
 ACTA

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2017/27 La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria
Ordinària

Data
24 / d’agost / 2017

Durada
Des de les 18:15 fins a les 20:50 hores

Lloc Sala de Juntes

Presidida per Amadeu Benach i Miquel

Secretari Immaculada Rocío Santos Cuellas

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix

39689555L Amadeu Benach i Miquel SÍ

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

35013086W Ida Pilar Josefa Berdusan Farré SÍ

46333082L Joan Roig i Soria SÍ

39636281J Lluís Inglada i Jané SÍ

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



A) PART RESOLUTIVA

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

S'aprova l'acta de la sessió anterior, extraordinària, de data 4 d'agost de 2017.

 

Expedient  214/2017.  Aprovar  la  sol·licitud  de  bonificació  en  les  taxes  per 
ingressos mínims.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  LA  BONIFICACIÓ  EN  LES  TAXES  D’AIGUA  I 
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES PER INGRESSOS MÍNIMS.- EXP. 214/2017

Vist la sol·licitud presentada per la Sra.  amb DNI: …797L, de data 20 de març de 
2017 i amb registre d’entrada número E-17-1102, en la qual sol·licita gaudir de la 
bonificació en les taxes d’aigua i brossa degut a la seva situació familiar.

Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal de data 8 d’agost de 2017 i 
amb registre d’entrada número E-17-3009,  en el  qual  s’informa que la  sol·licitant 
reuneix els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa recollida 
escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua), bonificant l’aigua amb la 
tarifa d’ingressos mínims i la brossa amb una bonificació del 50% 

Vist que aquesta situació pot variar per augment dels ingressos econòmics familiars 
establerts a les ordenances fiscals, la seva situació s’haurà de revisar anualment. 

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

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



2017.

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

PRIMER.- Aprovar  la  bonificació  en  la  taxa  de  l’aigua  amb  la  tarifa  d’ingressos 
mínims i el 50% en la taxa de recollida d’escombraries, segons informe dels Serveis 
Socials del Consell Comarcal.

SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant.

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

 

Expedient 215/2017. Desestimar la sol·licitud de bonificació en les taxes per 
ingressos mínims.

Desfavorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

DESESTIMAR,  SI  S’ESCAU,  LA  BONIFICACIÓ  EN  LES  TAXES  D’AIGUA  I 
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES PER INGRESSOS MÍNIMS.- EXP. 215/2017

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. amb DNI: …849M, de data 7 de març de 2017 i 
amb registre d’entrada número E-17-871, en la qual sol·licita gaudir de la bonificació 
en les taxes d’aigua i brossa degut a la seva situació familiar.

Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal de data 8 d’agost de 2017 i 
amb registre d’entrada número E-17-3009, en el qual s’informa que el sol·licitant NO 
reuneix els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa recollida 
escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua).  

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

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

Per la qual cosa, 



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

PRIMER.- Desestimar la sol·licitud de bonificació en la taxa d’aigua i en la taxa de 
recollida d’escombraries per NO reunir els requisits establerts en les Ordenances 
Fiscals nº 13 (Taxa recollida escombraries) i nº 10 (taxa subministrament d’aigua).  

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

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

 

Expedient  217/2017.  Aprovar  la  sol·licitud  de  bonificació  en  les  taxes  per 
ingressos mínims.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  LA  BONIFICACIÓ  EN  LES  TAXES  D’AIGUA  I 
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES PER INGRESSOS MÍNIMS.- EXP. 217/2017

Vist la sol·licitud presentada per la Sra.  amb DNI: …724X, de data 17 de març de 
2017 i amb registre d’entrada número E-17-1087, en la qual sol·licita gaudir de la 
bonificació en les taxes d’aigua i brossa degut a la seva situació familiar.

Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal de data 8 d’agost de 2017 i 
amb registre d’entrada número E-17-3009,  en el  qual  s’informa que la  sol·licitant 
reuneix els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa recollida 
escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua), bonificant l’aigua amb la 
tarifa d’ingressos mínims i la brossa amb una bonificació del 50% 

Vist que aquesta situació pot variar per augment dels ingressos econòmics familiars 
establerts a les ordenances fiscals, la seva situació s’haurà de revisar anualment. 

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

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



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

PRIMER.- Aprovar  la  bonificació  en  la  taxa  de  l’aigua  amb  la  tarifa  d’ingressos 
mínims i el 50% en la taxa de recollida d’escombraries, segons informe dels Serveis 
Socials del Consell Comarcal.

SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant.

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

 

Expedient  218/2017.  Aprovar  la  sol·licitud  de  bonificació  en  les  taxes  per 
ingressos mínims.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  LA  BONIFICACIÓ  EN  LES  TAXES  D’AIGUA  I 
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES PER INGRESSOS MÍNIMS.- EXP. 218/2017

Vist la sol·licitud presentada per la Sra.  amb DNI: …382Q, de data 23 de març de 
2017 i amb registre d’entrada número E-17-1158, en la qual sol·licita gaudir de la 
bonificació en les taxes d’aigua i brossa degut a la seva situació familiar.

Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal de data 8 d’agost de 2017 i 
amb registre d’entrada número E-17-3009,  en el  qual  s’informa que la  sol·licitant 
reuneix els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa recollida 
escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua), bonificant l’aigua amb la 
tarifa d’ingressos mínims i la brossa amb una bonificació del 100% 

Vist que aquesta situació pot variar per augment dels ingressos econòmics familiars 
establerts a les ordenances fiscals, la seva situació s’haurà de revisar anualment. 

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

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



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

PRIMER.- Aprovar  la  bonificació  en  la  taxa  de  l’aigua  amb  la  tarifa  d’ingressos 
mínims i el 100% en la taxa de recollida d’escombraries, segons informe dels Serveis 
Socials del Consell Comarcal.

SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant.

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

 

Expedient  219/2017.  Aprovar  la  sol·licitud  de  bonificació  en  les  taxes  per 
ingressos mínims.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  LA  BONIFICACIÓ  EN  LES  TAXES  D’AIGUA  I 
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES PER INGRESSOS MÍNIMS.- EXP. 219/2017

Vist la sol·licitud presentada per la Sra.  amb NIE: …815C, de data 18 d’abril de 2017 
i  amb  registre  d’entrada  número  E-17-1496,  en  la  qual  sol·licita  gaudir  de  la 
bonificació en les taxes d’aigua i brossa degut a la seva situació familiar.

Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal de data 8 d’agost de 2017 i 
amb registre d’entrada número E-17-3009,  en el  qual  s’informa que la  sol·licitant 
reuneix els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa recollida 
escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua), bonificant l’aigua amb la 
tarifa d’ingressos mínims i la brossa amb una bonificació del 100% 

Vist que aquesta situació pot variar per augment dels ingressos econòmics familiars 
establerts a les ordenances fiscals, la seva situació s’haurà de revisar anualment. 

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

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



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

PRIMER.- Aprovar  la  bonificació  en  la  taxa  de  l’aigua  amb  la  tarifa  d’ingressos 
mínims i el 100% en la taxa de recollida d’escombraries, segons informe dels Serveis 
Socials del Consell Comarcal.

SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant.

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

 

Expedient  223/2017.  Aprovar  la  sol·licitud  de  bonificació  en  les  taxes  per 
ingressos mínims.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  LA  BONIFICACIÓ  EN  LES  TAXES  D’AIGUA  I 
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES PER INGRESSOS MÍNIMS.- EXP. 223/2017

Vista la sol·licitud presentada per la Sra.  amb DNI: …240V, de data 13 de març de 
2017 i amb registre d’entrada número E-17-0985, en la qual sol·licita gaudir de la 
bonificació en les taxes d’aigua i brossa degut a la seva situació familiar.

Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal de data 8 d’agost de 2017 i 
amb registre d’entrada número E-17-3009,  en el  qual  s’informa que la  sol·licitant 
reuneix els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa recollida 
escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua), bonificant l’aigua amb la 
tarifa d’ingressos mínims i la brossa amb una bonificació del 100%. 

Vist que aquesta situació pot variar per augment dels ingressos econòmics familiars 
establerts a les ordenances fiscals, la seva situació s’haurà de revisar anualment. 

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

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



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

PRIMER.- Aprovar  la  bonificació  en  la  taxa  de  l’aigua  amb  la  tarifa  d’ingressos 
mínims i el 100% en la taxa de recollida d’escombraries, segons informe dels Serveis 
Socials del Consell Comarcal.

SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant.

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

 

Expedient  224/2017.  Aprovar  la  sol·licitud  de  bonificació  en  les  taxes  per 
ingressos mínims.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  LA  BONIFICACIÓ  EN  LES  TAXES  D’AIGUA  I 
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES PER INGRESSOS MÍNIMS.- EXP. 224/2017

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. amb NIE: …824V, de data 16 de març de 2017 i 
amb registre d’entrada número E-17-1048, en la qual sol·licita gaudir de la bonificació 
en les taxes d’aigua i brossa degut a la seva situació familiar.

Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal de data 8 d’agost de 2017 i 
amb registre d’entrada número E-17-3009,  en el  qual  s’informa que la  sol·licitant 
reuneix els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa recollida 
escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua), bonificant l’aigua amb la 
tarifa d’ingressos mínims i la brossa amb una bonificació del 100%. 

Vist que aquesta situació pot variar per augment dels ingressos econòmics familiars 
establerts a les ordenances fiscals, la seva situació s’haurà de revisar anualment. 

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

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



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

PRIMER.- Aprovar  la  bonificació  en  la  taxa  de  l’aigua  amb  la  tarifa  d’ingressos 
mínims i el 100% en la taxa de recollida d’escombraries, segons informe dels Serveis 
Socials del Consell Comarcal.

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

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

 

Expedient  226/2017.  Aprovar  la  sol·licitud  de  bonificació  en  les  taxes  per 
ingressos mínims.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  LA  BONIFICACIÓ  EN  LES  TAXES  D’AIGUA  I 
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES PER INGRESSOS MINIMS.- EXP. 226/2017

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. amb NIE: …620M, de data 14 de març de 2017 i 
amb registre d’entrada número E-17-1006, en la qual sol·licita gaudir de la bonificació 
en les taxes d’aigua i brossa degut a la seva situació familiar.

Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal de data 8 d’agost de 2017 i 
amb registre d’entrada número E-17-3009,  en el  qual  s’informa que la  sol·licitant 
reuneix els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa recollida 
escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua), bonificant l’aigua amb la 
tarifa d’ingressos mínims i la brossa amb una bonificació del 50%. 

Vist que aquesta situació pot variar per augment dels ingressos econòmics familiars 
establerts a les ordenances fiscals, la seva situació s’haurà de revisar anualment. 

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

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



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

PRIMER.- Aprovar  la  bonificació  en  la  taxa  de  l’aigua  amb  la  tarifa  d’ingressos 
mínims i el 50% en la taxa de recollida d’escombraries, segons informe dels Serveis 
Socials del Consell Comarcal.

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

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

 

Expedient 357/2017. Desestimar la sol·licitud de bonificació en les taxes per 
ingressos mínims.

Desfavorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

DESESTIMAR,  SI  S’ESCAU,  LA  BONIFICACIÓ  EN  LES  TAXES  D’AIGUA  I 
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES PER INGRESSOS MÍNIMS.-EXP. 357/2017

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. amb DNI: …878G, de data 5 d’abril de 2017 i 
amb registre d’entrada número E-17-1326, en la qual sol·licita gaudir de la bonificació 
en les taxes d’aigua i brossa degut a la seva situació familiar.

Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal de data 8 d’agost de 2017 i 
amb registre d’entrada número E-17-3009, en el qual s’informa que el sol·licitant NO 
reuneix els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa recollida 
escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua).  

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

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

Per la qual cosa, 

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



PRIMER.- Desestimar la sol·licitud de bonificació en la taxa d’aigua i en la taxa de 
recollida  d’escombraries per  no  reunir  els  requisits  establerts  en les Ordenances 
Fiscals nº 13 (Taxa recollida escombraries) i nº 10 (taxa subministrament d’aigua).  

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

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

 

Expedient  662/2017.  Aprovar  la  sol·licitud  de  bonificació  en  les  taxes  per 
ingressos mínims.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  LA  BONIFICACIÓ  EN  LES  TAXES  D’AIGUA  I 
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES PER INGRESSOS MÍNIMS.-EXP. 662/2017

Vista la sol·licitud presentada per la Sra.  amb DNI: …875N, de data 23 de juny de 
2017 i amb registre d’entrada número E-17-2438, en la qual sol·licita gaudir de la 
bonificació en les taxes d’aigua i brossa degut a la seva situació familiar.

Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal de data 8 d’agost de 2017 i 
amb registre d’entrada número E-17-3009,  en el  qual  s’informa que la  sol·licitant 
reuneix els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa recollida 
escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua), bonificant l’aigua amb la 
tarifa d’ingressos mínims i la brossa amb una bonificació del 50%. 

Vist que aquesta situació pot variar per augment dels ingressos econòmics familiars 
establerts a les ordenances fiscals, la seva situació s’haurà de revisar anualment. 

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

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

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

PRIMER.- Aprovar  la  bonificació  en  la  taxa  de  l’aigua  amb  la  tarifa  d’ingressos 



mínims i el 50% en la taxa de recollida d’escombraries, segons informe dels Serveis 
Socials del Consell Comarcal.

SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant.

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

 

Expedient 1107/2017. Sol·licitud de canvi de nom i duplicat del títol del nínxol nº 
69.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  LA  SOL·LICITUD  DE  CANVI  DE  NOM  DE  LA 
TITULARITAT DEL TÍTOL DEL NÍNXOL Nº 69 I EL DUPLICAT DEL MATEIX PER 
PÈRDUA.-  EXP.- 1107/2017

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. R. C. R. Amb DNI: ...022A, de data 31 de juliol 
de 2017 i amb registre d’entrada número E-17-2866, en la qual sol·licita que es dugui 
a terme un canvi de nom del títol del nínxol nº 69, ja que actualment està a nom del 
seu pare difunt i que s’expedeixi un de nou per que l’ha perdut. 

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

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

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

PRIMER.- Aprovar la  sol·licitud de canvi  de nom del  títol  del  nínxol  nº  69 al  del 
sol·licitant. 

SEGON.- Comunicar  al  sol·licitant  que  haurà  d’abonar  la  quantitat  de  9,02€  en 
concepte d’expedició d’un títol nou, als següents números de compte: 

ES79 0182 5634 1402 0009 2388 del BBVA
ES96 2100 4774 8502 0000 0650 de Caixabank



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

QUART.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

 

Expedient 1124/2017. Aprovació canvi de tarifa en el rebut d'escombraries.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CANVI DE TARIFA EN LA TAXA DE RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES DEL LOCAL SITUAT AL CARRER MESTRE GUELL,1 I  LA 
NOVA  LIQUIDACIÓ  DEL  REBUT  D’ESCOMBRARIES  CORRESPONENT  AL 
SEGON SEMESTRE DE 2017 PER BAIXA DE L’ACTIVITAT.- EXP. 1124/2017

Vista la sol·licitud presentada per J. F. C. S. L.  amb CIF: …163, de data 4 d’agost de 
2017 i amb registre d’entrada número E-17-2985, en la qual sol·licita que s’anul·li el 
rebut  de brossa corresponent  al  segon semestre de 2017 per tenir  una tarifa  de 
establiment d’alimentació, ja que el dia 9 de juny de 2017 i amb registre d’entrada 
número E-17-2205, va presentar la baixa de l’activitat. 

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

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

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

PRIMER.- Aprovar sol·licitar a Base que anul·li i doni de baixa el rebut de brossa 
corresponent al segon semestre de 2017, amb número fix: 020560001685 i a nom de 
l’empresa J. F. C. S. L. amb CIF: ….163 i en generi un de nou amb la tarifa 9.  

SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant i a BASE. 

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

 



Expedient  931/2017.  Inscripció  en  el  padró  municipal  d'habitants,  en  un 
immoble alliberat.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  LA  INSCRIPCIÓ  EN  EL  PADRÓ  MUNICIPAL 
D’HABITANTS  DE  LA  SRA.  M.  D.  H.  I  AMB  DNI:  ...507R,  PER  CANVI  DE 
RESIDÈNCIA AL MUNICIPI.- EXP. 931/2017

Vist que amb data 26 de juny de 2017, la Sra. M. D. H. Amb DNI: ...507R es va 
presentar  escrit  sol·licitant  la  seva  inscripció  en  el  padró  d'habitants  d'aquest 
municipi.

Vist  que amb data 27 de juliol  de 2017, es va emetre informe per Secretaria  en 
relació  a  la  legislació  aplicable  i  al  procediment  a  seguir  en  relació  amb aquest 
assumpte.

Vist que amb data 11 d’agost de 2017, es va emetre informe pels Serveis Municipals 
en relació amb la comprovació de les dades aportades pel sol·licitant.

Examinada  la  documentació  que  l'acompanya,  vist  l'informe  de  Secretaria,  i  de 
conformitat amb l'establert en els articles 15 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  
Reguladora de les Bases del Règim Local, així com en els articles 53 i següents del 
Reial decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i 
Demarcació Territorial de les Entitats Locals. 

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

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

Per tot això, 

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

PRIMER. Inscriure en el Padró Municipal a la Sra. M. D. H. Amb DNI: ...507R, per 
canvi de residència al municipi. 

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

TERCER. Incloure la present variació de dades en la informació que mensualment 
es remet a l'Institut Nacional d'Estadística, en compliment de l'article 65 del Reial 



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

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

 

Expedient 1049/2017. Inscripció en el padró municipal d'Habitants.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  LA  INSCRIPCIÓ  EN  EL  PADRÓ  MUNICIPAL 
D’HABITANTS  DELS  SRS.  J.  G.  M.  I  J.  M.  H.  AMB  DNI:  ...687V  I  ...688Y, 
RESPECTIVAMENT, PER CANVI DE RESIDÈNCIA AL MUNICIPI.- EXP. 1049/2017

Vist que amb data 25 de juliol de 2017, els Srs. J. G. M. Amb DNI: ....687V i J. M. H.  
Amb DNI:  ....688Y van presentar  escrit  sol·licitant  la  seva  inscripció  en el  padró 
d'habitants d'aquest Municipi.

Vist que amb data 3 d’agot de 2017, es va emetre informe per Secretaria en relació a 
la legislació aplicable i al procediment a seguir en relació amb aquest assumpte.

Vist que amb data 10 d’agost de 2017, es va emetre informe pels Serveis Municipals 
en relació amb la comprovació de les dades aportades pel sol·licitant.

Examinada  la  documentació  que  l'acompanya,  vist  l'informe  de  Secretaria,  i  de 
conformitat amb l'establert en els articles 15 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  
Reguladora de les Bases del Règim Local, així com en els articles 53 i següents del 
Reial decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i 
Demarcació Territorial de les Entitats Locals. 

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

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

Per tot això, 

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



PRIMER. Inscriure en el Padró Municipal als Srs. J. G. M. Amb DNI: ....687V i J. M. 
H. Amb DNI: ....688Y, per canvi de residència al municipi. 

SEGON. Notificar als interessats la seva inscripció en el Padró d'Habitants d'aquest 
municipi.

TERCER. Incloure la present variació de dades en la informació que mensualment 
es remet a l'Institut Nacional d'Estadística, en compliment de l'article 65 del Reial 
decret  1690/1986,  de  11  de  juliol,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  de  Població  i 
Demarcació Territorial de les Entitats Locals.

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

 

Expedient  1116/2017.  Sol·licitud  de  revisió  de  la  lectura  i  funcionament  del 
comptador de l'aigua.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, COMUNICAR A LA SOL·LICITANT QUE LES LECTURES 
I  EL FUNCIONAMENT DEL COMPTADOR D’AIGUA SÓN CORRECTES.-  EXP. 
1116/2017

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. A. A. Amb NIE: ....096M, de data 2 d’agost 
de 2017 i  amb registre d’entrada número E/17/2930, en la qual comunica que la 
lectura de l’aigua del segon trimestre de 2017 és molt elevada, de 133m3 i no veu 
clar el consum, per la qual cosa, sol·licita una revisió de la lectura i el funcionament 
del comptador de l’aigua. 

Atès  l’informe  tècnic  de  data  11  d’agost  de  2017,  es  verifica  que  el  comptador 
funciona correctament i que la última lectura presa és correcta. 

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

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

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



PRIMER.- Comunicar a la sol·licitant que la lectura corresponent al segon trimestre 
de  2017  és  correcta  i  no  es  detecta  fuita  al  comptador,  sinó  que  funciona 
correctament.  No obstant,  en el  cas de que desitgés una verificació del  correcte 
funcionament  del  comptador,  pot  dirigir-se  al  Departament  d’Indústria  de  la 
Generalitat de Catalunya.

SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant.

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

 

Expedient  188/2016.  Sol·licitud  llicència  obres  menors,  per  conversió  de 
finestra en porta de façana O/16/099.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD D'OBRES MENORS PER CONVERTIR 
UNA FINESTRA EN PORTA A FAÇANA.- Exp. 188/2016

En data 4 d’octubre de 2016, la Sra. amb DNI núm. ...587-H  va presentar sol·licitud 
de llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

En data 17 d’octubre de 2016,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar 
els preceptius informes jurídic i tècnic.

Després  d’avaluar  la  documentació  aportada  es  va  trametre  al  Departament  de 
Cultura  de la  Generalitat  de  Catalunya i  en  data  25 d’abril  de  2017 van emetre 
informe favorable.

En data 1 d’agost de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable.

En data 1 d’agost de 2017 la Secretària Interventora i Tresorera accidental va emetre 
informe favorable.

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

Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta 
de Govern Local, en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015.



Atès els articles 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 l'adopció dels següents acords:

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

 Expedient: O / 16 / 099 – G 188/2016

 Sol·licitant DNI: .....587-H

 Actuació que es sol·licita: Conversió de finestra en porta a façana

 Emplaçament: Plaça Ajuntament, 5

 Referència cadastral:1209515CF8710G0001PY

 Suspensió de llicències: No

 Afectació del domini públic: No

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

- Les obres no tindran afectació sobre el domini públic.

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

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

- Caldrà dipositar una fiança per danys a la via pública de 122,36 €

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 46,80 €

- Taxa Llicència Urbanística  36,00 €

- TOTAL
82,80 €

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  717/2017.  Sol·licitud  llicència  obres  menors,  per  instal·lació 
d'estructura per ombratge al jardí O/17/055.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD PER INSTAL·LAR UNA ESTRUCTURA 
D’OMBRATGE AL JARDÍ.- EXP. 717/2017

En data 24 de maig 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 24 de maig de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar 
els preceptius informes jurídic i tècnic.

En data 13 de juliol de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable.

En data 1 d’agost de 2017 la Secretària Interventora i Tresorera accidental va emetre 
informe favorable.



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

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

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

Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

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

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

 Identificació de les obres: Obra 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: construcció de porxo

 Emplaçament de les obres: Av. Marquesa de Grinyi, 24

 Promotor: DNI .....366-H

 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:

 -        Segons l’article 102.4 de les normes urbanístiques del POUM les tanques 
tindran una alçada màxima de 1.60 m, les qual fins a 1.00 m podran ser 
massisses i la resta vegetal.

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



per import de:

-      Residus construcció i excavació: ....................................................150,00 €

TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de 
tres mesos a comptar des de la data d’atorgament de la llicència.

La llicència urbanística caduca si,  en finir  qualsevol  dels terminis anteriors,  o les 
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. 

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

Un  cop  caducada  la  llicència  urbanística,  l'òrgan  municipal  competent  ho  ha  de 
declarar i ha 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 16,35 €

- Taxa Llicència Urbanística  36,00 €

- TOTAL
52,35 €

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 863/2017. Sol·licitud llicència obres menors, per connexió a la xarxa 
general de gas O/17/068.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  LA SOL·LICITUD  PER  A CONNEXIÓ  A LA XARXA 



GENERAL DE GAS.- EXP. 863/2017

En  data  15  de  juny  de  2017,  Gas  Natural  Catalunya  SDG,  S.A.  va  presentar 
sol·licitud de llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

En data 20 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 juliol de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable.

En  data  8  d’agost   de  2017  la  Secretària  Interventora  i  Tresorera  accidental  va 
emetre informe favorable.

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

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

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

Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Per tot l’anterior, 

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

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

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

 Descripció de les obres: Connexió a la xarxa de gas

 Emplaçament de les obres: Rambla del Pujolet, 6

 Promotor: Gas Natural Catalunya, S.D.G., S.A.



 Suspensió de Llicències: No

 Afectació del domini públic: No

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

-        Les rases de serveis s’autoritzen a fer soterrades en zones de vialitat.

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 244,27 €

- Taxa Llicència Urbanística  36,00 €

- TOTAL
280,27 €

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

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats. 

SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que es celebri.

 

Expedient 916/2017. Sol·licitud llicència obres menors, per reforma de la cuina.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment



PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REFORMA DE 
CUINA.- EXP. 916/2017

En data 3 de juliol de 2017, la Sra. DNI ...942-Y  va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

En data 4 de juliol de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar 
els preceptius informes jurídic i tècnic.

En data 8 d’agost de 2017, la tècnica municipal va emetre informe favorable.

En data  10 d’agost  de 2017,  la  Secretària  Interventora  i  Tresorera  accidental  va 
emetre informe favorable.

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

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

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

Atès els articles 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 l'adopció dels següents acords:

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

 Registre d'Entrada: Data: 3/07/17; Número: 2521

 Sol·licitant: DNI ...942-Y

 Ubicació: Av. Marquesa Griny 109 BANYERES DE PENEDÈS - 43711

 Referència cadastral: 7603912CF7770S0001GB



 Objecte: Reforma de la cuina

 Documentació: Instància

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

-        Els  serveis  tècnics  municipals  podran  fer  les  comprovacions  oportunes 
abans i desprès de les obres.

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 60,00 €

- Taxa Llicència Urbanística  36,00 €

- TOTAL
96,00 €

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 es celebri. 

 

Expedient 1014/2017. Sol·licitud llicència obres menors, per canvi porta a la 
tanca del carrer.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment



PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D'OBRES PER A 
L’OBRA DE CANVI DE PORTA A LA TANCA A CARRER.-  EXP.-  1014/2017 – 
O/17/085

En data 24 de juliol de 2017, el Sr. DNI ... 127-Z  va presentar sol·licitud de llicència  
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

En data 1 d’agost de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable.

En  data  3  d’agost  de  2017  la  Secretària  Interventora  i  Tresorera  accidental   va 
emetre informe favorable.

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

Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta 
de Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015.

Atès els articles 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens 
locals 179/1995, de 13 de juny.

Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:

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

 Registre d'Entrada:     Data: 24/07/17; Número: 2800

 Sol·licitant: DNI ...127-Z

 Ubicació: Av. Verge del Priorat 15. BANYERES DE PENEDÈS - 43711

 Referència cadastral: 1508308CF8710G0001YY

 Objecte: Canviar porta del pati i ampliar-la 1,5m

 Documentació: Instància

SEGON.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà d’un 
mes a comptar des de la data d’atorgament de la llicència.

La llicència urbanística caduca si,  en finir  qualsevol  dels terminis anteriors,  o les 
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. 

Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no 



se'n demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor.

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

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

 - Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 9,00 €

- Taxa Llicència Urbanística  36,00 €

- TOTAL
45,00 €

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

CINQUÈ.- Notificar el present acord als interessats. 

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

 

Expedient 1025/2017. Sol·licitud llicència gual i contra gual.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  LLICÈNCIA  DE  GUAL  I  CONTRA  GUAL.-  EXP. 
1025/2017

En data 25 de juliol de 2017, DNI ...746-X va presentar sol·licitud de llicència de gual 
i contra gual.

En data 26 de juliol de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar 
els preceptius informes jurídic i tècnic.

En data 3 d’agost de 2017, el tècnic municipal va emetre informe favorable.

En  data  7  d’agost  de  2017,  la  Secretària  Interventora  i  Tresorera  accidental  va 
emetre informe favorable.

Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 



qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i 
el procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que 
estableix la legislació de règim local.

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

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

Atès els articles 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 l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Atorgar  la  llicència  de  gual  i  contra  gual  sol·licitada  pel  Sr.  amb 
DNI .....746-X, al carrer Prat de la Riba, 3, 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, reguladora de la taxa per les entrades de 
vehicles  a  través  de  les  voreres  i  les  reserves  de  via  pública,  i  degut  a 
l’amplada del carrer, es fa necessari un contra gual. 

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

 C O N C E P T E 
 

TOTAL

 

TAXA LLICÈNCIA DE 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 es celebri.

 

Expedient 1026/2017. Sol·licitud llicència obres menors, per connexió a la xarxa 
de gas.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LLICÈNCIA D’OBRES PER CONNEXIÓ A LA XARXA 
DE GAS.- EXP. 1026/2017

En data  25 de  juliol  de  2017,  Gas Natural  Catalunya,  SDG,  S.A.   va  presentar 
sol·licitud de llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

En data 26 de juliol de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar 
els preceptius informes jurídic i tècnic.

En data 8 d’agost de 2017, la tècnica municipal  va emetre informe favorable.

En data  10 d’agost  de 2017,  la  Secretària  Interventora  i  Tresorera  accidental  va 
emetre informe favorable.

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

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

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



Atès l'article 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 l'adopció dels següents acords:

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

 Registre d'Entrada: Data: 25/07/17; Número: 2824

 Sol·licitant: GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.

 Ubicació: Av. Catalunya 1-3. BANYERES DE PENEDÈS - 43711

 Objecte: Ampliació de la xarxa de gas

 Documentació: sol·licitud obres + projecte tècnic

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

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

TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de 
tres mesos a comptar des de la data d’atorgament de la llicència.

La llicència urbanística caduca si,  en finir  qualsevol  dels terminis anteriors,  o les 
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. 

Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si 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 31,95 €

- Taxa Llicència Urbanística  36,00 €

- TOTAL
67,95 €

CINQUÈ.- Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de 



propietat i sense perjudici de tercers.

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats. 

SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que es celebri.

 

Expedient 1053/2017. Sol·licitud llicència obres menors, per connexió a la xarxa 
de gas.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LLICÈNCIA D'OBRES PER CONNEXIÓ A LA XARXA 
DE GAS.- EXP. 1053/2017

En data  27 de  juliol  de  2017,  Gas Natural  Catalunya,  SDG,  S.A.   va  presentar 
sol·licitud de llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

En data 3 d’agost de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar 
els preceptius informes jurídic i tècnic.

En data 8 d’agost de 2017, la tècnica municipal  va emetre informe favorable.

En data  10 d’agost  de 2017,  la  Secretària  Interventora  i  Tresorera  accidental  va 
emetre informe favorable.

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

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

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

Atès l'article 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 l'adopció dels següents acords:

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

 Registre d'Entrada: Data: 27/07/17; Número: 2854

 Sol·licitant: GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.

 Ubicació: Carrer Dos Hermanas 1, 3, 5 i 7. BANYERES DE PENEDÈS - 43711

 Objecte: Connexió a la xarxa de gas

 Documentació: sol·licitud obres + projecte tècnic

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

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

TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de 
tres mesos a comptar des de la data d’atorgament de la llicència.

La llicència urbanística caduca si,  en finir  qualsevol  dels terminis anteriors,  o les 
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. 

Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si 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 72,73 €

- Taxa Llicència Urbanística  36,00 €

- TOTAL
108,73 €

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



SISÈ.- Notificar el present acord als interessats. 

SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que es celebri.

 

Expedient 1054/2017. Sol·licitud llicència obres menors, per connexió a la xarxa 
de gas.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LLICÈNCIA D'OBRES PER CONNEXIÓ A LA XARXA 
DE GAS.- EXP. 1054/2017

En data  27 de  juliol  de  2017,  Gas Natural  Catalunya,  SDG,  S.A.   va  presentar 
sol·licitud de llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

En data 3 d’agost de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar 
els preceptius informes jurídic i tècnic.

En data 8 d’agost de 2017, la tècnica municipal  va emetre informe favorable.

En data  10 d’agost  de 2017,  la  Secretària  Interventora  i  Tresorera  accidental  va 
emetre informe favorable.

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

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

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

Atès l’article 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: 

 Registre d'Entrada: Data: 27/07/17; Número: 2855

 Sol·licitant: GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.

 Ubicació: Carrer Alcalà de Henares, 22. BANYERES DE PENEDÈS - 43711

 Objecte: Connexió a la xarxa de gas

 Documentació: sol·licitud obres + projecte tècnic

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

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

TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de 
tres mesos a comptar des de la data d’atorgament de la llicència.

La llicència urbanística caduca si,  en finir  qualsevol  dels terminis anteriors,  o les 
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. 

Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si 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 6,90 €

- Taxa Llicència Urbanística  36,00 €

- TOTAL
42,90 €

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

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats. 

SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que es celebri.

 



Expedient 1055/2017. Sol·licitud llicència obres menors, per connexió a la xarxa 
de gas.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LLICÈNCIA D'OBRES PER CONNEXIÓ A LA XARXA 
DE GAS.- EXP. 1055/2017

En data  27 de  juliol  de  2017,  Gas Natural  Catalunya,  SDG,  S.A.   va  presentar 
sol·licitud de llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

En data 3 d’agost  de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar 
els preceptius informes jurídic i tècnic.

En data 8 d’agost de 2017, la tècnica municipal  va emetre informe favorable.

En data  10 d’agost  de 2017,  la  Secretària  Interventora  i  Tresorera  accidental  va 
emetre informe favorable.

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

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

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

Atès l’article 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 l'adopció dels següents acords:

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

 Registre d'Entrada: Data: 27/07/17; Número: 2857



 Sol·licitant: GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.

 Ubicació: Carrer Alcalà de Henares, 20. BANYERES DE PENEDÈS - 43711

 Objecte: Connexió a la xarxa de gas

 Documentació: sol·licitud obres + projecte tècnic

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

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

TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de 
tres mesos a comptar des de la data d’atorgament de la llicència.

La llicència urbanística caduca si,  en finir  qualsevol  dels terminis anteriors,  o les 
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. 

Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si 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 6,90 €

- Taxa Llicència Urbanística  36,00 €

- TOTAL
42,90 €

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

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats. 

SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que es celebri. 

 

Expedient 1058/2017. Sol·licitud llicència obres menors, per connexió a la xarxa 
de gas.



Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LLICÈNCIA D'OBRES PER CONNEXIÓ A LA XARXA 
DE GAS.- EXP. 1058/2017

En  data  1  d’agost  de  2017,  Gas  Natural  Catalunya,  SDG,  S.A.   va  presentar 
sol·licitud de llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

En data 7 d’agost de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar 
els preceptius informes jurídic i tècnic.

En data 8 d’agost de 2017, la tècnica municipal  va emetre informe favorable.

En data  10 d’agost  de 2017,  la  Secretària  Interventora  i  Tresorera  accidental  va 
emetre informe favorable.

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

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

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

Atès l’article 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 l'adopció dels següents acords:

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

 Registre d'Entrada: Data: 1/08/17; Número: 2899

 Sol·licitant: GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.



 Ubicació: Avinguda Catalunya 13. BANYERES DE PENEDÈS - 43711

 Objecte: Ampliació de la xarxa de gas

 Documentació: sol·licitud obres + projecte tècnic

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

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

TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de 
tres mesos a comptar des de la data d’atorgament de la llicència.

La llicència urbanística caduca si,  en finir  qualsevol  dels terminis anteriors,  o les 
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. 

Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si 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 30,14 €

- Taxa Llicència Urbanística  36,00 €

- TOTAL
66,14 €

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

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats. 

SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que es celebri.

 

Expedient 1060/2017. Sol·licitud llicència obres menors, per connexió a la xarxa 
de gas.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment



PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LLICÈNCIA D'OBRES PER CONNEXIÓ A LA XARXA 
DE GAS.- EXP. 1060/2017

En  data  1  d’agost  de  2017,  Gas  Natural  Catalunya,  SDG,  S.A.   va  presentar 
sol·licitud de llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

En data 7 d’agost de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar 
els preceptius informes jurídic i tècnic.

En data 8 d’agost de 2017, la tècnica municipal  va emetre informe favorable.

En data  10 d’agost  de 2017,  la  Secretària  Interventora  i  Tresorera  accidental  va 
emetre informe favorable.

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

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

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

Atès l’article 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 l'adopció dels següents acords:

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

 Registre d'Entrada: Data: 1/08/17; Número: 2897

 Sol·licitant: GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.

 Ubicació: Carrer Penedès 58. BANYERES DE PENEDÈS - 43711

 Objecte: Connexió a la xarxa de gas



 Documentació: sol·licitud obres + projecte tècnic

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

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

TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de 
tres mesos a comptar des de la data d’atorgament de la llicència.

La llicència urbanística caduca si,  en finir  qualsevol  dels terminis anteriors,  o les 
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. 

Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si 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 6,90 €

- Taxa Llicència Urbanística  36,00 €

- TOTAL
42,90 €

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

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats. 

SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que es celebri.

 

Expedient 1061/2017. Sol·licitud llicència obres menors, per connexió a la xarxa 
de gas.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LLICÈNCIA D'OBRES PER CONNEXIÓ A LA XARXA DE 



GAS.- EXP. 1061/2017

En  data  1  d’agost  de  2017,  Gas  Natural  Catalunya,  SDG,  S.A.   va  presentar 
sol·licitud de llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

En data 7 d’agost de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar 
els preceptius informes jurídic i tècnic.

En data 8 d’agost de 2017, la tècnica municipal  va emetre informe favorable.

En data  10 d’agost  de 2017,  la  Secretària  Interventora  i  Tresorera  accidental  va 
emetre informe favorable.

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

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

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

Atès l’article 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 l'adopció dels següents acords:

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

 Registre d'Entrada: Data: 1/08/17; Número: 2896

 Sol·licitant: GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.

 Ubicació: Avinguda Catalunya 5. BANYERES DE PENEDÈS - 43711

 Objecte: Connexió a la xarxa de gas

 Documentació: sol·licitud obres + projecte tècnic



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

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

TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de 
tres mesos a comptar des de la data d’atorgament de la llicència.

La llicència urbanística caduca si,  en finir  qualsevol  dels terminis anteriors,  o les 
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. 

Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si 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 31,04 €

- Taxa Llicència Urbanística  36,00 €

- TOTAL
67,04 €

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

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats. 

SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que es celebri.

 

Expedient 1062/2017. Sol·licitud llicència obres menors, per connexió a la xarxa 
de gas.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LLICÈNCIA D'OBRES PER CONNEXIÓ A LA XARXA 
DE GAS.- EXP.- 1062/2017



En data 1 d’agost de 2017, Gas Natural Catalunya, S.A.  va presentar sol·licitud de 
llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

En data 7 d’agost de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar 
els preceptius informes jurídic i tècnic.

En data 8 d’agost de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable.

En  data  18  d’agost  de  2017  la  Secretària  Interventora  i  Tresorera  accidental  va 
emetre informe favorable.

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

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

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

Atès l’article 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 l'adopció dels següents acords:

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

 Registre d'Entrada: Data: 1/08/17; Número: 2895

 Sol·licitant: GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.

 Ubicació: Avinguda Verge del Priorat 48. BANYERES DE PENEDÈS - 43711

 Objecte: Connexió a la xarxa de gas

 Documentació: sol·licitud obres + projecte tècnic

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

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



TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de 
tres mesos a comptar des de la data d’atorgament de la llicència.

La llicència urbanística caduca si,  en finir  qualsevol  dels terminis anteriors,  o les 
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. 

Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si 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 32,65 €

- Taxa Llicència Urbanística  36,00 €

- TOTAL
68,65 €

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

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats. 

SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que es celebri.

 

Expedient 1063/2017. Sol·licitud llicència obres menors, per connexió a la xarxa 
de gas.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LLICÈNCIA D'OBRES PER CONNEXIÓ A LA XARXA 
DE GAS.- EXP. 1063/2017

En  data  1  d’agost  de  2017,  Gas  Natural  Catalunya,  SDG,  S.A.   va  presentar 
sol·licitud de llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

En data 4 d’agost de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar 



els preceptius informes jurídic i tècnic.

En data 8 d’agost de 2017, la tècnica municipal  va emetre informe favorable.

En data  10 d’agost  de 2017,  la  Secretària  Interventora  i  Tresorera  accidental  va 
emetre informe favorable.

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

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

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

Atès l’article 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 l'adopció dels següents acords:

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

 Registre d'Entrada: Data: 1/08/17; Número: 2894

 Sol·licitant: GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A.

 Ubicació: Carrer Tarragona 9 i altres. BANYERES DE PENEDÈS - 43711

 Objecte: Connexió a la xarxa de gas

 Documentació: sol·licitud obres + projecte tècnic

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

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

TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de 
tres mesos a comptar des de la data d’atorgament de la llicència.



La llicència urbanística caduca si,  en finir  qualsevol  dels terminis anteriors,  o les 
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. 

Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si 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 224,72 €

- Taxa Llicència Urbanística  36,00 €

- TOTAL
260,72 €

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

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats. 

SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que es celebri.

Expedient 404/2017. Aprovar la taxa del Consell de l'Audiovisual de Catalunya 
per prestació de serveis de comunicació audiovisual exercici 2016

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, EL PAGAMENT DE LA TAXA PER ACTUACIONS DE 
CONTROL I  D’INSPECCIÓ  RESPECTE  DE  LES  ACTIVITATS  DE PRESTACIÓ 
DELS  SERVEIS  DE  COMUNICACIÓ  AUDIOVISUAL  (EXERCICI  2016)  AL 
CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA .- EXP. 404/2017

En data 23 de desembre de 2016, amb registre d’entrada RE-4656, el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya va trametre a aquest Ajuntament l’acord 89/2016, de 16 
de novembre,  del  Ple  del  Consell  d’Audiovisual  de Catalunya,  d’aprovació  de la 
liquidació de la taxa per actuacions de control i d’inspecció respecte de les activitats 
de prestació dels serveis de comunicació audiovisual corresponent a l’exercici 2016, 



per un import de SEIXANTA UN EUROS (61 €).

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès és titular de l’emissora Ràdio Banyeres, amb 
freqüència 101.2 MHz.

El Consell  de l’Audiovisual de Catalunya és l’autoritat  reguladora independent en 
l’àmbit de la comunicació audiovisual pública i privada, d’acord amb l’article 82 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

La  taxa  del  Consell  de  l’Audiovisual  de  Catalunya  per  actuacions  de  control  i 
d’inspecció  respecte  de  les  activitats  de  prestació  dels  serveis  de  comunicació 
audiovisual va ser introduïda per l’article 27 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, 
de mesures fiscals i financeres i està prevista en l’article 24.3-1 de l’article 24.3-8 del 
Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny. 

El fet imposable de la taxa el constitueix la prestació per part  del Consell  de les 
activitats  en  matèria  de  supervisió  i  control  necessàries  per  exercir  la  potestat 
d’inspecció i de control que estableix la lletra g de l’article 115 de la Llei 22/2005, de 
29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya (en endavant, LCA), 
en relació amb l’article 116 de la mateixa norma. 

La taxa té caràcter periòdic i la meritació es produeix l’1 de gener de cada any. 

Els subjectes passius de la taxa són les persones físiques i jurídiques que presten 
els serveis de comunicació audiovisual.

La quota de la taxa està formada per una quota fixa mínima de 61 euros per a tots 
els prestadors i una quota variable en funció de la població del municipi. 

Al  pressupost  de  l’exercici  vigent  existeix  consignació  adequada  i  suficient  per 
assumir la despesa a l’aplicació pressupostària 9203 225.01.

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

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

Per tot això, 

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

PRIMER. Aprovar la taxa per actuacions de control  i  d’inspecció respecte de les 
activitats  de  prestació  dels  serveis  de  comunicació  audiovisual  corresponent  a 
l’exercici 2016, per un import de SEIXANTA UN EUROS (61 €), liquidada pel Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya. 

SEGON.  Aprovar,  disposar  i  reconèixer  la  despesa  a  càrrec  de  la  partida 



pressupostària 9203 225.01 del  vigent pressupost  i  fer efectiu el  pagament quan 
procedeixi. 

TERCER. Notificar aquest acord al Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

QUART. Donar compte d’acord acord al Ple a la propera sessió que es celebri. 

Expedient 956/2017. Sol·licitud ajut econòmic per assistència al casal d'estiu.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  LA  SOL·LICITUD  D’AJUT  ECONÒMIC  PER 
ASSISTÈNCIA AL  CASAL  D’ESTIU  DE  DOS  GERMANS,  MMB  I  IMB.-  EXP.- 
956/2017

Atès que en data 4 de juliol de 2017 amb registre d’entrada número 2567, la senyora 
amb NIE núm. X....815C sol·licita a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès que ajut 
econòmic  per  l’assistència  de  dos  dels  seus  fills  al  casal  d’Estiu  organitzat  per 
l’AMPA de l’Escola Mare de Déu del Priorat.

Atès que el preu del Casal d’Estiu, del cas que ens ocupa, és el que a continuació es 
detalla:

 Tot  el  casal,  del  26  de  juny  al  28  de juliol,  socis  Ampa i  empadronats  a 
Banyeres del Penedès 170€ i germans 160 €

Atès que l’educadora social del Consell Comarcal del Baix Penedès, que presta el 
seu servei al municipi de Banyeres del Penedès, ha emès un informe social de data 
11  de  juliol  de  2017,  que  consta  a  l’expedient,  en  el  qual  es  valora  la  situació 
sociofamiliar de la família i es proposa :

“es  PROPOSA que l'Ajuntament de Banyeres del Penedès assumeixi una part del  
cost del Casal d'Estiu dels dos menors: Es proposa que la família assumeixi 25 €  
del cost total per cada nen (total a assumir per la família: 50 €), i la resta sigui  
assumida per part de l'Ajuntament (145 € + 135 € = 280 €)”

Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusan Farré,  Regidora de Benestar Social de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, que consta a l’expedient, de data 12 de juliol 
de 2017, en la qual es valora positivament la proposta de l’informe social donat que 



es considera un supòsit d’atenció a persones en situació o risc d’exclusió social.

Atès l’informe de la Sra. Immaculada Rocio Santos Cuellas, secretària interventora 
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 3 d’agost de 
2017 i la diligència de data 22 d’agost, que consten a l’expedient.

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

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

Per tot això,

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

PRIMER.- Aprovar la sol·licitud d’ajut econòmic per assistència al Casal d’Estiu de 
dos germans, MMB i IMB, per un import de 280 euros, que s’ingressarà directament 
a l’empresa prestadora del servei de casal d’estiu, Espai Lleure Divertalia, SL.

SEGON.- Aprovar l’informe social, emès per l’educadora social del Consell Comarcal 
del Baix Penedès que presta els seus serveis a Banyeres del Penedès, de la família 
amb número d’expedient EXP20010/68003 on es proposa :

 que la família assumeixi 25 € del cost total per cada nen (total a assumir per 
la família: 50€) 

 la resta sigui assumida per part de l'Ajuntament (145 € + 135 € = 280 €)

TERCER.- Autoritzar i  disposar la  despesa a càrrec  de l’aplicació pressupostària 
2312 480.00 del vigent pressupost. 

QUART.- Comunicar  a  la  família  beneficiària  que  atès  que  el  pagament  es  fa 
directament a l’empresa no cal que presenti justificació de l’ajut, sens perjudici de les 
facultats de control i d’inspecció per part dels serveis municipals de l’assistència dels 
menors al casal d’estiu. 

CINQUÈ.- Notificar el present acord a l’educadora social, a Divertalia i a la família.

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

 

Expedient 957/2017. Sol·licitud ajut econòmic per assistència al casal d'estiu.



Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  LA  SOL·LICITUD  D’AJUT  ECONÒMIC  PER 
ASSISTÈNCIA  AL  CASAL  D’ESTIU  DE  DOS  GERMANS,  IGE  I  AGE.-  EXP.- 
957/2017

Atès  que  en  data  13  de  juliol  de  2017  amb registre  d’entrada  número  2699,  la 
senyora amb DNI núm. ....290X sol·licita a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès un 
ajut econòmic per tal que els seus dos fills puguin assistir al Casal d’Estiu organitzat 
per l’AMPA de l’Escola Mare de Déu del Priorat de Banyeres del Penedès.

Atès que el preu del Casal d’Estiu, del cas que ens ocupa, és el que a continuació es 
detalla:

 Tot  el  casal,  del  26  de  juny  al  28  de juliol,  socis  Ampa i  empadronats  a 
Banyeres del Penedès 170€ i germans 160 €

Atès que l’educadora social del Consell Comarcal del Baix Penedès, que presta el 
seu servei al municipi de Banyeres del Penedès, ha emès un informe social de data 
4  de  juliol  de  2017,  que  consta  a  l’expedient,  en  el  qual  es  valora  la  situació 
sociofamiliar de la família i es proposa :

“es  PROPOSA que l'Ajuntament de Banyeres del Penedès assumeixi una part del  
cost del Casal d'Estiu dels dos menors: Es proposa que la família assumeixi 25 €  
del cost total per cada nen (total a assumir per la família: 50 €), i la resta sigui  
assumida per part de l'Ajuntament (145 € + 135 € = 280 €)”

Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusan Farré,  Regidora de Benestar Social de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, que consta a l’expedient, de 10 d’agost de 
2017, en la qual es valora positivament la proposta de l’informe social donat que es 
considera un supòsit d’atenció a persones en situació o risc d’exclusió social.

Atès l’informe de la Sra. Immaculada Rocio Santos Cuellas, secretària interventora 
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 22 d’agost de 
2017, que consta a l’expedient.

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

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

Per tot això,



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

PRIMER.- Aprovar la sol·licitud d’ajut econòmic per assistència al Casal d’Estiu de 
dos germans, IGE i AGE, per un import de 280 euros, que s’ingressarà directament a 
l’empresa prestadora del servei de casal d’estiu, Espai Lleure Divertalia, SL.

SEGON.- Aprovar l’informe social, emès per l’educadora social del Consell Comarcal 
del Baix Penedès que presta els seus serveis a Banyeres del Penedès, de la família 
amb número d’expedient EXP2012/96945 on es proposa :

 que la família assumeixi 25 € del cost total per cada nen (total a assumir per 
la família: 50€) 

 la resta sigui assumida per part de l'Ajuntament (145 € + 135 € = 280 €)

TERCER.- Autoritzar i  disposar la  despesa a càrrec  de l’aplicació pressupostària 
2312 480.00 del vigent pressupost. 

QUART.- Comunicar  a  la  família  beneficiària  que  atès  que  el  pagament  es  fa 
directament a l’empresa no cal que presenti justificació de l’ajut, sens perjudici de les 
facultats de control i d’inspecció per part dels serveis municipals de l’assistència dels 
menors al casal d’estiu. 

CINQUÈ.- Notificar el present acord a l’educadora social, a Divertalia i a la família.

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

 

Expedient 1089/2017. Sol·licitud avançament del cost dels llibres escolars.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR  ,   SI  S’ESCAU  ,  LA SOL·LICITUD D’AVANÇAMENT DEL COST DELS 
LLIBRES ESCOLARS DEL MENOR RKC QUE CURSARÀ 3R DE PRIMÀRIA A 
L’ESCOLA MARE DE DÉU DEL PRIORAT, CURS 2017-2018   -  EXP.-   1089  /2017

Atès que en data  20 de  juny  de  2017,  amb registre  d’entrada  número  2376,  la 
senyora amb DNI núm. ....309P sol·licita a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès 
l’avançament del cost dels llibres escolars del seu fill que cursarà 3r de primària a 
l’Escola Mare de Deú del Priorat, curs 2017-2018.

Atès que l’educadora social del Consell Comarcal del Baix Penedès, que presta el 
seu servei al municipi de Banyeres del Penedès, ha emès un informe social de data 



3  d’agost  de  2017,  que  consta  a  l’expedient,  en  el  qual  es  valora  la  situació 
sociofamiliar de la família i en el que es proposa:

“que s'avanci des de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès el cost total dels llibres  
del fill escolaritzat a 3r de primària. 

Les condicions de l'avançament queden establertes de la següent manera:

 L'avançament del cost total dels llibres del menor RKC, que cursarà 3r de  
primària a l'Escola Mare de Déu del Priorat, per l'import de 210 €. Aquest  
import s'abonarà a l'AMPA de l'Escola, que és qui gestiona la venda de llibres  
escolars. 

 La família retornarà el total de l'import a l'Ajuntament de Banyeres de forma  
fraccionada, establint una quota mensual fins a assumir el deute contret.

 Que la família abonarà els fraccionaments directament a l'Ajuntament a partir  
del mes d’octubre de 2017: 7 mensualitats de 30 €.”

Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusan Farré,  Regidora de Benestar Social de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, que consta a l’expedient, de data 21 d’agost 
de 2017, en la qual es valora positivament la proposta de l’informe social donat que 
es considera un supòsit d’atenció a persones en situació o risc d’exclusió social.

Atès l’informe de la secretària interventora tresorera accidental de l’Ajuntament de 
Banyeres  del  Penedès,  de  data  22  d’agost  de  2017,  en  el  qual  s’informa  que 
l’avançament del cost dels llibres no afecta al pressupost d’aquesta entitat local ja 
que es tracta d’una despesa no pressupostària. Si més no, es tracta d’un pagament 
material  que sí  afecta a la tresoreria  municipal  però que aquesta, per la  situació 
actual i considerant l’import de l’avançament, pot afrontar sense resultar perjudicial.

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

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

Per tot això,

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

PRIMER.- Aprovar la sol·licitud d’avançament del cost dels llibres escolars del menor 
RKC que cursarà 3r de primària a l’Escola Mare de Déu del Priorat, per un import de 
210 euros, que s’ingressarà directament a l’AMPA que és qui gestiona la venda de 
llibres escolars.

SEGON.- Aprovar l’informe social, emès per l’educadora social del Consell Comarcal 
del Baix Penedès que presta els seus serveis a Banyeres del Penedès, de la família 



amb número d’expedient 2015/00241, on es proposa :

 L'avançament del cost total dels llibres del menor RKC, que cursarà 3r de 
primària a l'Escola Mare de Déu del Priorat, per l'import de 210 €. Aquest 
import s'abonarà a l'AMPA de l'Escola, que és qui gestiona la venda de llibres 
escolars. 

 La família retornarà el total de l'import a l'Ajuntament de Banyeres de forma 
fraccionada, establint una quota mensual fins a assumir el deute contret.

 Que la família abonarà els fraccionaments directament a l'Ajuntament a partir 
del mes d’octubre de 2017: 7 mensualitats de 30 €.

TERCER.- Notificar el present acord a l’educadora social i a la família.

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

 

Expedient 1092/2017. Sol·licitud avançament del cost dels llibres escolars.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR  ,   SI  S’ESCAU  ,  LA SOL·LICITUD D’AVANÇAMENT DEL COST DELS 
LLIBRES ESCOLARS DEL MENOR IGE QUE CURSARÀ 6È DE PRIMÀRIA A 
L’ESCOLA MARE DE DÉU DEL PRIORAT, CURS 2017-2018   -  EXP.-   1092  /2017

Atès que en data 1 d’agost de 2017, amb registre d’entrada número 2903, la senyora 
amb  DNI  núm.  ....290X  sol·licita  a  l’Ajuntament  de  Banyeres  del  Penedès 
l’avançament del cost dels llibres escolars del seu fill que cursarà 6è de primària a 
l’Escola Mare de Déu del Priorat, curs 2017-2018.

Atès que l’educadora social del Consell Comarcal del Baix Penedès, que presta el 
seu servei al municipi de Banyeres del Penedès, ha emès un informe social de data 
3  d’agost  de  2017  que  consta  a  l’expedient,  en  el  qual  es  valora  la  situació 
sociofamiliar de la família i en el que es proposa:

“que s'avanci des de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès el cost total dels llibres  
del fill escolaritzat a 6è de primària. 

Les condicions de l'avançament queden establertes de la següent manera:

 L'avançament del cost total dels llibres del menor IGE, que cursarà 6è de  
primària a l'Escola Mare de Déu del Priorat, per l'import de 210 €. Aquest  



import s'abonarà a l'AMPA de l'Escola, que és qui gestiona la venda de llibres  
escolars. 

 La família retornarà el total de l'import a l'Ajuntament de Banyeres de forma  
fraccionada, establint una quota mensual fins a assumir el deute contret.

 Que la família abonarà els fraccionaments directament a l'Ajuntament a partir  
del mes d’octubre de 2017: 7 mensualitats de 30 €.”

Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusan Farré,  Regidora de Benestar Social de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, que consta a l’expedient, de data 21 d’agost 
de 2017, en la qual es valora positivament la proposta de l’informe social donat que 
es considera un supòsit d’atenció a persones en situació o risc d’exclusió social.

Atès l’informe de la secretària interventora tresorera accidental de l’Ajuntament de 
Banyeres  del  Penedès,  de  data  22  d’agost  de  2017,  en  el  qual  s’informa  que 
l’avançament del cost dels llibres no afecta al pressupost d’aquesta entitat local ja 
que es tracta d’una despesa no pressupostària. Si més no, es tracta d’un pagament 
material  que sí  afecta a la tresoreria  municipal  però que aquesta, per la  situació 
actual i considerant l’import de l’avançament, pot afrontar sense resultar perjudicial.

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

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

Per tot això,

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

PRIMER.- Aprovar la sol·licitud d’avançament del cost dels llibres escolars del menor 
IGE que cursarà 6è de primària a l’Escola Mare de Déu del Priorat, per un import de 
210 euros, que s’ingressarà directament a l’AMPA que és qui gestiona la venda de 
llibres escolars.

SEGON.- Aprovar l’informe social, emès per l’educadora social del Consell Comarcal 
del Baix Penedès que presta els seus serveis a Banyeres del Penedès, de la família 
amb número d’expedient 2012/96945, on es proposa:

 L'avançament del cost total dels llibres del menor IGE, que cursarà 6è de 
primària a l'Escola Mare de Déu del Priorat, per l'import de 210 €. Aquest 
import s'abonarà a l'AMPA de l'Escola, que és qui gestiona la venda de llibres 
escolars. 

 La família retornarà el total de l'import a l'Ajuntament de Banyeres de forma 
fraccionada, establint una quota mensual fins a assumir el deute contret.



 Que la família abonarà els fraccionaments directament a l'Ajuntament a partir 
del mes d’octubre de 2017: 7 mensualitats de 30 €.

TERCER.- Notificar el present acord a l’educadora social i a la família.

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

 

Expedient 1105/2017. Sol·licitud subvenció pel foment i difusió de publicacions 
locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona editades l'any 
2017.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, SOL·LICITAR SUBVENCIÓ   PEL FOMENT I DIFUSIÓ DE 
PUBLICACIONS  LOCALS  I  COMARCALS  O  D’INTERÈS  PER  A  LA 
DEMARCACIÓ DE TARRAGONA EDITADES L’ANY 2017 DE LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA   -  EXP.- 1105/2017

Atès que s’han aprovat les bases de concessió de subvencions per a l’any 2017 de 
la Unitat de Cultura, de l’Àrea de Serveis d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de 
Tarragona al BOPT núm. 64 de data 31 de març de 2017, tal com:

-          Bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per 
a la concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions locals i 
comarcals o d’interès per a la Demarcació de Tarragona, any 2017. 

Atès que l’Ajuntament de Banyeres del  Penedès ha editat  el  llibre  Testimonis de 
l’ahir.  Recull d’imatges antigues  del fons de Xavier Mata Goodridge. Un llibre que 
recull imatges antigues del poble de Banyeres del Penedès, que dóna a conèixer el 
seu passat a petits i grans i que fomenta la memòria del nostre poble.

El termini de presentació de sol·licituds és fins el 24 de novembre 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 sisena.

Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusán Farré, Regidora de Cultura de l’Ajuntament 
de Banyeres del Penedès de data 10 d’agost de 2017, que consta a l’expedient.

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

https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online


de les Bases del Règim Local.

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

Per tot això,

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

PRIMER.- Aprovar sol·licitar la subvenció pel foment i difusió de publicacions locals i 
comarcals o d’interès per a la demarcació de Tarragona editades l’any 2017 de la 
Diputació de Tarragona per l’edició dels 590 exemplars del llibre Testimonis de l’ahir.  
Recull d’imatges antigues de Banyeres del Penedès, el qual té un preu de venda al 
públic de 10€/exemplar.

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 447/2017. Contracte de subministrament, de vehicle per a la brigada 
municipal mitjançant rènting

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DE  L’ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  DE 
SUBMINISTRAMENT  D’UN  VEHICLE  PER  A  LA  BRIGADA  MUNICIPAL 
MITJANÇANT RENTING.- EXP. 447/2017

Antecedents

Mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 30 de març de 2017 s’ha acordat iniciar 
l’expedient administratiu per a la contractació del subministrament d’un vehicle tipus 
furgoneta amb destinació a la Brigada municipal mitjançant el  sistema de rènting, 
que resulta necessari per a realitzar les feines pròpies de la brigada.

En data 30 de març de 2017 s’emet informe pel coordinador dels serveis tècnics 

https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online


municipals, sobre la necessitat d’adquirir el vehicle destinat a la brigada municipal. 

Per part del Secretari Interventor s’ha emès informe de legalitat en data 30 de març 
de 2017.

Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  data  30  de  març  de  2017  s’aprova 
l’expedient  administratiu  per a la  contractació,  mitjançant  procediment  obert,  amb 
varis  criteris  d’adjudicació,  d’un  vehicle  tipus  furgoneta  destinat  a  la  brigada 
municipal  mitjançant  el  sistema  de  rènting,  per  un  import  de  licitació  anual  de 
5.275,68 euros, IVA inclòs, a raó de 48 quotes mensuals. En aquest mateix acord es 
declara el procediment d’urgència i  s’aprova el plec de clàusules administratives i 
tècniques particulars que han de regir el contracte. 

En el  Butlletí Oficial  de la Província de Tarragona núm. 71, de data 11 d’abril  de 
2017, i núm. 86, de data 5 de maig de 2017, es publicà l'anunci de licitació.

En  data  1  de  juny  de  2017  es  va  reunir  la  Mesa  de  contractació  per  l’obertura 
conjunta i pública dels sobres núm. 1 i 2, i va concloure:

“Un cop revisada la  proposta  tècnica-econòmica presentada per  l’única  empresa  
licitadora  que  ha  presentat  oferta,  i  un  cop  verificat  que  compleix  els  criteris  
establerts als Plecs, dóna com a empresa adjudicatària per a la contractació del  
subministrament d’un vehicle per la Brigada municipal mitjançant el sistema de rentin  
a l’empresa ARVAL SERVICE amb una puntuació total de 20 PUNTS i un import  
ofertat de 4.500,04 euros anuals, IVA inclòs.”

Fonaments de dret

La legislació aplicable és la següent: 

-        Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer 
de 2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.

-        Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).

-        Decret  Llei  3/2016,  de 31 de maig,  de mesures urgents en matèria de 
contractació pública.

-        Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), 
en tot allò que no contradigui a la LCSP

-        Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

-        Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.

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



de les Bases del Règim Local.

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia  a la  Junta  de Govern Local  per 
Decret número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 
2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 
2017, l’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord és la Junta 
de Govern Local.

Per tot l’exposat, 

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

PRIMER.- Adjudicar el contracte de subministrament mitjançant el sistema de rènting 
d’un vehicle tipus furgoneta per la brigada municipal a l’empresa ARVAL SERVICE 
LEASE,  SA,  amb  NIF  A81573479,  per  import  de  18.000,15  euros,  amb  el 
desglossament  següent:  14.876,16  euros  i  3.123,99  euros  en  concepte  d’Impost 
sobre  el  valor  afegit   (IVA)  al  tipus  del  21%,  i  una  durada  de  48  mesos,  amb 
subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovats.

SEGON.- Requerir a l’empresa ARVAL SERVICE LEASE, SA perquè, en el termini 
màxim  de  deu  dies  hàbils,  comptats  des  de  la  recepció  d’aquesta  requeriment, 
acrediti que ha constituït la garantia definitiva per un import de 743,81 euros (5% de 
l’import  de  l’adjudicació  del  contracte  amb  exclusió  de  l’IVA),  presenti  la 
documentació  justificativa  de trobar-se  al  corrent  en  el  compliment  de les  seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a l’òrgan de contractació 
per obtenir-ne de forma directa l’acreditació i de disposar efectivament dels mitjans 
que  s’hagués  compromès  a  dedicar  o  adscriure  a  l’execució  del  contracte.  Els 
corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o 
telemàtics. 

TERCER.- Fer  advertiment  exprés  que,  de  no  complimentar-se  adequadament 
l’anterior requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat 
l’oferta, amb les conseqüències establertes a l’article 103.1 TRLCSP.

QUART.- Procedir a la formalització del contracte en document administratiu un cop 
aportada  i  comprovada  la  documentació  requerida  a  l’empresa  ARVAL SERVICE 
LEASE, SA. 

CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’empresa ARVAL SERVICE LEASE, SA.

SISÈ.- Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant. 

SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió que celebri. 

 

Expedient  628/2017.  Contracte  menor  de  subministrament,  desfibril·lador  i 
tòtem de rescat cardíac.



Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE ZONES CARDIOPROTEGIDES PEL MUNICIPI DE BANYERES 
DEL PENEDÈS.- Exp. 628/2017

Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data  23 d’agost de 2017 es va acreditar la 
necessitat  d’aquest  organisme  de  contractar  el  subministrament  i  instal·lació  de 
zones cardioprotegides pel municipi de Banyeres del Penedès, i ateses les gestions 
realitzades amb a l’empresa NEOSALUS SOLUTIONS, S.L.,  per un preu total de 
13.475,00 euros i 2.829,75 euros d’IVA.

Atès a la declaració jurada de l’empresa NEOSALUS SOLUTIONS, 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 l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics 
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 15 de maig de 2017.

Atès l’informe de la Sra. Immaculada Rocio Santos Cuellas, Secretaria interventora 
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 23 d’agost de 
2017.

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

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia  a la  Junta  de Govern Local  per 
Decret número 66/2015 donat compte en el ple de data 22 de juny de 2015 i l’art 23 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

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

PRIMER.-  Aprovar  el  contracte  menor  de  subministrament  a  favor  de  l’empresa 
NEOSALUS SOLUTIONS,  S.L.,  per  un preu  total  de  13.475,00 euros i  2.829,75 
euros  d’IVA,  pel  subministrament   i  instal·lació  de  zones  cardioprotegides  pel 
municipi de Banyeres del Penedès.  

SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable, a càrrec 
de la partida nº 3120 623.00 de l’actual pressupost.

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

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



 

Expedient 629/2017. Contracte menor de Subministrament, terminals portàtils 
Ajuntament.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE 
TERMINALS  PORTÀTILS  PEL  MUNICIPI  DE  BANYERES  DEL 
PENEDÈS.629/2017

Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data  23 d’agost de 2017 es va acreditar la 
necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament de terminals portàtils 
pel  municipi  de  Banyeres  del  Penedès,  i  ateses  les  gestions  realitzades amb a 
l’empresa ZENON DIGITAL RADIO,  per un preu total de 3.394.95 euros i 712,94 
euros d’IVA.

Atès a la declaració jurada de l’empresa ZENON DIGITAL RADIO, relativa a no estar 
incurs en prohibicions per contractar establertes a  l’article 60 del TRLCSP i demes 
requisits per poder contractar amb l’Administració Pública.

Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics 
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 15 de maig de 2017.

Atès l’informe de la Sra. Immaculada Rocio Santos Cuellas, Secretaria interventora 
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 23 d’agost de 
2017.

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

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia  a la  Junta  de Govern Local  per 
Decret número 66/2015 donat compte en el ple de data 22 de juny de 2015 i l’art 23 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

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

PRIMER.-  Aprovar  el  contracte  menor  de  subministrament  a  favor  de  l’empresa 
ZENON DIGITAL RADIO, per un preu total de 3.394,95 euros i 712,94 euros d’IVA, 
pel subministrament de terminals portàtils pel municipi de Banyeres del Penedès.  

SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable, a càrrec 
de la partida nº 1300 626.00 de l’actual pressupost.

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.



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

 

Expedient 1096/2017. Contracte menor de subministrament, mobiliari urbà parc 
infantil Priorat

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE 
MOBILIARI URBÀ SITUAT AL PARC INFANTIL DEL PRIORAT (LOT DE 6 TAULES 
PÍCNIC).- EXP. 1096/2017

Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data  10 d’agost  de 2017 es va 
acreditar  la  necessitat  d’aquest  organisme  de  contractar  el  subministrament  de 
mobiliari urbà situat al Parc Infantil del Priorat i ateses les gestions realitzades amb a 
l’empresa HAPPY LUDIC, SL,  per un preu total de 969,00 euros i 203,49 euros 
d’IVA.

Atès a  la  declaració  jurada de l’empresa HAPPY LUDIC, SL,  relativa  a  no estar 
incurs en prohibicions per contractar establertes a  l’article 60 del TRLCSP i demes 
requisits per poder contractar amb l’Administració Pública.

Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics 
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 9 d’agost de 2017.

Atès l’informe de la Sra. Immaculada Rocio Santos Cuellas, Secretaria interventora 
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 16 d’agost de 
2017.

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

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia  a la  Junta  de Govern Local  per 
Decret número 66/2015 donat compte en el ple de data 22 de juny de 2015 i l’art 23 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

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

PRIMER.-  Aprovar  el  contracte  menor  de  subministrament  a  favor  de  l’empresa 
HAPPY LUDIC, SL,  per un preu total  de 969,00 euros i  203,49 euros d’IVA, pel 
subministrament de mobiliari urbà (lot de 6 taules de pícnic) per al Parc Infantil del 



Priorat de Banyeres del Penedès.  

SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable, a càrrec 
de la partida nº 1710 639.00 de l’actual pressupost.

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

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

 

Expedient 1099/2017. Contracte menor de serveis, contacontes a la Biblioteca 
per la Castanyada.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  EL  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEIS  PER 
REALITZAR UN CONTACONTES A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BANYERES 
DEL  PENEDÈS  AMB  MOTIU  DE  LA  CASTANYADA  EL  30/10/2017.-  EXP. 
1103/2017
 

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 20 d’agost de 2017 es va acreditar 
la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de contacontes el proper 30 
d’octubre de 2017 amb motiu de la Castanyada, a la Biblioteca Municipal, i ateses les 
gestions realitzades amb l’empresa Eugenia González La Rosa Hores del Conte, per 
un preu total de 160 euros  més 33,6 euros d’IVA.

Atesa la declaració jurada de Eugenia González Rosa “La Rosa Hores del Conte”, 
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 que el pressupost presentat per Eugenia González Rosa “La Rosa Hores del 
Conte”, per la realització d’un conta contes el proper 30 d’octubre de 2017, per La 
Castanyada, a la Biblioteca Municipal, que comporta una despesa per l’Ajuntament 
de Banyeres de 160€ més 33,6 euros d’IVA, tenint en compte que aquest no supera 
el  total destinat a la realització d’activitats de foment de la lectura, amb un crèdit 
disponible de 500€ a la partida pressupostària 3321 226.09 del vigent pressupost.

Atesa  la  memòria  de  la  Sra.  Ida  Berdusan  Farré,  Regidora  de  Cultura  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 2 d’agost de 2017.

Atès el  compromís adquirit  amb el  Departament  de Cultura  de la  Generalitat  de 
Catalunya  formalitzat amb una carta d’acceptació dels requisits mínims per poder 
formar part de la Xarxa Integrada de Biblioteques Públiques i del Sistema de Lectura 



Pública de Catalunya, on entre d’altres, es detalla que l’Ajuntament ha d’invertir un 
mínim de 500€ anuals en realitzar i organitzar activitats que fomentin la lectura i la 
cultura.

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, millorar i potenciar 
l’accés a la lectura als usuaris/es de la biblioteca municipal, mitjançant tota mena 
d’activitats: contacontes, xerrades, ponències, etc.

Atès l’informe de la Sra. Immaculada Rocio Santos Cuellas, Secretària interventora 
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 23 d’agost de 
2017.

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

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia  a la  Junta  de Govern Local  per 
Decret número 66/2015 donat compte en el ple de data 22 de juny de 2015 i l’art 23 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Per tot això,

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

PRIMER.- Aprovar el contracte menor de serveis per la realització d’un conta contes 
el  proper dia 30 d’octubre de 2017 amb motiu de la  Castanyada, a la Biblioteca 
Municipal amb el proveïdor Eugenia González Rosa “La Rosa Hores del Conte, per 
un import de 160 euros 33,6 euros d’IVA.

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable, a càrrec 
de la partida pressupostària 3321 226.09 del vigent pressupost.

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

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

 

Expedient  1103/2017.  Contracte  menor  de  serveis,  actuació  d'un  grup 
d'havaneres per a la Diada 2017.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL



APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D’ACTUACIÓ 
D’UN  GRUP  D’HAVANERES  PER  A  LA  DIADA  2017  DEL  MUNICIPI  DE 
BANYERES DEL PENEDÈS.  EXP 1103/2017

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data  9 d’agost de 2017 es va acreditar 
la  necessitat  d’aquest  organisme  de  contractar  el  servei  d’actuació  d’un  grup 
d’Havaneres per a la Diada 2017 del municipi de Banyeres del Penedès i ateses les 
gestions realitzades amb el Grup d’Havaneres “arrels dels Ports” de Tortosa, per un 
preu total de 650 euros exempts d’IVA.

Atès la declaració jurada del Grup d’Havaneres “Arrels dels Ports”, relativa a no estar 
incurs en prohibicions per contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP i demes 
requisits per poder contractar amb l’Administració Pública.

Atès la memòria de data 9 d’agost de 2017 de la Sra. Anna Jané Caralt, Regidora de 
Festes de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

Atès  l’informe  de  la  Sra.  Immaculada  Rocio  Santos  Cuellas, 
Secretària-interventora-tresorera  accidental  de  l’Ajuntament  de  Banyeres  del 
Penedès de data 22 d’agost de 2017.

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

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia  a la  Junta  de Govern Local  per 
Decret número 66/2015 donat compte en el ple de data 22 de juny de 2015 i l’art 23 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Per tot això,

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

PRIMER.- Aprovar la contractació del servei d’actuació d’un grup d’Havaneres per a 
la Diada 2017 del municipi de Banyeres del Penedès, al Grup d’Havaneres “Arrels 
dels Ports” per un import de 650 euros exempts d’IVA.

SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable, a càrrec 
de la partida número 3380 226.99 de l’actual pressupost.

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

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

 

Expedient  1110/2017.  Contracte  menor  d'obres,  construcció  de  recinte  per 
ubicar els contenidors de poda al Priorat de Banyeres.



Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  EL  CONTRACTE  MENOR  D’OBRA  PER  LA 
CONSTRUCCIÓ D’UN RECINTE PER UBICAR ELS CONTENIDORS DE PODA A 
LA ZONA DE LA PISTA DEL PRIORAT DE BANYERES.- Exp. 1110/2017

Atès que mitjançant Provisió d’alcaldia de data 17 d’agost  de 2017 es va acreditar la 
necessitat d’aquest organisme de contractar l’obra de construcció d’un recinte per 
ubicar els contenidors de poda a la zona de la pista del Priorat de Banyeres i ateses 
les gestions realitzades amb a l’empresa CONSTRUCCIONS GERMANS REBOLLO, 
S.L.,  per un preu total de 5.800,00 euros i 1.218,00 euros d’IVA.

Atès a la declaració jurada de l’empresa CONSTRUCCIONS GERMANS REBOLLO, 
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 l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics 
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 10 d’agost de 2017.

Atès l’informe de la Sra. Immaculada Rocio Santos Cuellas, Secretaria interventora 
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 17 d’agost de 
2017.

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

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia  a la  Junta  de Govern Local  per 
Decret número 66/2015 donat compte en el ple de data 22 de juny de 2015 i l’art 23 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

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

PRIMER.-  Aprovar  el  contracte  menor  d’obra  a  favor  de  l’empresa 
CONSTRUCCIONS GERMANS REBOLLO S.L., per un preu total de 5.800,00 euros 
i 1.218,00 euros d’IVA, per la construcció d’un recinte per ubicar els contenidors de 
poda de la pista del Priorat de Banyeres del Penedès.  

SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable, a càrrec 
de la partida nº 1721 629.00 de l’actual pressupost.

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

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

 



Expedient  1112/2017.  Contracte  menor  d'obres,  creació  de  sis  passos  de 
vianants adaptats al municipi de Banyeres del Penedès.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR D’OBRES PER CREACIÓ DE 
SIS  PASSOS  DE  VIANANTS  ADAPTATS  AL  MUNICIPI  DE  BANYERES  DEL 
PENEDÈS.-1112/2017

Atès que mitjançant Provisió d’alcaldia de data  20 d’agost  de 2017 es va acreditar 
la necessitat d’aquest organisme de contractar l’obra per la creació de sis passos de 
vianants  adaptats  i  ateses  les  gestions  realitzades  amb  a  l’empresa 
CONSTRUCCIONS  GERMANS  REBOLLO,  S.L.,   per  un  preu  total  de  4.176,00 
euros i 876,96 euros d’IVA.

Atès a la declaració jurada de l’empresa CONSTRUCCIONS GERMANS REBOLLO, 
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 l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics 
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 10 d’agost de 2017.

Atès l’informe de la Sra. Immaculada Rocio Santos Cuellas, Secretaria interventora 
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 21 d’agost  de 
2017.

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

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia  a la  Junta  de Govern Local  per 
Decret número 66/2015 donat compte en el ple de data 22 de juny de 2015 i l’art 23 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

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

PRIMER.-  Aprovar  el  contracte  menor  d’obres  a  favor  de  l’empresa 
CONSTRUCCIONS  GERMANS  REBOLLO,  S.L..,  per  un  preu  total  de  4.176,00 
euros i  876,96 euros d’IVA, per la creació de sis passos de vianants adaptats al 
municipi  de Banyeres del Penedès.  

SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa, del punt de vista comptable, a càrrec de 
la partida nº 1532 619.02 del vigent 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  958/2017.  Declarar  desistit  procediment  de  sol·licitud  reserva 
d'aparcament per a persona discapacitada.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

DECLARAR,  SI  S’ESCAU,  DESISTIT EL PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD DE 
RESERVA D’APARCAMENT PER A PERSONA DISCAPACITADA DE LA SRA. 
AMB D.N.I.: ...717-B.  - EXP. 958/2017

Vista la sol·licitud realitzada per la Sra. amb D.N.I.: ...717-B en data 4 d’abril de 2017 
(RE 1319) de reserva d’aparcament per al seu pare, com a persona discapacitada.

Atès que la documentació aportada per la  sol·licitant  de la valoració del  grau de 
disminució efectuada per la Generalitat de Catalunya era vàlida fins l’any 2010.

Vista la sol·licitud realitzada per la Sra. amb D.N.I.: ...717-B en data 25 de juliol de 
2017 (RE 2819) en la qual desisteix del procediment per manca de documentació 
actualitzada.

Atesa  la  Llei  26/2010,  del  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les 
administracions públiques de Catalunya, en el seu article 53 del Capítol III disposa:

“... Capítol III

Finalització del procediment i silenci administratiu

Article 53

Obligació de resoldre
1.     Les  administracions  públiques catalanes estan obligades a  dictar  

una resolució expressa en tots els procediments i a notificar-la siguin  
els que siguin la forma i el mitjà d'iniciació ...

2.     En  els  casos  de  prescripció,  renúncia  del  dret,  caducitat  del  
procediment  o  desistiment  de la  sol·licitud,  i  també de desaparició  
sobrevinguda de l'objecte del procediment, la resolució consisteix en 
la  declaració  de  la  circumstància  que  concorri  en  cada  cas,  amb  
indicació dels fets produïts i les normes aplicables”.

Atesa  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions públiques, en la secció 3a. en el seu article 94 disposa:

“ ... Secció 3a Desistiment i renúncia 
...
Article 94. Desistiment i renúncia per part dels interessats. 
1.  Tot  interessat  pot  desistir  de la  seva sol·licitud o,  quan això no estigui  
prohibit per l’ordenament jurídic, renunciar als seus drets. 

            2. Si l’escrit d’iniciació l’han formulat dos o més interessats, el desistiment o 
la renúncia només afecta aquells que l’hagin formulat. 

3. Tant el desistiment com la renúncia es poden fer per qualsevol mitjà que  
permeti  la  seva  constància,  sempre  que  incorpori  les  signatures  que 
corresponguin d’acord amb el que preveu la normativa aplicable. 



4. L’Administració ha d’acceptar per complet el desistiment o la renúncia, i ha  
de declarar conclús el procediment llevat que, havent-s’hi personat tercers 
interessats, aquests n’instin la continuació en el termini de deu dies des que  
van ser notificats del desistiment o renúncia. 
5. Si la qüestió suscitada per la incoació del procediment comporta interès  
general o és convenient substanciar-la per definir-la i aclarir-la, l’Administració  
pot  limitar  els  efectes  del  desistiment  o  la  renúncia  a  l’interessat  i  el  
procediment segueix”.

Vist  que  no  hi  ha  cap  causa  que  impliqui  un  interès  general  que  aconselli  la 
continuació del procediment fins a la seva finalització normal.

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

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

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

PRIMER.-  Declarar desistit el procediment relatiu a la reserva d’aparcament per a 
persona  discapacitada  sol·licitat  per  la  Sra.  amb  DNI:  ...717-B  per  falta  de 
documentació actualitzada, sense que això comporti  la  renúncia dels drets que li 
puguin correspondre en un procediment nou posterior.

SEGON.-  Declarar conclús el procediment i arxivar l’expedient.

TERCER.-  Notificar  el  present  acord  a  la  sol·licitant  juntament  amb els  recursos 
pertinents.

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

 

Expedient 1007/2017. Queixa del  volum de música de la festa de l'Escola el 
21/06/17.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  LA SOL·LICITUD  DEL SR.  AMB  D.N.I.:  ...452-T  EN 
REFERÈNCIA AL  VOLUM DE LA MÚSICA EN FESTES DE LES ESCOLES.  - EXP. 
1007/2017



Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I.: ...452-T en data 22 de juny de 2017 
(RE 2414)  en referència al  volum de la  música en els festes celebrades per les 
escoles el passat 21 de juny de 2017.

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

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

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

PRIMER.-  Comunicar al sol·licitant que es pren nota i es controlarà el volum de la 
música en les properes festes per molestar el mínim possible als veïns.

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

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

 

Expedient 1133/2017. Sol·licitud retirar pi mort que hi ha a la pujada de la Torre 
Guaita.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE LA SRA. AMB D.N.I.: ...382-Q EN 
REFERÈNCIA AL PI MORT QUE HI HA A LA PUJADA A LA TORRE GUAITA.  - 
EXP. 1133/2017

Vista la sol·licitud realitzada per la Sra. amb D.N.I.: ...382-Q en data 7 d’agost de 
2017 (RE 3008) en referència al pi mort i sec que hi ha a la pujada a la Torre Guaita.

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

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per 
Decret número 66/2015 i les competències delegades del Ple a favor de la Junta de 
Govern Local pel Ple de data 22 de juny de 2015, i atenent a les competències 



recuperades a favor del Ple arran del 4 d’abril de 2017. 

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

PRIMER.- Comunicar a la sol·licitant que ja s'ha procedit a la retirada del pi.

SEGON.-  Notificar el present acord a la sol·licitant.

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

 

Expedient 1134/2017. Queixa de l'escrit de civisme en relació a la brutícia de la 
zona del mercat de la B2.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  LA SOL·LICITUD  DEL  SR.  AMB  D.N.I.:  ...562-J  EN 
REFERÈNCIA A LA CARTA DE CIVISME DE LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT.  - 
EXP. 1134/2017

Vista la queixa realitzada pel Sr. amb D.N.I.: ...562-J en data 10 d’agost de 2017 (RE 
3049) en referència a la carta de civisme de la regidoria de Medi Ambient, sol·licita 
que  l’Ajuntament  solucioni  la  brutícia  generada  al  mercat  que  se  celebra  cada 
diumenge.

Atès que aquest Ajuntament va detectar la necessitat de modificar la forma de gestió 
del mercat dels diumenges ja que la gestió indirecta no garantia unes condicions 
òptimes de la prestació del Servei.

Atès  que  aquest  Ajuntament  en  sessió  plenària  de  data  3  d’agost  de  2017,  va 
aprovar definitivament l’expedient de modificació de la forma de gestió del mercat 
municipal dels diumenges per la dificultat de controlar la bona prestació del servei, 
inclosa la neteja de la zona.

Atès que aquesta forma de gestió es posarà en marxa a la major brevetat possible, 
un cop es disposi dels mitjans tècnics i personals necessaris per prestar el servei per 
gestió directa.

Atesa l’Ordenança Municipal reguladora de la venda no sedentària en mercats de 
marxants del municipi  de Banyeres del Penedès, que regula el  seu article 19 les 
obligacions dels paradistes i de l’Ajuntament respecte la neteja de la zona ocupada 
pel mercat.



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

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

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

PRIMER.- Comunicar al sol·licitant que l’Ajuntament iniciarà en breu la gestió directa 
del servei de mercat dels diumenges i garantirà la bona prestació del mateix, inclosa 
la neteja de la  zona,  de conformitat  amb l’Ordenança Municipal  reguladora de la 
venda no sedentària en mercats de marxants del municipi de Banyeres del Penedès. 
Així mateix, cal aclarir al sol·licitant que el fet que l'Ajuntament pugui millorar en la 
neteja de certs punts del Municipi, la qual cosa s'està gestionant contínuament, no 
treu que alhora es pugui requerir als veïns i veïnes el compliment de la normativa i 
civisme.

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

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

 

Expedient  63/2017.  Serveis  i  Treballs  extraordinaris  efectuats  pel  personal 
laboral de l’Ajuntament durant el mes de juliol i agost 2017.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  ELS  SERVEIS  I  TREBALLS  EXTRAORDINARIS 
EFECTUATS  PEL  PERSONAL  LABORAL  DE  L’AJUNTAMENT  DURANT  ELS 
MESOS DE JULIOL I AGOST DE 2017.- EXP. 63/2017

Vista  la  relació  de  serveis  extraordinaris  efectuats  pel  personal  laboral  d’aquest 
Ajuntament durant el mes de juliol i agost 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. 

Vist  l’informe  de  data  17  d’agost  de  2017,  emès  per  la  secretària  interventora 
tresorera accidental.

Vist el contingut de l’article 35 del Reial Decret legislatiu 1/1995 de 24 de març, que 
regula les hores extraordinàries del personal laboral que presta els seus serveis a 



l’administració i  de conformitat amb l’article 7 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 
l’Estatut  Bàsic  de l’empleat  públic  i  demés disposicions concordants,  així  com el 
règim  de  delegació  de  competències  entre  els  òrgans  administratius  d’aquest 
Ajuntament, i atenent a la disponibilitat de crèdit adequat i suficient per tal de fer front 
a aquestes despeses.

Atès  que existeixen  criteris  objectius  per  a  l’atorgament  de les  gratificacions  per 
serveis extraordinaris fora de la jornada laboral al personal de l’Ajuntament o treballs 
extraordinaris, tal com indica el full presentat per l’alcaldia. 

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

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

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

PRIMER.- Atorgar  les gratificacions per serveis o treballs extraordinaris al personal 
laboral de l’Ajuntament, que s’abonaran en la nòmina del mes d’agost de 2017, a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 9200 130.01, que es detalla a continuació:

Treballador / a Període
Gratificaci

ó

DNI: ..898J Juliol i Agost 752,06 €

DNI:...805V Juliol 35,92 €

DNI:...425Z Juliol i Agost 143,73 €

SEGON.- Abonar els serveis o treballs extraordinaris  esmentats en la nòmina del 
corrent mes d’agost de 2017.

TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió que celebri.

 

Expedient 1135/2017. Aprovació nòmines mes agost.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment



PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  LES  NÒMINES  DEL  PERSONAL  LABORAL, 
FUNCIONARI I CÀRRECS ELECTES DEL MES AGOST.- EXP. 1135/2017

En  relació  a  l’expedient  relatiu  a  l’aprovació  de  les  nòmines  del  personal  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès corresponents al mes d’agost, que inclou les 
retribucions bàsiques i retribucions complementàries corresponents a les diferents 
situacions administratives  i  serveis  o  treballs  extraordinaris  del  personal  laboral  i 
quilometratge del personal laboral.

Atès el contingut de la Base 40ena de les d’execució del pressupost per l’exercici 
vigent, que es transcriu a continuació:

“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.”

Atès que, per simplificació administrativa, serà l’Alcaldia qui proposi a la Junta de 



Govern Local l’aprovació de les nòmines i aquesta, si s’escau, qui ho acordi.

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

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

Per tot això, 

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

PRIMER.- Aprovar  la  despesa  corresponent  a  les  nòmines  del  mes  d’agost  del 
personal  funcionari,  laboral  i  càrrecs  electes  d’aquest  Ajuntament,  així  com 
l’ordenació de l’inici dels tràmits necessaris per la fiscalització i el pagament de la 
despesa per part de l’interventor amb el següent desglossament :

Cost Total: 55.643,07 €
Total Cost Seguretat Social: 14.166,60 €
Quotes Obreres: 2.777,51 €
Total líquid a percebre pel personal funcionari, laboral, càrrecs electes: 33.090,22 €

SEGON.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió que celebri.

Expedient 1131/2017. Aprovació de factures

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVACIÓ DE FACTURES.- EXP. 1131/2017

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

Nº Factura Raó Social Import Descripció

FACT/17/0932 Quiprocalt, S.L 26,93 Pastilles per control clor aigua

FACT/17/0954 Brodats Romeu, S.L 39,93 Brodat de 11 escuts per vestuari brigada



FACT/17/0958 Eco BP, S.L 1.380,95 Servei deixalleria comarcal mes juny

FACT/17/0959 Eco BP, S.L 509,09
Servei recollida selectiva (paper i cartró, 
envasos i vidre) mes juny

FACT/17/0960 Eco BP, S.L 13.672,62 Servei recollida residus mes juny

FACT/17/0975 Casguamedia, S.L 484,00
Anunci Festa Major diari “La Ciutat del Baix 
Penedès”

FACT/17/0976 Endesa Energia, S.A.U 135,46
Electricitat 31-05-2017 a 30-06-2017 TP-2124 
UA B-2

FACT/17/0977 Endesa Energia, S.A.U 155,59
Electricitat 31-05-2017 a 30-06-2017 C. A 
Interior

FACT/17/0984
Productes Pinturas Tarragona 2000, 
S.L 523,12 Material pintura Centre Cívic i Cooperativa

FACT/17/0985 Juan Casals Sadurní 13,13 Pal tractat per zona piscina

FACT/17/0986 Telefònica de España, S.A.U 33,38 Telèfon juliol ascensor ajuntament 977670533

FACT/17/0987 Telefònica de España, S.A.U 29,03
Telèfon juliol ascensor escola publica 
977167549

FACT/17/0990 Fornell Consultors, S.L 520,30 Quota gestoria mes juliol

FACT/17/1005 Jessica Marín Benet 907,50 Orquestra Shakata Festa Major Sant Miquel

FACT/17/1008 Atipic 2007, S.L 363,00 Espectacles infantils Festa Major Saifores

FACT/17/1010 SyG, S.A 219,00 Material per reparacions enllumenat públic

FACT/17/1011 Manantial Sant Hilari 60,21
Subministrament d’ampolles d’aigua per 
oficines mes Juliol

FACT/17/1012 Josepa jane figueres 169,85
Pollastres, ous i patates per banc aliments mes 
juliol

FACT/17/1013 Espai lleure Divertalia SL 330,90
Servei de menús servits a l’escola bressol mes 
juliol

FACT/17/1014 Toi Toi Sanitarios móviles, SA 764,92
Servei cabines sanitàries portàtils festa major 
nucli Banyeres

FACT/17/1015 Endesa Energia, SAU 593,69
Electricitat del 22/06/2017 a 20/07/2017 aigua 
dipòsit nou

FACT/17/1016 Endesa Energia, SAU 176,31
Electricitat del 13/06/2017 a 17/07/2017 
bombeig Josep Maria Caparrós

FACT/17/1017 Endesa Energia SAU 62,23
Electricitat del 13/06/2017 a 13/07/2017 sector 
B-2

FACT/17/1018 Endesa Energia SAU 1.332,60 Electricitat del 13/06/2017 a 13/07/2017 c. Gira 



sol

FACT/17/1019 Endesa Energia SAU 334,57
Electricitat del 15/06/2017 a 13/07/2017 urb. 
Pinatellada

FACT/17/1020 Endesa Energia SAU 363,13
Electricitat del 16/06/2017-17/07/2017 casa 
cami tancat

FACT/17/1021 Endesa Energia SAU 371,39
Electricitat del 15/06/2017 a13/074/2017 
marquesa de griny

FACT/17/1022 Endesa energia SAU 288,11 Electricitat del 13/06/17 a 12/07/17 centre cívic

FACT/17/1023 El Rebost supermercat 51,70 Oli i ous pel banc d'aliments mes juliol

FACT/17/1024 Serralleria de la Parte SL 39,01 Subministrament de material per la piscina

FACT/17/1025 Serralleria de la Parte SL 132,12 Canviar pany rocòdrom

FACT/17/1026 Incatur SL 57,16 Material per reparacions brigada

FACT/17/1027 Institut d'estudis Penedesencs 400,00
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i 
institut d'estudis penedesencs any 2017

FACT/17/1029 Telefònica de España SAU 42,35
Connectivitat ajuntament 01/08/2017 a 
31/08/2017 877909714

FACT/17/1030 Telefònica de España SAU 125,84
Telèfon centre cívic 18/06/17 a 17/07/17 
877909711

FACT/17/1031 Telefònica de España SAU 540,72
Telèfon Ajuntament període 18/06/17 a 
17/07/17 (877909713)i terminals mòbils

FACT/17/1032 Telefònica de España SAU 513,25
Telèfon escola pública període 18/6/2017 a 
17/7/2017 (977670743) i terminals mòbils 

FACT/17/1033 Telefònica de España SAU 42,35
Connectivitat escola pública període 01/08/17 a 
31/08/17 877909538

FACT/17/1034 Telefònica de España SAU 42,35
Connectivitat centre cívic Ernest Lluch període 
01/08/17 a 31/08/17 877909712

FACT/17/1035 Ferrovial servicios SA 138,70
Menús treballadors inflables i altres serveis a la 
piscina amb motiu de la festa major

FACT/17/1040 Mireia Barba Lloret 1009,12 Assessorament tècnic mes de juliol

FACT/17/1043 BASTONERS BANYERENCS 100,00 Actuació trobada de harleys juny 2017

FACT/17/1044 Maria Lourdes Meroño Coria 231,08
Serveis de publicitat i premsa festa major i 
gravació de 6 cd's 

FACT/17/1045 Associació Minyons de l'Arboç 1.452,00 Actuació castellera del dia 09/07/17 festa major

FACT/17/1046 Pedro Perea Exposito 363,00 Construcció de tarima de fusta per col·locar 



contenidors del parc del Priorat

FACT/17/1048 Erica Catering 1.567,50 Sardinada festa major 11/7/2017

FACT/17/1062
Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona 45,00 Anunci BOPT (padró gual exercici 2017)

FACT/17/1063
Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona 45,00 Anunci BOPT (padró cementiri exercici 2017)

FACT/17/1064 Productos Pinturas Tarragona 2000 SL 59,56 Pintura per façana de l’Ajuntament

FACT/17/1065 Quiprocalt 616,19 Clor dipòsit aigua+ hores operari

FACT/17/1066 Kone elevadores SA 541,52
Manteniment ascensor escola pública període 
1/7/2017 a 30/9/2017

FACT/17/1069 Sunet Plagas SL 1.015,85

Primera fracció de tractament desratització 
clavegueram i control de plagues a edificis 
municipals

FACT/17/1070 Sunet Plagas, SL 338,62

Segona fracció de tractament desratització 
clavegueram i control de plagues a edificis 
municipals

FACT/17/1071 Fornell Consultors, SL 242,00 Honoraris tramitació expedient personal laboral

FACT/17/1072 Hidro Tarraco, SA 310,56 Material reparacions aigua

FACT/17/1076 Joan Jose Segura-Societat Nova 210,00 Menús músics festa major 9/7/2017

FACT/17/1077 Ciurana Gasull SL 491,05
Benzina per vehicles municipals del mes de 
juliol

FACT/17/1078 Carlos Paz Garrido 144,50 Servei de podologia mes de juliol

FACT/17/1079
Xarxes de telecomunicacions 
alternatives (xta.cat) 302,50 Connexió telèfons mes d’agost

FACT/17/1084 An Connect 05,SL 247,99 Tarifa plana i canal sip mes de juliol

FACT/17/1086 Lyreco España, SA 34,44 Material oficina per centre cívic Ernest Lluch

FACT/17/1087 Lyreco España, SA 431,16 Material d’oficina i didàctic per l’escola bressol

FACT/17/1088 Lyreco España, SA 39,20 Material didàctic per escola bressol

FACT/17/1089 Excavacions Xavi, SCP 130,68 Mini giratòria avaria aigua 28/7/2017

FACT/17/1090 Rosó Borrell Montserrat 18,60 Diaris i revistes llar d’avis juliol 

FACT/17/1091 Rosó Borrell Montserrat 7,50 Bosses per regal centre cívic Ernest Lluch

FACT/17/1092 Sugrañes Editors, SL 85,91 Sobres blancs jutjat de pau



FACT/17/1093 Lyreco España, SA 176,37 Prestatgeries escola bressol 

FACT/17/1094 Lyreco España, SA 324,22 Material oficina ajuntament

FACT/17/1095 Toi Toi Sanitarios Móviles, SA 1.482,11
Servei cabines sanitàries portàtils concentració 
Harleys juny 2017

FACT/17/1096 Joan Miquel Mestre Jané 248,17 Reparacions del generador

FACT/17/1098
Consorci Administració Oberta de 
Catalunya 51,30 Emissió tcats personal funcionari Ajuntament

FACT/17/1100 José Fernando Cámara Gallego 81,40 Pollastres pel banc d'aliments

FACT/17/1101 Siemens Renting, SA 82,79 Lloguer centraleta centre cívic mes de juliol

FACT/17/1103 Gestinet internet informàtica SL 435,60 Manteniment informàtic mes de juliol

FACT/17/1104 Publicacions Penedès, SA 92,00
Subscripció anual al 3 de vuit de juliol 2017 a 
juny 2018

FACT/17/1112
Ferrer Ojeda Correduría de Seguros, 
SL 593,81

Ampliació de la cobertura de l’assegurança 
d’accidents a 24 hores

FACT/17/1116 Endesa Energia, SAU 79,50 Electricitat 02/06/2017 a 31/07/2017 c. Farigola

FACT/17/1117 Endesa Energia XXI, SLU -2,76
Regularització consum electricitat 01/04/2014 a 
25/04/2015 dipòsit d'aigua

FACT/17/1118 Endesa Energia XXI, SLU -5,90
Regularització consum electricitat del 
01/04/2014 a 25/04/2015 ermita mare de deu

FACT/17/1119 Endesa Energia XXI, SLU -8,19
Regularització consum electricitat del 
01/04/2014 a 25/04/2015 centre cívic Saifores

FACT/17/1120 Endesa Energia XXI, SLU -2,73
Regularització consum electricitat del 
01/04/2014 a 25/04/2015 local de dones

FACT/17/1123 Motorpress-Rodale, SL 34,20
Subscripció Runners World període juliol 
2017-juny 2018

FACT/17/1125 Correos y Telégrafosx SA 288,34 Servei de correus juliol

FACT/17/1128 Telefònica Móviles España, SA 25,41
Telèfon ascensor escola pública juliol (línia 
717794197)

FACT/17/1129 Telefònica Móviles España, S.A 174,71
Consum telèfons mòbils, trucades fora de tarifa 
període 13/6/2017 a 17/7/2017

FACT/17/1137 Mercedes Menéndez Noel 186,00 Pa i farina per banc d'aliments

FACT/17/1140 Mercedes Menéndez Noel 81,00 Pa per banc d'aliments

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 establert al Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei  de contractes del  Sector  Públic,  i  a  l’article  213 i  següents 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, amb la ferma intenció de regularització aquesta situació: 
FACT-2017-984,  FACT-2017-985,  FACT-2017-1010,  FACT-2017-1013, 
FACT-2017-1026,  FACT-2017-1064,  FACT-2017-1065,  FACT-2017-1066, 
FACT-2017-1072, FACT-2017-1078, FACT-2017-1103.

Atès la normativa en matèria de reconeixement d’obligacions per part de l’ens local, 
continguda en el Reial Decret legislatiu 2/2004 i normativa concordant, així com a les 
bases d’execució del pressupost vigents per l’exercici 2017.

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

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

Per tot això, 

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

PRIMER.-  Aprovar  el  reconeixement  de  les  obligacions  indicades  a  la  part 
antecedent, per un import total de 40.484,37 €, i procedir a la comptabilització en la 
fase comptable corresponent a càrrec dels crèdits del vigent pressupost.  

SEGON.- Procedir al pagament efectiu, quan procedeixi. 

TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

Els  expedients que consten a continuació  no estaven inclosos en l’ordre  del  dia  i 
s’inclouen en l’acta, prèvia declaració d’urgència, d’acord els articles 83 i 91 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).

Expedient  1111/2017.  Contracte  menor  d'obres,  arranjament  voreres  Escola 
Pública.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL



APROVAR,  SI  S’ESCAU,  EL  CONTRACTE  MENOR  D’OBRES  PER 
ARRANJAMENT  DE  VORERES  A  LA  ZONA  DE  L’ESCOLA  PÚBLICA  DEL 
MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS.- EXP. 1111/2017

Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 24 d’agost de 2017 es va acreditar la 
necessitat d’aquest organisme de contractar l’obra d’arranjament de vorera per accés 
a  l’escola  pública,  i  ateses  les  gestions  realitzades  amb  a  l’empresa 
CONSTRUCCIONS  GERMANS  REBOLLO,  S.L.,   per  un  preu  total  de  3.679,00 
euros i 772,59 euros d’IVA.

Atès a la declaració jurada de l’empresa CONSTRUCCIONS GERMANS REBOLLO, 
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 que el  pressupost  inicial  d’aquesta obra era per import  de 2.804,00 euros i 
588,84  euros  d’IVA,  informat  favorablement  pel  coordinador  dels  serveis  tècnics 
municipals,  però posteriorment s’ha detectat la conveniència de millorar l’actuació 
per garantir el pas correcte i s’ha demanat un nou pressupost per import de 3.679 
euros i 772,59 euros d’IVA. 

Atesa la urgència de l’actuació per garantir la seva execució abans de l’inici del curs 
escolar. 

Atès l’informe de la Sra. Immaculada Rocio Santos Cuellas, Secretaria interventora 
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 24 d’agost de 
2017.

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

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia  a la  Junta  de Govern Local  per 
Decret número 66/2015 donat compte en el ple de data 22 de juny de 2015 i l’art 23 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

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

PRIMER.-  Aprovar el  contracte menor d’obres d’arranjament de les voreres de la 
zona de l’escola pública del municipi de Banyeres del Penedès a favor de l’empresa 
CONSTRUCCIONS GERMANS REBOLLO, S.L., per un preu total de 3.679,00 euros 
i 772,59 euros d’IVA.

SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable, a càrrec 
de la partida núm. 1532 619.02 del vigent pressupost. 

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

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



 

Expedient 1147/2017. Liquidacions trimestrals del conveni d'assistència tècnica 
en l'àmbit urbanístic amb el Consell Comarcal del Baix Penedès.

Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  LA LIQUIDACIÓ  PER  LA PRESTACIÓ  DEL SERVEI 
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN  L’ÀMBIT  URBANÍSTIC  EMESA PEL  CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS CORRESPONENT ALS MESOS DE MARÇ A 
SETEMBRE DE 2017.- Exp. 1147/2017

En data 22 de setembre de 2016, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès va acordar, 
en sessió plenària ordinària, l’adhesió al conveni de col·laboració per a l’assistència 
tècnica en l’àmbit urbanístic entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos 
ajuntaments de la comarca. 

La prestació dels serveis objecte del conveni s’inicia al març de 2017.

En data 1 de juny de 2017, amb registre d’entrada núm. 2017-E-RC-2071, el Consell 
Comarcal  del  Baix  Penedès  ha  tramès  la  liquidació  pels  serveis  inclosos  en 
l’esmentat conveni de col·laboració corresponent al mes de març i al segon trimestre 
de 2017, per import de 2.557,43 euros.

En data 6 de juliol de 2017, amb registre d’entrada núm. 2017-E-RC-2598, el Consell 
Comarcal  del  Baix  Penedès  ha  tramès  la  liquidació  pels  serveis  inclosos  en 
l’esmentat  conveni  de col·laboració corresponent  al  tercer  trimestre  de 2017,  per 
import de 2.135,17 euros.

Atès  que  és  obligació  de  l’Ajuntament  abonar  al  Consell  Comarcal  la  quota 
individualitzada que resulti d’aplicar el sistema de distribució entre els ajuntaments 
del cost final de l’assistència, prèviament determinat. 

Atès el pacte sisè, punt primer, del conveni, que disposa:

“Sisè. Gestió econòmica

1. El  Consell  Comarcal,  d’acord  amb  les  dades  resultants  del  sistema  de  
distribució de les quotes resultants del cost  final  de l’assistència,  emetrà i  
notificarà trimestralment a cada ajuntament el document d’ingrés de la seva  
aportació.  L’ajuntament  efectuarà  l’ingrés  en  el  termini  màxim de  dos  (2)  
mesos a comptar des de la recepció de la notificació. Transcorregut aquest  
termini, autoritza al Consell Comarcal a fer la compensació de crèdits.”

Atès que al pressupost de l’exercici vigent, a la partida pressupostària 1510 465.00, 
existeix consignació adequada i suficient per assumir la despesa corresponent als 
serveis prestats en l’àmbit urbanístic durant els mesos de març a setembre de 2017.



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

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

Per tot això, 

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

PRIMER. Aprovar la liquidació emesa pel Consell Comarcal del Baix Penedès pels 
serveis d’assistència tècnica en l’àmbit urbanístic corresponent als mesos de març a 
setembre de 2017, per un import global de 4.692,60 euros. 

SEGON.  Aprovar,  disposar  i  reconèixer  la  despesa  a  càrrec  de  la  partida 
pressupostària  1510 465.00 del  vigent  pressupost  i  fer  efectiu  el  pagament quan 
procedeixi. 

TERCER. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Penedès.

QUART. Donar compte d’acord acord al Ple a la propera sessió que celebri.  

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

Donar compte dels Decrets

Número de 
Decret

data Assumpte Expedient

2017-0103 2/08/2017
Sol·licitud de subvenció per a inversions en camins 
públics locals període 2018-2020.

882/2017

2017-0104 3/08/2017
Modificació  de  crèdits  núm.  6/2017,  modalitat 
generació de crèdit per ingressos.

1009/2017

2017-0105 3/08/2017
Convocatòria JGL extraordinària de data 4 d’agost de 
2017.

JGL/2017/25

2017-0106 8/08/2017
Decret per tancament de vorera per seguretat 
d'obres als vianants.

783/2017

2017-0107 8/08/2017
Modificació  del  Decret  núm. 2017-0106,  de data 8 
d’agost de 2017.

1087/2017



2017-0108 11/08/2017
Delegació de les funcions d’alcaldia per a celebració 
de matrimoni civil.

50/2017

2017-0109 11/08/2017
Delegació de les funcions d’alcaldia per a celebració 
de matrimoni civil.

50/2017

2017-0110 21/08/2017

Resolució  expedient  de  renovació  d’inscripció 
padronal  i  de  declaració  de  la  caducitat  de  les 
inscripcions  de  les  persones  estrangeres  no 
comunitàries sense residència permanent.

688/2017

Es fa constar que els decrets 2017-0106 i 2017-107 han estat modificats al llibre de 
decrets, d’acord amb la diligència de la Secretaria municipal, en els següents termes:

1. Anul·lar el decret 2017-0106, de data 8 d’agost de 2017, per duplicitat amb el 
decret 2017-0087.

2. Modificar el resum que figura al llibre de decrets i l’assumpte que figura en el 
document del decret 2017-0107, de de forma que:

Al resum del llibre de decrets, on diu:
“Modificació del Decret 2017-0106 de data 8 d’agost de 2017”.
 Ha de dir:
“Resolució  de  la  sol·licitud  de  cessió  de  6  tanques  per  senyalitzar  obra  de  
particular”.

I a l’assumpte, on diu:
“Modificació del Decret nº 2017-0106, de data 8 d’agost  de 2017, sobre part  del  
tancament  de vorera per  obres (reparació  mur)  per  seguretat dels  ciutadans que 
circulen per la via, per errada a la part de l’informe tècnic”.
Ha de dir: 
“Sol·licitud de cessió de 6 tanques per senyalitzar obra de particular”. 

  

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes
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