia de l’import 
corresponent a la obra civil i la taxa municipal corresponent. 
  
TERCER.- D’acord amb  les Ordenances Fiscals es realitza la següent liquidació 
tributària: 
  

C O N C E P T E TOTAL 

TAXA CONNEXIÓ AIGUA 350,00 € 

TREBALLS DE DESCONNEXIO DE LA 
INSTAL.LACIO FRAUDULENTA, NOVA 
CONNEXIÓ A XARXA  I MATERIALS 

390,85 € 

IVA 82,08 € 



  

  

IMPORT PORTELLA 0,00 € 

IMPORT TOTAL A INGRESSAR  822,93 € 

  
QUART.- Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de 
propietat i sense perjudici de tercers. 
  
CINQUÈ.- Es fa l’advertiment de que la concessió d’aquesta llicència no eximeix 
la possible incoació d’un expedient disciplinari pel frau comés pel titular de la 
finca. 
  
Igualment, s’adverteix al propietari Sr. DNI ...524-M, que consultats els padrons 
municipals i revisades les llicències urbanístiques que afecten a la finca amb 
referència cadastral 8505310CF7780N0001RH, s’ha detectat que la piscina 
construïda a l’empara de la llicència O/10/053 i amb una làmina d’aigua 
d’aproximadament 25 m2, no està donada d’alta al cadastre tal i com hauria de 
ser preceptiu. 
  
D’altra banda, s’ha detectat l’existència de construccions auxiliars adossades a 
tanca de veí que no estan degudament legalitzades al no posseir l’obligada 
llicència de construcció com tampoc l’alta al cadastre. 
  
Es commina al propietari que procedeixi a la legalització de totes les 
construccions sense llicència construïdes a la seva finca en el termini de 20 dies  
i es tramiti les seves altes al cadastre. 
  
SISÈ.- Notificar el present acord i els advertiments als interessats.  
  
SISÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri.” 

  
En data 24 de març de 2017, i amb número de registre d’entrada E/17/1186, sol·licitant la 
revisió de la liquidació de l’expedient O/16/135 de desconnexió d’escomesa fraudulenta, i 
nova connexió a la xarxa municipal d’aigua de forma reglamentaria de la finca de la seva 
propietat, situada a l’Av. Marquesa de Grinyi, 44 del Priorat de Banyeres. 
  
La Junta de Govern Local, a la sessió que va tenir lloc el dia 27 d’abril de 2017, amb el 
quòrum exigit pel Text Refós de la Llei Municipal, Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 
amb la reserva de l’aprovació definitiva de l’acta, va prendre entre d’altres, la resolució de 
la següent part dispositiva : 
  
“Informem de que,  el Reglament Municipal d’Aigua Potable vigent en el municipi 
estableix, en el seu Capítol II.- Inspeccions i Sancions, el següent articulat que li és 
d’aplicació: 
  

-        Article 45. Ús de l’aigua.- L’empresa està autoritzada a vigilar les condiciones i 
formes en què els abonats utilitzen el servei de proveïment, d’acord amb les 
disposicions d’aquest Reglament. 

  
-        Article 47:  Classificació de les infraccions: Qualsevol acció de l’abonat que 

infringeixi la normativa d’aquest Reglament, donarà lloc a la imposició de 
sancions sense perjudici de l’exigència de les responsabilitats indemnitzacions 
dels danys i perjudicis que siguin procedents, i se suspendrà el servei. 

  
A efectes de qualificació, es consideraran: Infraccions molt greus: 



  

  

  
a)   Alterar elements d’utilització de l’empresa 
b)   L’ús incontrolat o fraudulent  de l’aigua. 
c)   Fer empiuladures a la xarxa interior servida per l’empresa amb altres 

escomeses o subministraments estranys a aquesta. 
d)   Connectar finques diferents de les contractades 
e)   Utilitzar l’aigua sense aparell de mesura 
f)    Coaccionar els empleats de l’empresa 
g)  Obstaculitzar les operacions de tall de subministrament. 
h)   Abocar residus prohibits a la xarxa de clavegueram. 

            Amb independència del règim sancionador previst, es realitzarà la liquidació pel 
frau realitzat 
             

-        Article 48: Sancions de les infraccions  
Les infraccions de caràcter lleu motivaran advertència de l’Ajuntament i la 
normalització de la situació dins d’un termini màxim de 15 dies. La reiteració 
d’una infracció lleu serà qualificada de greu. La reiteració d’una infracció greu 
serà qualificada de molt greu. 

  
Les infraccions molt greus seran sancionades amb un import equivalent de 501 
fins a 1000 m3 d’aigua valorada a la tarifa general, primer bloc. 
  
Amb independència de les sancions que corresponguin, en els supòsits 
d’infracció greus i molt greus, l’empresa podrà suspendre el servei amb caràcter 
cautelar fins que es realitzi la reparació per part de l’infractor. 
  
En cap cas es restituirà el servei si com a conseqüència de la infracció comesa 
s’originen despeses i no han estat liquidades per l’abonat o l’usuari. 

Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el 
procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que estableix 
la legislació de règim local. 

Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de 
Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015. 
 
Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local: 
 
PRIMER.- Reiterar la validesa i contingut, en la seva totalitat, de l’Acord adoptat per la 
Junta de Govern Local en data 2 de febrer de 2017 referent a l’expedient O/16/135 – G 
3/2017, reflectit en l’expositiu. 
  
SEGON.- Es fa l’advertiment de que la concessió d’aquesta llicència no eximeix la 
possible incoació d’un expedient disciplinari pel frau comés pel titular de la finca. 
  
TERCER.- Recordar a l’interessat que la connexió realitzada per la companyia en data 
29 de desembre de 2016, es va realitzar a precari, quedant condicionada a l’abonament 
de la liquidació practicada. 
  
QUART.- Requerir a l’interessat a efectuar el pagament total de la liquidació l’esmentada, 



  

  

per un import  de 822,93 € corresponent al Expedient O/16/135 en un període màxim de 
15 dies a comptar des de la data de rebre la notificació d’aquest acord, recordant que en 
cas de què no satisfer el deute en el període establert s’iniciarà el tràmit per via executiva 
amb un recàrrec d'un 20 per 100. 
  
CINQUÈ.- Notificar el present acord i els advertiments als interessats.  
  
SISÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri.” 
  
En data 9 de juny de 2017, amb número de registre d’entrada E/17/2217, l’interessat va 
presentar instància sol·licitant el fraccionament en quatre terminis de l’import liquidat. 
  
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 

PRIMER.- Autoritzar el fraccionament en quatre terminis de la llicència  a nom del Sr. 
Victoriano Prieto Carrasco, de l’ import  de 822,83 euros, a raó de 205,80€ el primer 
termini i 205,71€ els altres tres terminis. 
  
SEGON.- Fixar com a data de pagament els deu primers dies dels mesos d’inici de cada 
mes, d’acord amb el detall següent: 
  

-        Primer pagament: 1-10 de juliol de 2017 (205,80 euros) 
-        Segon pagament: 1-10 d’agost de 2017 (205,71 euros) 
-        Tercer pagament: 1-10 de setembre de 2017 (205,71 euros) 
-        Quart pagament: 1-10 d’octubre de 2017 (205,71 euros) 
  

Els pagaments hauran de fer-se efectius en els següents números de compte, indicant el 
número d’expedient O/16/135 – G 3/2017: 
  
                                     BBVA ES79 0182 5634 1402 0009 2388 

La Caixa ES96 2100 4774 8502 0000 0650 
  

TERCER.- Comunicar aquesta resolució al sol·licitant.  
  
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri. 

 

 

  

Expedient  865/2017. Sol·licitud d'acord elevació a públic de l'acord de cessió 
en la Urb. el Pujolet inscripció RP  

Favor able Tipus de votació:  Nominal 
A favor: 2, En contra: 0, Abstencions: 1, Absents: 0 

 

A favor Ida Pilar Josefa Berdusan Farré 
Joan Roig i Soria 

En contra --- 

Abstencions Amadeu Benach i Miquel 



  

  

Absents --- 

  
PROPOSTA D’ACORD DE COMUNICACIÓ DEL CONTINGUT DELS ARTICLES 119 I 120 
DEL DECRET 336/1988, DE 17 D’OCTUBRE, PEL QUAL S’AP ROVA EL REGLAMENT 
DEL PATRIMONI DELS ENS LOCALS A SAINT GOBAIN CRISTA LERIA, S.L. .-R/14/107  
 
Vist l’escrit de data 17 d’octubre de 2014 del Sr. Antonio Malats Riera en representació 
de l’empresa Saint-Gobain Cristaleria, S.L. (RE 3541) sol·licitant que s’acordi l’elevació a 
públic de l’acord de cessió en la Urbanització el Pujolet i la consegüent inscripció al 
Registre de la Propietat del Vendrell de la seva titularitat sobre tots els terrenys objecte 
de cessió i que es convoqui a Saint-Gobain Cristaleria, S.L. a fi i efecte de comparèixer a 
la notaria i signar l’escriptura pública. 
 
Atès que l’acord de cessió en la Urbanització El Pujolet signat en data 30 de desembre 
de 1993 en la seva clàusula sisena estableix: 
  
“El presente convenio se elevarà a escritura pública a petición de cualquiera de las 
partes, siendo los gastos de escrituración, y todos cuantos pudieran derivarse de dicho 
otorgamiento público, a cargo del Ayuntamiento de BANYERES DEL PENEDÈS” 
  
Atès que el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals en l’article 119 i 120 del Capítol III 
regula la inscripció al Registre: 
  

• Article 119 
1)      Els ens locals han d’inscriure, en el Registre de la Propietat, els seus béns 

immobles i els drets reals, d’acord amb el que preveu la legislació hipotecària. 
2)      Estan exempts d’inscripció els béns de domini públic d’ús general. 

  
•Article 120 

Si els béns no són inscrits en el Registre de la Propietat i no existeix títol 
inscriptible de domini, és suficient, excepcionalment, la certificació que, en relació 
amb l’inventari aprovat per la respectiva corporació, expedeixi el secretari, amb el 
vistiplau del president, en els termes que estableix la legislació hipotecària. 

  
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el Capítol VI, article 84.2.a) regula les 
competències pròpies locals: 
  

2. Els governs locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies sobre 
les matèries següents, en els termes que determinin les lleis: 

a) L’ordenació i la gestió del territori, l’urbanisme i la disciplina urbanística 
i la conservació i el manteniment dels béns de domini públic local. 
  

Consta una nota informativa emesa pel departament administratiu dels Serveis Tècnics 
d’Urbanisme en el que s’indiquen una sèrie de correccions respecte a les fitxes de 
l’inventari corresponents als límits dels vials i/o nomenclatura d’aquests, la qual 
transcrivim literalment: 
 
“Assumpte: Nota informativa referent a modificacions de dades en les fitxes de l’Inventari 
de Béns, Drets i Obligacions de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. 
  
DETECCIO DE DADES ERRONIES EN LES FITXES DE L’INVENTARI DE BENS, 
DRETS I OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDES. 
 



  

  

Consultades, per part del departament administratiu d’Urbanisme – Serveis Tècnics, les 
diferents fitxes dels vials que es relacionen a l’expedient R/14/107, es constaten una 
sèrie de dades errònies o incompletes que es proposa modificar i que es relacionen a 
continuació: 
  
Codi del Bé: INV/0009  Verge del Priorat 
No consten els límits del vial. 
Caldria especificar que l’Avinguda Verge del Priorat, està limitada pels carrers Josep 
Cañas (N) i el Camí de Llorenç a l’Arboç (S). 
  
Codi del Bé: INV/0024 Carrer de La Granja 
No consta un dels límits del vial: 
Caldria especificar que el carrer de La Granja, està limitat per l’Avinguda Verge del 
Priorat (NE) i el carrer Barcelona (S) 
  
Codi del Bé: INV/0025 Carrer Jerez 
No consta un dels límits del vial 
Caldria especificar que l’actual nomenclatura del carrer Jerez és carrer Penedès 
Els límits del carrer Penedès son Avinguda Verge del Priorat (E) i Polígon 11 Parcel·la 22 
de rústic (O). 
  
Codi del Bé: INV/0026 Carrer Guadalajara 
Un dels límits del vial és erroni 
Caldria especificar que l’actual nomenclatura del carrer Guadalajara és Avinguda de 
Catalunya. 
Els límits de l’Avinguda de Catalunya son Avinguda Verge del Priorat (E) i Polígon 11 
Parcel·la 15 de rústic (O) 
  
Codi del Bé: INV/0029 Carrer Saragossa 
Els límits del vial son erronis 
Caldria especificar que el límits del carrer Saragossa son la Rambla del Pujolet (projecte 
d’ampliació del carrer Saragossa)(O) i el carrer Josep Maria Biarnés (NE) 
  
Codi del Bé: INV/0032 carrer Burgos 
No consten límits del vial 
Caldria especificar que els límits del carrer Burgos son carrer Josep Maria Biarnés (O) i 
Polígon 3 Parcel.la 24 (E)” 
  
Consta Certificat de secretaria sobre inventari de bens que literalment diu el següent: 

  
“José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de Banyeres 
del Penedès. 
  
CERTIFICO: 
  

1-     Que d’acord Inventari de Béns de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès hi 
consten la relació següent qualificat com: 
• INV – 0024 – C. La Granja 
• INV – 0026 – C. Guadalajara 
• INV – 0009 – Av. Verge del Priorat 
• INV – 0023 – Rambla del Pujolet 
• INV – 0025 – C. Jerez 
• INV – 0029 – C. Zaragoza 



  

  

• INV – 0030 – C. Tarragona 
• INV – 0031 – C. Dos Hermanas 
• INV – 0032 – C. Burgos 
• INV – 0028 – C. Alcalá de Henares 

  
2-   Que d’acord Inventari de Béns de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès s’està 

tramitant la inclusió a l’inventari dels següents Béns de domini públic d’ús 
general: 

o C. Gijón 
o Parc del Pujolet 
o Zona verda del carrer Tarragona 
o Instal·lacions estan als vials 

 
I perquè consti i pugui acreditar-ho, lliuro el present certificat, a petició de l’interessat, 
d’ordre i amb el vistiplau de l’alcalde, Sr. Amadeu Benach i Miquel, a Banyeres del 
Penedès, el 9 de juny de 2017.” 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
 
PRIMER.-  Comunicar la no necessitat d’elevació d’escriptura pública respecte al 
document de referència en seguiment dels articles 119 i 120 abans esmentat. la 
sol·licitud d’elevar a escriptura pública i consegüent inscripció al Registre de la Propietat 
del Vendrell els terrenys objecte de cessió obligatòria. 
 
SEGON.-  Encomanar a Secretaria que emeti el certificat corresponent on consti de 
forma fefaent allò que està inclòs en l’Inventari de Béns en referència als terrenys cedits, 
significant que aquest certificat tindrà el mateix valor probatori que el del Registre de la 
Propietat. Es fa necessària la modificació, via plenària, de l’inventari tant per la inclusió 
del punt 2 d’aquest certificat com per les rectificacions que es desprenen de la nota 
informativa abans indicada en la part expositiva. 
 
TERCER.- Trametre a Saint-Gobain Cristaleria, S.L. el certificat expedit pel secretari i 
amb el vistiplau del president en relació a l’inventari de béns dels terrenys cedits. 
 
QUART.- Notificar el present acord a Saint-Gobain Cristaleria, S.L. 
 
CINQUÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 

  

  

Expedient 791/2017. Sol·licitud Bar la Família  tancar carrers adjacents a la 
plaça 11 de setembre+ un generador des de les 16:00  h del dia 7 de juliol fins 
les 8:00h del dia 8 de juliol per celebració Festa Major  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

   
APROVAR SI S’ESCAU LA SOL·LICITUD DE TALLAR ELS CAR RERS DE LA PLAÇA 
11 DE SETEMBRE PER ACTUACIÓ MUSICAL PER MOTIU DE LA  FESTA MAJOR.-
Exp. 791/2017  

  
Atès la sol·licitud de data 25 d’abril de 2017, amb registre d’entrada número 1580, en la 
qual demana permís per fer ús de la Plaça 11 de setembre per motiu d’una actuació 



  

  

musical els dies 7 i 8 de juliol entre les 16:00h del dia 7 i les 8:00h del dia 8 de juliol per 
motiu de la festa Major i també demanen la cessió d’un generador. 
  
Vist el informe tècnic de data 13 de juny de 2017 del Sr. Rafa Rodríguez Rivas 
Coordinador de serveis tècnics de l’Ajuntament que autoritza la utilització de l’espai 
públic sol·licitat, el talls dels carrers de la plaça 11 de setembre i la cessió del generador. 
  
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:  

  
PRIMER.- Aprovar la cessió i ús de l’espai públic sol·licitat, els talls dels carrers de la 
Plaça 11 de setembre i la cessió d’un generador per la realització d’una actuació musical 
per motiu de la Festa Major de 2017. 
  
SEGON.- Condicionar l’efectivitat de la llicència atorgada al compliment de les condicions 
següents: 

• La col·locació de les taules i cadires no suposarà un obstacle per la circulació 
diària de vianants i vehicles per la via pública. 

• Es mantindrà la neteja de la zona ocupada per les taules i cadires i al final de la 
jornada diària s’efectuarà una neteja general de la zona. Tots els residus es 
recolliran en bosses tancades i seran dipositades en els contenidors previstos a 
tal efecte. 

• Es respectarà l’horari de descans veïnal.  

Seran al vostre càrrec les responsabilitats per la manca d’altres autoritzacions que siguin 
necessàries, i les de tota mena que se’n puguin derivar. 
  
TERCER.- Informar que per a la cessió del material de l’Ajuntament s’han de complir les 
condicions següents: 

• 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 la 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.  

  
QUART.- Comunicar al sol·licitant que l’ús del generador ocasiona unes despeses de 
gasoil que s’han de fer efectives a qualsevol d’aquests comptes una vegada finalitzada 
l’actuació musical per la qual s’ha efectuat la cessió. 
  

ES79 0182 5634 14 0200092388 BBVA 
ES96 2100 4774 85 0200000650 de La Caixa 

  
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la sol·licitant. 
  
SISÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri 

  

Expedient 462/2017. Llicència d'ocupació de la via pública per a la instal·lació 
de terrasses o vetlladors  



  

  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

   
APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE OCUPACIÓ D’E SPAI PÚBLIC AMB 
TAULES I CADIRES DEL BAR LA SOCIETAT PER MOTIU DE L A FESTA MAJOR.- 
462/2017 

  
Atès la sol·licitud de data 30 de març de 2017, amb registre d’entrada número 1261, en 
la qual demana permís per tallar el carrer Albert Santó i poder posar cadires i taules els 
dies 7, 9 i 12 de juliol per motiu de la festa major 2017 
  
Vist el informe tècnic de data 13 de juny de 2017 del Sr. Rafa Rodríguez Rivas 
Coordinador de serveis tècnics de l’Ajuntament que autoritza la utilització de l’espai 
públic sol·licitat i el tall del carrer Albert Santó. 
  
Vist el informe de Secretaria Intervenció en relació amb la ocupació d’un espai públic 
amb la col·locació de taules i cadires per l’establiment Bar Societat Nova, i de 
conformitat amb l’article 214 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. 
  
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:  

  
PRIMER.-, Aprovar la liquidació de la taxa d’enguany, corresponent a la utilització 
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa al Bar La Societat Nova, per import de 60,10€, cal fer-lo efectiu a qualsevol dels 
següents comptes: 
  

ES79 0182 5634 14 0200092388 BBVA 
ES96 2100 4774 85 0200000650 de La Caixa 

  
SEGON.- Condicionar l’efectivitat de la llicència atorgada al compliment de les condicions 
següents: 

• La col·locació de les taules i cadires no suposarà un obstacle per la circulació 
diària de vianants i vehicles per la via pública. 

• Es mantindrà la neteja de la zona ocupada per les taules i cadires i al final de la 
jornada diària s’efectuarà una neteja general de la zona. Tots els residus es 
recolliran en bosses tancades i seran dipositades en els contenidors previstos a 
tal efecte. 

• Es respectarà l’horari de descans veïnal.  
 
Seran al vostre càrrec les responsabilitats per la manca d’altres autoritzacions que siguin 
necessàries, i les de tota mena que se’n puguin derivar. 
  
TERCER.- Notificar aquest acord a la sol·licitant. 
  
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.  

  

Expedient 697/2017. Sol·licita acció immediata  amb Seprona per de nunciar les 
condicions d'un ruc  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 



  

  

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD I RECLAMACIÓ SOBRE LES CONDICIONS DE  
VIDA D’UN ASE.- Exp. 697/2017  
  
Vista la sol·licitud de data 18 de maig de 2017, amb registre d’entrada número 1929, en 
la qual es sol·licita que es faci alguna cosa al respecte de les condicions de vida d’un ase 
que normalment pasta a una parcel·la situada al Camí de l’Arboç. 
  
S’informa que un cop identificat al propietari de l’animal, se li ha exposat la obligatorietat 
de tindre aquest animal en unes condicions de vida adequades, sent el propietari el 
responsable de l’animal i de qualsevol dany que pugui causar, tant material com a 
tercers. 
Segons ens ha informat el propietari l’animal en qüestió disposa d’un recinte tancat en 
una finca propera on l’animal disposa d’un cobert on resguardar-se a les nits i els dies de 
sol. 
  
Tot i això, la Llei 3/1988 de 4 de març sobre la protecció dels animals, a l’article 10 
s’indica que els ajuntament , per ells mateixos, poden comissar els animals si hi ha 
indicis de maltractament, tortura, si presenten símptomes de desnutrició o si es troben en 
instal·lacions indegudes, motius pels quals els Serveis Tècnics municipals realitzaran un 
seguiment de les condicions de vida de l’animal, comprovant que les instal·lacions 
indicades pel propietari de l’animal son suficient per a que disposi d’unes condicions de 
vida mínimament adequades. 
  
Per tota això, es  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 

  
PRIMER.- Notificar aquest acord al sol·licitant.  
  
SEGON.- Informar al propietari de l’ase  La Llei 3/1988 de 4 de març, de protecció dels 
animals, té com objecte establir normes per a la protecció d’animals, sent les següents 
les més significatives: 
  

• Qui posseeix un animal té l’obligació de mantenir-lo en bones condicions higiènic-
sanitàries. 

• Es prohibeix: 
            a) Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre’ls a qualsevol 
altra pràctica que els irrogui sofriments o danys injustificats. 
            b) Abandonar-los. 
            c) Mantenir-los en  instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènic-
            sanitari. 
            d) No facilitar-los l’alimentació necessària per a subsistir. 

• El posseïdor d’un animal és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties 
que ocasioni a les persones, a les coses, a les vies i espais públics i al medi 
natural en general, d’acord amb el que estableix l’article 1905 del Codi Civil. 

• El posseïdor d’un animal és responsable d’adoptar les mesures que calguin per a 
impedir que els animals embrutin les vies i els espais públics. 

• Els ajuntament, per els mateixos, poden comissar els animals de companyia si hi 
a indicis que hom els maltracta o tortura, si presenten símptomes d’agressió 
física o desnutrició o si es troben en instal·lacions indegudes. 

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

  

Expedient  767/2017. Sol·licitud de us de la Pista per fer Casal d'estiu d e 



  

  

patinatge els dies 3,4,i 5 de juliol + accés  a la piscin a + festival dia 12 de juliol 
per a Realitzar Activitats, esportives o Festives  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

  
APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE DISPOSAR DE LA PISCINA 
MUNICIPAL PEL CASAL D’ESTIU DE PATINATGE I DE LA PI STA 
POLIESPORTIVA COBERTA.- Exp. 767/2017 
 
Vista l’entrada de data 1 de juny de 2017, amb registre d’entrada número 2088, en la 
qual es sol·licita permís per a poder accedir al recinte de la piscina municipal de 
Banyeres els dies 3 ,4 i 5 de juliol en horari de 17:00h a 18:00h per a realitzar 
l’activitat de piscina dintre de la seva programació del Casal d’estiu del patinatge. A 
demes es demana permís per fer un festival el 12 de juliol fent ús de la Pista 
poliesportiva coberta, dels vestidors de la piscina municipal i dos taules pel dia dels 
festival. 
 
Vist que l’empresa Ferrovial Servicios, concessionària del servei públic de 
l’explotació del bar i piscina de les instal·lacions de la piscina municipal, ha estat 
informada per part del regidor d’esports de la sol·licitud realitzada. 
  
Per tota això, es  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
ACORDS: 

  
PRIMER.- Autoritzar per part de l’Ajuntament a fer ús de la instal·lació municipal de la 
piscina a favor del Club de patinatge de Banyeres els dies i hores demanats, sempre 
i quan, es rebi de part de l’empresa Ferrovial Servicios, concessionària del servei de 
piscina, la seva conformitat al respecte i sempre i quan el Club de patinatge presenti 
davant de l’empresa Ferrovial Servicios un llistat concret amb el nom i DNI de tots els 
participants al casal que haurien d’accedir a la instal·lació de la piscina. 
 
A demes, s’autoritza a realitzar un festival el dia 12 de juliol fent ús de l’equipament 
municipal de la pista poliesportiva coberta, dels vestidors de la piscina i de dues 
taules pel dia del festival, 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 
papares 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. 

 
SEGON.- Informar que per a la cessió del material de l’Ajuntament s’han de complir 
les condicions següents: 

• 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. 

• El  sol·licitant  serà  l’encarregat  de  vindre  a  recollir  el  material  a  les  
instal·lacions municipals i de retornar-lo de nou. 

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

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

   
TERCER.- Notificar aquest acord al sol·licitant. 
 
QUART.-  Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 

  

Expedient 194/2017. Convocatòria i proves de selecc ió pe r a la funcionarització 
del personal laboral de l'Ajuntament  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

 
APROVAR, SI S’ESCAU, LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS  I EXCLOSOS DE LA 
CONVOCATÒRIA DE PROMOCIÓ INTERNA MITJANÇANT CONCURS  OPOSICIÓ, 
PER LA FUNCIONARITZACIÓ DE LA PLAÇA DE PERSONAL LAB ORAL ADSCRITA A 
L’ÀREA D’INTERVENCIÓ.- Exp. 194/2017 
  
Per resolució de la junta de govern local, de data 11 de maig de 2017, es va aprovar la 
llista provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria que ha de regir la selecció de 
promoció interna mitjançant concurs oposició de la plaça de personal laboral adscrita a 
l’àrea d’intervenció. 
  
La llista provisional d’admesos i exclosos es van publicar en el BOPT número 100 de 
data 25 de maig de 2017. 
  
Havent finalitzat el termini de presentació de reclamacions a la llista provisional 
d’aspirants no s’han presentat al·legacions. 
  
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
  
PRIMER.- Aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos dels aspirants que ha 
presentat sol·licitud per prendre part en el procés selectiu objecte d’aquesta 
convocatòria: 
  
Admesos 

NIF Prova de Català 
...319S exempt 
  
Exclosos  
  
Cap 
  
SEGON.- La composició del Tribunal qualificador és la següent: 



  

  

  
President:  
  
Titular: Josep Guinovart i Mallafrè Secretari Secretari-interventor del SAM de la Diputació 
de Tarragona 
Suplent: Francisco José Pueyo Gracia Secretari-interventor del SAM de la Diputació de 
Tarragona 
  
Primer Vocal: 
Titular: Xavier Salvadó Vives Secretari-interventor del SAM de la Diputació de Tarragona 
Suplent: José Miguel Jiménez-Castillejo i Arriazu Secretari-interventor del SAM de la 
Diputació de Tarragona. 
  
Segon Vocal: 
  
Titular: M. Dolors Roig Pascual Secretari-interventor de Ajuntament de Llorenç del 
Penedès. 
Suplent: Manuel Pahissa Casas Secretari-interventor de Ajuntament de La Bisbal del 
Penedès 
  
Tercer Vocal: 
  
Titular: Josep Gomis Nin Secretari-Interventor de l’Ajuntament de Albinyana. 
Suplent: Alexandre Pallarès Cervilla Secretari-interventor de Ajuntament de Calafell. 
  
Quart Vocal: 
  
Titular: José Félix Velasco Martínez Secretari interventor de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès. 
Suplent: Marian Garcia Molina  Secretaria accidental de l’Ajuntament de Sant Jaume dels 
Domenys 
  
Secretari 
  
Titular: José Félix Velasco Martínez Secretari interventor de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès. 
Suplent: Maria Beatriz Blasón Berdasco personal laboral de l’Ajuntament de Banyeres 
del Penedès. 
  
TERCER.- Convocar al aspirant admès, el qual haurà 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 
26 de juliol de 2017. 
  
QUART.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió. 

  

Expedient  832/2017. Aprovació nòmines Extra Juny  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

  
APROVAR, SI S’ESCAU, LES NÒMINES EXTRA DE JUNY DEL PERSONAL 



  

  

LABORAL, FUNCIONARI, CÀRRECS ELECTES. - 832/2017 
  
En relació al expedient relatiu a l’aprovació de les nòmines del personal de l’Ajuntament 
de Banyeres del Penedès corresponents al mes de maig que inclou les retribucions 
bàsiques i retribucions complementàries corresponents a les diferents situacions 
administratives i serveis del personal laboral, funcionari i càrrecs electes. 
  
Vist que en les bases d’execució del pressupost en la base 40 gestió de la despesa en 
matèria de personal, que a continuació es transcriu: 
  
“Base 40.- Gestió de la despesa en matèria de personal 
  
1. La despesa de personal s’ajustarà a la plantilla de personal, aprovada conjuntament 
amb el pressupost, i tindrà en compte la relació de llocs de treball. Únicament podrà 
contractar-se personal quan així ho permeti en cada moment la legislació aplicable.  
  
2. Les retribucions de tot el personal de la corporació es faran efectives referides a 
mesos naturals, d’acord amb la seva legislació específica, i s’efectua per transferència 
als comptes oberts en bancs i caixes d’estalvis designats pel treballador. 
  
3. L’Alcaldia podrà concedir bestretes sense interessos a treballadors amb una antiguitat 
mínima d’un any per un import màxim de dos mensualitats, fixant com a límit la quantitat 
de 1.800 euros. 
  
Els treballadors de contracte superior a un any poden disposar d’un avançament de la 
paga extraordinària corresponent al semestre natural en que es demana. L’avançament 
de la paga extraordinària serà compatible amb les bestretes. 
  
4. Les nòmines mensuals fan la funció de document O, s’aprovaran per decret de 
l’Alcaldia que es donarà compte a la Junta de Govern Local. L’Alcaldia ordenarà el 
pagament i, juntament amb la Secretaria Intervenció Tresoreria, signarà el pagament 
material. 
  
5. En les relacions o nòmines de transferència bancària a través de les quals es fan 
efectius els havers del personal al servei de la corporació, es podran incloure el 
pagament d’honoraris de personal tècnic que tinguin una quantia fixa, la determinació de 
la qual hagi estat aprovada per l’òrgan competent. L’import transferit serà el que resulti 
una vegada descomptades les retencions corresponents.” 
  
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
  
PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a les nòmines del personal funcionari, 
laboral i càrrecs electes, així com l’ordenació del inici dels tràmits necessaris per la 
fiscalització i el pagament de la despesa per part de l’interventor amb el següent 
desglossament : 
  
Cost Total: 34.123,35 € 
  
Total líquid a percebre per el personal funcionari, laboral i càrrecs electes: 29.918,11 € 
  
SEGON.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió. 

  



  

  

Expedient 831/2017. Aprovació factures JGL 22 -06-2017 

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

  
APROVACIÓ DE FACTURES EXP.- 831/2017  

  
  
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 
FACT/17/0678 Hidro Tarraco, S.A 402,66 Material reparacions aigua 

FACT/17/0679 Endesa Energia, S.A 183,15 
Electricitat 11-04-2017 a 11-05-2017 Sant Miquel 
40023863327 

FACT/17/0682 Tif97 Publicitat, S.L.U 99,22 Retolació borsa esport 

FACT/17/0692 
Gas Natural Servicios SDG, 
S.A 254,08 

Electricitat 12-04-2017 a 11-05-2017 Escola 
Publica 

FACT/17/0693 Endesa Energia, S.A.U 544,09 
Electricitat 21-04-2017 a 19-05-2017 Aigua 
dipòsit nou 480825510 

FACT/17/0695 Total Instant, S.L 987,02 Reparació avaria bomba 
FACT/17/0696 Cespa, S.A 8438,90 Servei arranjament parterre C. Dos Hermanas 
FACT/17/0698 Enric Fontanillas Just 183,86 Mobiliari per biblioteca 
FACT/17/0699 Cespa, S.A 518,49 Servei tala i restes arbre caigut zona riera 
FACT/17/0700 Cespa, S.A 576,25 Servei tala i plantació arbre plaça de l'Ajuntament 
FACT/17/0702 Incatur, S.L 56,62 Material de serveis per reparacions 

FACT/17/0703 Josep Anton Jané Raventòs 2525,75 
Reparació  canviar escomesa Av Catalunya 13-
15 

FACT/17/0709 Hidro Tarraco, S.A 1158,89 Material per reparacions avaries d'aigua 
FACT/17/0710 Carpinteria Guerrero, S.L 1210,00 Porta de dos fulles per Cursos Centre Civic 

FACT/17/0711 
Mª del Carmen Ruano 
Fernandez 60,00 Barres de pa per la Cursa Banyerenca Run 

FACT/17/0712 Melanie Mata Goodridge 10,10 Ous per Banc d'aliments 
FACT/17/0713 Cespa, S.A 4381,77 Adequació voreres accés zona poliesportiva 
FACT/17/0714 Cespa, S.A 1716,02 Tala i plantació C. Pau Casals 
FACT/17/0716 Externalia Objecte, S.L 9821,03 Neteja Locals municipals mes maig 

FACT/17/0717 Endesa Energia, S.A 60,08 
Electricitat 11-05-2017 a 23-05-2017 C. A Interior 
486806911 

FACT/17/0718 Josepa Jané Figueres 151,80 Patates i pollastres per banc d'aliments 

FACT/17/0719 Endesa Energia XXI, S.L.U 8,09 
Electricitat 01-04-2014 a 11-05-2015 zona 
carretera 4001040264 

FACT/17/0720 Carlos Paz Garrido 170,00 Servei Podòleg mes maig 
FACT/17/0721 Beatriz Pérez Diaz 190,00 Classes manualitats mes maig 
FACT/17/0722 Mª Lourdes Meroño Coria 270,00 Comunicacions i gravacions del plens 

FACT/17/0723 Telefónica de España, S.A.U 140,65 
Telèfon Centre Cívic 01-06-2017 a 30-06-2017 
877909711 

FACT/17/0724 Telefónica de España, S.A.U 42,35 
Connectivitat Escola Publica 01-06-17 A 30-06-
17 877900538 

FACT/17/0725 Telefónica de España, S.A.U 42,35 
Connectivitat ajuntament 01-06-2017 a 30-06-
2017 877909714 

FACT/17/0726 Telefónica de España, S.A.U 42,35 
Connectivitat Centre Cívic 01-06-2017 a 30-06-
2017 877909712 

FACT/17/0727 Telefónica de España, S.A.U 627,53 
Telèfon ajuntament 13-04-2017 a 17-05-2017 
877909713 

FACT/17/0728 Telefónica de España, S.A.U 548,64 
Telèfon escola publica i mòbils regidors 13-04-
2017 a 17-05-2017 877009537 

FACT/17/0729 
Telefónica Móviles España, 
S.A 100,83 Trucades fora de tarifa 13-04-2017 a 17-05-2017 



  

  

FACT/17/0730 
Telefónica Móviles España, 
S.A 25,41 

Telèfon ascensor Escola Publica 13-04-2017 a 
17-05-2017 

FACT/17/0731 Roso Borrell Montserrat 38,15 Diaris i revistes per Llar d'avis mes maig 
FACT/17/0732 Roso Borrell Montserrat 0,70 Material d'oficina per Centre Cívic 
FACT/17/0733 Roso Borrell Montserrat 10,15 Material d'oficina per ajuntament 
FACT/17/0734 Christian A. Carreño 192,39 Distribució agenda mes de juny 
FACT/17/0735 Cespa, S.A -1716,02 Abonament Tala i plantació C. Pau Casals 
FACT/17/0736 BQ Llum Traffic, S.L 191,81 Manteniment semàfors 
FACT/17/0737 AN Connect 05, S.L 248,68 Tarifa plana i canal SIP mes MAIG 

FACT/17/0738 Endesa Energia, S.A 680,21 
Electricitat 30-04-2017 a 31-05-2017 Camp 
Futbol 82034450435 

FACT/17/0739 Endesa Energia, S.A 29,66 
Electricitat 20-04-2017 a 27-05-2017 Semàfors 
Crta TP2124 40012172271 

FACT/17/0740 Endesa Energia, S.A.U 61,64 
Electricitat 11-05-2017 a 22-05-2017 Sant Miquel 
40023363527 

FACT/17/0741 Espai Lleure Divertalia, S.L 1114,30 Curs patchwork, costura i puntes coixí mes maig 

FACT/17/0742 
Consorci d'Aigües de 
Tarragona 8861,36 Subministrament aigua mes maig 

FACT/17/0743 
Consorci d'Aigües de 
Tarragona 1058,96 Subministrament aigua mes maig 

FACT/17/0744 Hidro Tarraco, S.A 266,64 Material per reparacions avaries aigua 
FACT/17/0745 Ferreteria Jaume, S.A 2783,63 Material de Serveis 
FACT/17/0746 Ferreteria Jaume -189,24 Abonament Material de Serveis 

FACT/17/0747 
Gestinet Internet Informàtica, 
S.L 435,60 Manteniment informàtic mes maig 

FACT/17/0748 
Gestinet Internet informàtica, 
S.L 180,65 Material informàtic per Ajuntament i Centre Cívic 

FACT/17/0749 Canon Penedes, S.A 337,20 
Servei copies 05-04-2017 a 29-05-2017 
copiadores Ajuntament 

FACT/17/0750 Lyreco España, S.A -56,33 Abonament material d'oficina 
FACT/17/0751 Lyreco España, S.A 422,41 Paper i grapadora per Ajuntament 
FACT/17/0752 Lyreco España, S.A 132,10 Material d'oficina per Escola Bressol 
FACT/17/0753 Lyreco España, S.A 59,91 Material d'oficina per Ajuntament 

FACT/17/0754 Juan Jose Parejo Segura 49,40 
Esmorzar per col·laboradors cursa Banyerenca 
run 

FACT/17/0755 
Carbons Ripoll FACTancesc 
Ripoll Sonet 50,82 

Carbó per esmorzar participants cursa 
Banyerenca Run 

FACT/17/0756 Juan Casals Sadurní 668,40 Material per barana de fusta pista poliesportiva 
FACT/17/0757 SyG, S.A 3795,81 Material per reparacions enllumenat públic 
FACT/17/0758 Espai Lleure Divertalia, S.L 713,86 Servei menús servits Escola Bressol mes maig 

FACT/17/0761 Endesa Energia XXI, S.L.U 57,54 
Cost comercialització TP-2124 UA B-2 01-04-
2014 a 11-05-2015 

FACT/17/0762 Endesa Energia XXI, S.L.U 1,03 
Cost comercialització semàfors TP-2124 01-04-
2014 a 25-04-2015 

FACT/17/0763 Endesa Energia XXI, S.L.U 1,28 
Cost comercialització C. Burgos 01-04-2014 a 
26-04-2015 

FACT/17/0764 Endesa Energia XXI, S.L.U 38,21 
Cost comercialització Sant Miquel 01-04-2014 a 
11-05-2015 

FACT/17/0765 Endesa Energia XXI, S.L.U 22,70 
Cost comercialització passatge pavelló 01-04-
2014 a 25-04-2015 

FACT/17/0766 Endesa Energia XXI, S.L.U 46,80 
Cost comercialització pous regants 01-04-2014 a 
25-04-2015 

FACT/17/0767 Endesa Energia XXI, S.L.U 5,98 
Cost comercialització Casa Mestre 01-04-2014 a 
25-04-2015 

FACT/17/0768 Endesa Energia XXI, S.L.U 11,18 
Cost comercialització C. Saragossa 01-04-2014 
a 25-04-2015 

FACT/17/0769 Endesa Energia XXI, S.L.U 17,85 
Cost comercialització Local Joves, Serveis 
Socials 01-04-2014 a 25-04-2015 

FACT/17/0770 Endesa Energia XXI, S.L.U 17,57 
Cost comercialització C.Farigola 01-04-2014 a 
25-04-2015 

FACT/17/0771 Endesa Energia XXI, S.L.U 32,17 Cost comercialització Dalt Saifores 01-04-2014 a 



  

  

25-04-2015 
FACT/17/0772 Mireia Barba Lloret 1419,33 Assessorament tècnic mes maig 
FACT/17/0773 Siemens Renting, S.A 265,52 Lloguer copiadora C5051 Ajuntament mes juny 
FACT/17/0774 Siemens Renting, S.A 82,79 Lloguer centraleta Centre Cívic mes juny 

FACT/17/0775 
Jose Fernando Camara 
Gallego 80,74 Pollastre per banc d'aliments 

FACT/17/0776 
Jose Fernando Camara 
Gallego 119,61 Carn per esmorzar tres tombs 

FACT/17/0778 Correos, S.A 411,41 Servei de correus mes maig 
FACT/17/0779 Camp i Jardi 239,97 Desbrossadora i oli 
FACT/17/0780 Manantial Sant Hilari 35,07 Aigua per Escola Bressol mes maig 
FACT/17/0782 Antoni Riembau Vidal 80,77 Marc per entrega quadre Harley Davison 
FACT/17/0783 Incatur, S.L 107,93 Material de serveis 

FACT/17/0784 Serralleria de la Parte, S.L 15,40 
Subministrament material per porta pista 
poliesportiva 

FACT/17/0791 Endesa Energia, S.A.U 43,63 Electricitat 25-05-2017 a 31-05-2017 C. A Interior 

FACT/17/0792 Endesa Energia, S.A.U 540,34 
Electricitat 31-03-2017 a 31-05-2017 Pl 
Ajuntament 

FACT/17/0793 Endesa Energia, S.A.U 154,98 
Electricitat 30-04-2017 a 31-05-2017 TP-2124 UA 
B-2 

FACT/17/0794 Endesa Energia, S.A.U 208,37 
Electricitat 31-03-2017 a 31-05-2017 Av Marta 
Mata 

FACT/17/0797 Auto Taxi Josep Singla 88,00 Recollida material per Escola Publica 
FACT/17/0798 Ciurana Gasull, S.L 251,48 Benzina vehicles municipals mes maig 
FACT/17/0799 Sugrañes Editors, S.L 251,68 Carpetes d'expedients per Ajuntament 

FACT/17/0800 
Gas Natural Servicios SDG, 
S.A 936,87 

Consum gas natural 30-04-2017 a 31-05-2017 
Escola Publica 

FACT/17/0801 
Gas Natural Servicios SDG, 
S.A 748,49 

Instal·lació Led Plus florescent Escola Publica 
mes maig 

FACT/17/0802 Endesa Energia, S.A.U 89,39 
Electricitat 12-02-2017 a 31-03-2017 Casa 
Mestre 

FACT/17/0803 Endesa Energia, S.A.U 213,66 
Electricitat 12-02-2017 a 31-03-2017 Local 
Joves, Serveis Socials 

FACT/17/0804 Endesa Energia, S.A.U 53,57 
Electricitat 09-02-2017 a 31-03-2017 Local 
Dones 

FACT/17/0806 Endesa Energia, S.A.U 44,18 
Electricitat 09-02-2017 a 31-03-2017 Dipòsit 
Aigua 

FACT/17/0807 Endesa Energia, S.A.U 68,11 
Electricitat 09-02-2017 a 31-03-2017 Pista 
Poliesportiva 

FACT/17/0808 Endesa Energia, S.A.U 238,50 
Electricitat 12-02-2017 a 31-03-2017 Passatge 
Pavelló 

FACT/17/0809 Endesa Energia, S.A.U 443,96 Electricitat 09-02-2017 a 11-04-2017 Piscina 
FACT/17/0810 Endesa Energia, S.A,U 48,52 Electricitat 22-05-2017 a 31-05-2017 Sant Miquel 

FACT/17/0811 Endesa Energia, S.A.U 13,73 
Electricitat 31-03-2017 a 11-04-2017 Pista 
Poliesportiva 

FACT/17/0812 Endesa Energia, S.A.U 60,04 
Electricitat 31-03-2017 a 12-04-2017 passatge 
pavelló 

FACT/17/0813 Endesa Energia, S.A.U 1553,07 Electricitat 11-05-2017 a 13-06-2017 C. Girasol 

FACT/17/0814 Endesa Energia, S.A.U 8,94 
Electricitat 31-03-2017 a 11-04-2017 Dipòsit 
Aigua 

FACT/17/0815 Endesa Energia, S.A.U 22,16 Electricitat 31-03-2017a 12-04-2017 Pou Pujolet 

FACT/17/0816 Endesa Energia, S.A.U 11,14 
Electricitat 31-03-2017 a 11-04-2017 Local de 
Dones 

FACT/17/0817 Endesa Energia, S.A.U 370,28 
Electricitat 31-03-2017 a 12-06-2017 Pous 
Regants 

FACT/17/0818 Endesa Energia, S.A.U 287,47 Electricitat 11-05-2017 a 13-06-2017 Centre Cívic 

FACT/17/0819 Endesa Energia, S.A,U 66,55 
Electricitat 31-03-2017 a 12-06-2017 Hotel 
d'entitats 

FACT/17/0820 Endesa Energia, S.A.U 166,53 
Electricitat 12-04-2017 a 12-06-2017 Centre 
Cívic Sant Miquel 

FACT/17/0821 Endesa Energia, S.A.U 268,85 Electricitat 11-05-2017 a 13-06-2017 Escola 



  

  

Bressol 

FACT/17/0822 Endesa Energia, S.A.U 70,52 
Electricitat 11-03-2017 a 13-06-2017 Zona 
Carretera 

FACT/17/0823 Endesa Energia, S.A.U 170,14 
Electricitat 11-05-2017 a 13-06-2017 Bombeig 
Caparros 

FACT/17/0824 Endesa Energia, S.A.U 13,62 
Electricitat 27-05-2017 a 13-06-2017 Semàfors 
Crta TP-2124 

FACT/17/0825 Ester Jané Nuñez 114,00 
Acompanyament Sr Capellades homenatge 
Aviadors de la República 

 
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-2017-678, 
FACT-2017-682, FACT-2017-695, FACT-2017-698, FACT-2017-702, FACT-2017-703, 
FACT-2017-709, FACT-2017-720, FACT-2017-731, FACT-2017-732, FACT-2017-733, 
FACT-2017-734, FACT-2017-736, FACT-2017-744, FACT-2017-745, FACT-2017-746, 
FACT-2017-747, FACT-2017-748, FACT-2017-749, FACT-2017-756, FACT-2017-757, 
FACT-2017-758, FACT-2017-779, FACT-2017-782, FACT-2017-783, FACT-2017-784, 
FACT-2017-797, FACT-2017-798.  

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 66.702,45 €. 
  
SEGON.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió. 

  

Expedient 356/2017. Conveni SITAC Consell Comarcal  

Favorable  Tipus de v otació:  Unanimitat/Assentiment 

  
APROVAR, SI S’ESCAU, L’APORTACIÓ ECONÒMICA CORRESPO NENT A L’ANY 
2016 I L’ANY 2017 DERIVADA DEL CONVENI INTERADMINIS TRATIU ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE BANYERES I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS 
EN MATÈRIA DE SERVEIS D’INFORMÀTICA I TELECOMUNICAC IONS (SITAC).- 
356/2017 
  
El Ple del Consell Comarcal, va aprovar el Conveni interadministratiu i en matèria de 



  

  

serveis d’informàtica i telecomunicacions per a la prestació de serveis competència dels 
ajuntaments de la comarca (SITAC). 
  
L’Ajuntament de Banyeres del Penedès, per acord plenari de data 10 de febrer de 2011, 
va aprovar el conveni interadministratiu i en matèria de serveis d’informàtica i 
telecomunicacions per a la prestació de serveis competència dels ajuntaments de la 
comarca (SITAC), i va acollir-se a alguns dels serveis que ofereix el Consell Comarcal 
mitjançant aquest conveni, per tal de minimitzar els costos del manteniment informàtic 
corporatiu. 
  
La clàusula divuitena d’aquest conveni estableix que “...en cas de pròrroga, l’aportació 
per  a l’any es fixarà pel sistema de càlcul descrit, mitjançant una addenda econòmica, 
en la qual s’actualitzaran les dades d’aquell any en concret. El Consell Comarcal pot 
variar la seva aportació”. 
  
Vist l’informe emès per el tècnic informàtic del Consell Comarcal de Baix Penedès, 
referent als serveis que el Consell Comarcal del Baix Penedès, dur a terme a 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès que a continuació es relacionen:  
  

1)     Anàlisi de la situació de la Administració Electrònica a l’Ajuntament i establiment 
de pla d’actuació per tal d’aconseguir que l’Ajuntament compleixi la legislació 
vigent en matèria d’Administració electrònica. 

2)     Anàlisi del sistema actual de telefonia:  
a.     Entrevistes amb els treballadors de l’Ajuntament. 
b.     Anàlisi de la problemàtica actual amb la telefonia. 
c.      Informe proposant una línia de solució. 

3)     Definició del procediment sol·licitud d’informació de registre totalment electrònic. 
a.     Anàlisi dels requeriments i definició del procediment. 
b.     Configuració de Gestiona per a la implantació del procediment. 
c.      Formació al personal de registre. 
d.     Gravació del vídeo que explica, pas a pas, com utilitzar les eines 

d’administració electrònica per tal de poder executar el procediment 
esmentat sense utilitzar paper. 

e.     Creació de plantilles. 

Cal destacar que, en aquest aspecte, l’Ajuntament de Banyeres és pioner a la 
comarca del Baix Penedès, marcant un exemple de transparència i eficiència 
administrativa, en el marc de l’Administració Electrònica, a seguir per la resta 
d’Ajuntaments. 

4)     Impressió de targetes digitals T-CAT per als polítics que no en tenien. 

5)     Configuració de l’App. de Gestiona en mòbils iPhone i Android per tal de que els 
polítics poguessin signar per mòbil. 

6)     Replantejament de la filosofia de Registre de Sortides; passant del registre 
centralitzat al registre distribuït, formant al personal i entrevistant als treballadors 
per tal d’aconseguir el canvi de filosofia de treball evitant enfrontaments 
personals. Es persegueix la millora d’eficiència en aquesta feina. 

7)     Detecció de mancances en la digitalització de documentació a registre: 
a.     Configuració de gestiona amb els permisos de “Digitalización en 

ventanilla”. 
b.     Proves amb l’escàner de registre, s’arriba a la conclusió de que és molt 



  

  

antic i s’ha de renovar per tal de poder posar en funcionament la 
digitalització en finestreta que automatitza la signatura amb segell 
electrònic de la informació escanejada. El tema queda parat en espera 
que l’Ajuntament adquireixi el nou escàner. 

8)     Implantació de la notificació electrònica. 

9)     Suport i assistència als múltiples problemes de format que han anat sorgint en 
la generació de les actes de Junta de Govern (Mòdul d’Òrgans Col·legiats de 
Gestiona). 

10)  Suport i assistència en la implantació del Mòdul d’Òrgans Col·legiats per a les 
sessions de ple. 

11)  Suport i assistència als múltiples problemes de format que han anat sorgint en la 
generació de les actes de Ple (Mòdul d’Òrgans Col·legiats). 

12)  Configuració de la Seu electrònica de l’Ajuntament. 

13)  Revisió de l’Organigrama nou de l’Ajuntament. 
a.     Entrevistes personalitzades amb tots els treballadors de l’Ajuntament per 

implicar al personal i detectar mancances. 
b.     Modificació de l’organigrama amb les mancances detectades. 
c.      Configuració dels grups de treball de Gestiona d’acord amb el nou 

organigrama. 

14)  Assistència i suport en la revisió de tots els procediments de Gestiona (gairebé 
un miler). 

a.     Decidir quins dels procediments són els que utilitzarà l’Ajuntament. 
b.     Assignació dels procediments als grups de treball del nou organigrama. 

15)  Optimització d’alguns circuits de signatura, per tal de millorar l’eficiència de 
l’Ajuntament. 

16)  Creació dels llibres electrònics següents i els circuits de signatura corresponents 
(l’únic llibre que hi havia creat abans que el Consell donés suport a l’Ajuntament 
de Gestiona, és el llibre de Decrets):   

a.     Llibre d’actes de Junta de Govern. 
b.     Llibre d’actes de Ple. 
c.      Llibre d’Informes d’Intervenció. 
d.     Llibre d’Informes de Secretaria. 
e.     Llibre d’Informes tècnics. 
f.       Llibre d’Informes de Serveis Socials. 
g.     Llibre de contractes menors. 
h.     Llibre de contractes no menors. 
i.       Formació per a la implantació dels llibres i circuits de signatura. 

17)  Suport, atenció i assessorament als usuaris de l’Ajuntament en diversos 
problemes i dubtes de funcionament de Gestiona. 

a.     Problemes d’impressió. 
b.     Problemes de format. 
c.      Dubtes de funcionament de Gestiona. 
d.     Petites formacions a mida per usuaris. 
e.     Suport telefònic davant problemes amb Gestiona urgents de resoldre. 
f.       Intermediació entre Ajuntament i Gestiona per tal d’agilitzar la resolució 

de problemes. 
  



  

  

Vist l’informe del secretari interventor, que a continuació es transcriu: 
  

“INFORME DEL SECRETARI INTERVENTOR 
  
  
José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de Banyeres 
del Penedès,  
  
Vista la relació de serveis extraordinaris efectuats pel personal laboral d’aquest 
Ajuntament durant el mes de febrer i del mes març de 2017 i de conformitat amb l’article 
214 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, s’emet el següent: 

  
INFORMO 

PRIMER.- Que l’Ajuntament de Banyeres del Penedès va aprovar, per acord plenari de 
data 10 de febrer de 2011, el conveni interadministratiu en matèria de serveis 
d’informàtica i telecomunicacions per a la prestació de serveis competència dels 
ajuntaments de la comarca (SITAC), i va acollir-se a alguns dels serveis que ofereix el 
Consell Comarcal mitjançant aquest conveni, per tal de minimitzar els costos del 
manteniment informàtic corporatiu. 
  
La clàusula divuitena d’aquest conveni estableix que “...en cas de pròrroga, l’aportació 
per  a l’any es fixarà pel sistema de càlcul descrit, mitjançant una addenda econòmica, 
en la qual s’actualitzaran les dades d’aquell any en concret. El Consell Comarcal pot 
variar la seva aportació”.   
  
SEGON.- Que el Consell Comarcal ha notificat a aquest Ajuntament els acords de les 
Juntes de Govern, pels qual s’aproven els imports de les aportacions econòmiques dels 
Ajuntaments de la comarca als quals es presta els serveis d’informàtica i 
telecomunicacions per al any 2016 i 2017,resultant l’Ajuntament de Banyeres obligat per 
un import de 3.537,00€ corresponent a l’any 2016 i per un import de 3.985,00 € per a 
l’any 2017. 
  
TERCER.- Que al pressupost de l’exercici 2017 existeix crèdit adequat i suficient per 
import 7.522,00 € , a l’aplicació pressupostària 9200.46500, per assumir l’aportació de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès corresponent a l’exercici 2017 pel servei 
d’informàtica i telecomunicacions prestat pel Consell Comarcal del Baix Penedès.”  
  
  
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació dels següents acords:  
  
PRIMER.- Aprovar l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès 
corresponent als anys 2016 i 2017 derivada del Conveni interadministratiu i en matèria 
de serveis d’informàtica i telecomunicacions per a la prestació de serveis competència 
dels ajuntaments de la comarca (SITAC), per un import de 7.522,00 euros.  
  
SEGON.- Aprovar la despesa i realitzar el seu pagament amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 9200.46500 del pressupost. 
  
TERCER.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Penedès. 
  
QUART.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió. 

  



  

  

Expedient 864/2017. Contracte menor de serveis, act es festa major 2017 
municipi Banyeres  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

APROVAR L’ORGANITZACIÓ DELS ACTES DE LES FESTES MAJ ORS 2017 DE 
BANYERES DEL PENEDÈS I DELS SEUS NUCLIS DE POBLACIÓ . 864/2017P 
 
Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 22 de juny de 2017 es va acreditar la 
necessitat d’aquest organisme de contractar el servei d’actes per a la Festa Major 2017 
de Banyeres del Penedès i dels seus nuclis de població i ateses les gestions realitzades 
amb els següents proveïdors i preus: 
  
Concepte Proveïdor Import IVA inclòs 
Programa, cartells i invitació  Azor Disseny 1.201,10€ i 252,23€ d’IVA 
Publicitat Comunicaciones Meta 180€ i 37,80 € d’IVA 
Publicitat Caguasmedia 400€ i 84€ d’IVA 
Assegurança climatològica 
Banyeres del Penedès Ferrer&Ojeda   490,90€ exempt d’IVA 

Lloguer de cabines sanitàries 
Banyeres del Penedès Toi Toi 700€ i 64,91€ d’IVA 

Neteja cabines sanitàries 
Banyeres del Penedès Neteges Lola 228,76€ i 48,04€ d’IVA 

Servei de vigilància i control 
Banyeres del Penedès BIBI Digital Comunication S.L. 1.242€ i 260,82€ d’IVA 

Activitats infantils 
Saifores Gil Llopart Rius 300€ i 63€ d’IVA 

Orquestra Madison Group 
Saifores Top Music’s 909,09€ i 190,91€ d’IVA 

Orquestra Delay’s 
Saifores Eladio Rodríguez Cabrera 909,09€ i 190,91€ d’IVA 

Concert La Banda del Coche Rojo 
Banyeres del Penedès Arts Managers S.L. 3.000€ i 630€ d’IVA 

Sardanes  
Banyeres del Penedès Dansaires del Penedès    750,00 € exempt d’IVA 

Sardanes 
Banyeres del Penedès Cobla Ressò     850,00 € exempt d’IVA 

Prevenció emergències (bombers) 
Banyeres del Penedès Brigada Central de Catalunya 540€ i 113,40€ d’IVA 

Grallers  Associació de Músics del Baix 
Penedès 

1.125,00 € exempt d’IVA 

Tronada, volada i encesa del 
campanar 
Banyeres del Penedès 

Pirotècnia Igual 2.727,27€ i 572,73€ d’IVA 

Ball empalmada Orquestra 
Cimarron 
Banyeres del Penedès 

Cimarron S.C.C.L. 6.000€ i 1.260€ d’IVA 

Ball empalmada  Dalton Bang 
Banyeres del Penedès 

Arts Managers S.L. 1.700€ i 357€ d’IVA 

Sonorització grups 
Banyeres del Penedès 

Centaño Management 
d’Espectacles S.L. 2.600€ i 546€ d’IVA 

Castellers 
Banyeres del Penedès 

Nens del Vendrell 2.300€ exempt d’IVA 

Castellers 
Banyeres del Penedès Minyons de l’Arboç 1.200€ i 252€ d’IVA 



  

  

Castellers 
Banyeres del Penedès Colla Joves Xiquets de Valls 2.300€ exempt d’IVA 

Ball de tarda, Concert i Ball de nit 
Orquestra Selvatana 
Banyeres del Penedès 

Centaño Management 
d’Espectacles S.L. 7.500€ i 1.575€ d’IVA 

Festa aquàtica 
Banyeres del Penedès Calafell Activa  950€ i 199,50€ d’IVA 

Festa de l’escuma 
Banyeres del Penedès Tot Diver (Joan Vilar Ivern) 290€ i 29€ d’IVA 

Activitats infantils – Fustes Kapla 
Banyeres del Penedès Josep Mª Bassa Sanabra 350€ i 73,50€ d’IVA 

Sardinada 
Banyeres del Penedès Eica catèting 2.310€ i 231€ d’IVA 

Festa de l’escuma 
Masies de Sant Miquel Tot Diver (Joan Vilar Ivern) 250€ i 25€ d’IVA 

Duet Shákata  
Masies de Sant Miquel Jessica Marín Benet 750€ i 157,50€ d’IVA 

Duet Stylette 
Masies de Sant Miquel 

Centaño Management 
d’Espectacles S.L. 

700€ i 147€ d’IVA 

  TOTAL 52.114,45 € IVA inclòs 

 
Atès a la declaracions jurades de les empreses, 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 22 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 22 de juny de 2017. 
  
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Dur a terme la contractació dels serveis indicats a la part expositiva, per un 
preu total de 52.114,45 €  i IVA inclòs, pel servei d’actes per a la Festa Major 2017 de 
Banyeres del Penedès i dels seus nuclis de població. 
 
SEGON.- Autoritzar la despesa, i disposar des del punt de vista comptablement a càrrec 
de la partida número 3380 22699 de l’actual pressupost de l’import indicat. 
 
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 

  

Expedient  876/2017. Formació  XXI curs de dre t contenciós administratiu (ICAB)  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

   
APROVAR, SI S’ESCAU, EL PAGAMENT DEL XXI CURS DE DR ET CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU Exp.876/2017 

Vist que el Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, organitza des del 18 de 
setembre fins el  13 de novembre de 2017, un curs formatiu especialitzat en el procés 
Contenciós Administratiu. 
  



  

  

Vist que aquest curs Contenciós administratiu esta destinat a tècnics en Dret i l’horari del 
curs formatiu es durà a terme els dilluns i dimecres de 19.00h a 21.00h fora de la jornada 
laboral habitual. 
  
Atès que per eficiència econòmica i estalvi en serveis jurídics (honoraris d’advocats i 
procuradors), es creu necessari l’assistència al curs formatiu del secretari interventor de 
la corporació i de la treballadora amb DNI...319S per la titulació de que disposa, per tal 
de gestionar directament els processos contenciosos administratius que puguin sorgir a 
l’Ajuntament de Banyeres. 
  
Atès que existeix consignació pressupostària adequada i suficient a l’aplicació 
pressupostària 9200 16200 del pressupost vigent. 
  
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
  
PRIMER.- Aprovar realitzar el pagament del curs formatiu XXI Curs sobre el Procés 
Contenciós Administratiu d’import 860,00€ al Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona per l’assistència del secretari interventor de la corporació i la treballadora amb 
DNI....319S. 
  
SEGON.- Notificar aquest acord a les parts interessades i al Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona. 
  
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió. 
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No hi ha acord  Motiu:  Ampliar 
documentació 

  

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL   

  

Donar compte  dels Decrets  

  
Número de 

Decret data Assumpte Expedient 

2017-0071 07/06/2017 Convocatòria JGL en sessió ordinària 8/6/17 JGL/2017/19 

2017-0072 09/06/2017 
Tancament tram privatiu del carrer Josep Cañas 
amb motiu de concentració Harleys Davidson 788/2017 

2017-0073 09/06/2017 Autoritzar tancament de tram plaça 11 de setembre 
per celebració festa 790/2017 

2017-0074 12/06/2017 
Convocatòria Ple en sessió ordinària de data 15 de 
juny de 2017 PLN/2017/5 

2017-0075 14/06/2017 Autoritzar celebració berenar-sopar Sant Joan (Llar 
d’avis) 805/2017 

2017-0076 14/06/2017 Retirada pilones Av. Marquesa de Grinyi 783/2017 



  

  

2017-0077 14/06/2017 Autoritzar cessió menjador escola per sopar i festa fi 
de curs. 787/2017 

2017-0078 14/06/2017 Autoritzar cessió pista coberta per festa fi de curs. 813/2017 
2017-0079 14/06/2017 Concentració bastonera Cinquè Aniversari 786/2017 

2017-0080 15/06/2017 Delegació de les funcions d’alcaldia per celebració 
de matrimoni civil el dia 17 de juny 2017 50/2017 

2017-0081 15/06/2017 Autorització tall de carrer per celebració de sopar de 
Sant Joan 807/2017 

2017-0082 19/06/2017 
Llista provisional d’admesos i exclosos de la 
convocatòria per concurs oposició per crear borsa 
de treball 

520/2017 

  

   

C) PRECS I PREGUNTES  

  

No hi ha assumptes 

  

  

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT   
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