
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2017/13 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 27 d’abril de 2017 

Durada Des de les 18:15 fins a les 22:03 hores 

Lloc Sala de Juntas 

Presidida per Amadeu Benach i Miquel 

Secretari José Félix Velasco Martínez 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

39689555L Amadeu Benach i Miquel SÍ

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

35013086W Ida Pilar Josefa Berdusan Farré SÍ

46333082L Joan Roig i Soria SÍ

39636281J Lluís Inglada i Jané SÍ

 

 

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

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 

 



 

Unanimitat/Assentiment

S'aprova l'acta corresponent a la sessió ordinària de data 6 d'abril de 2017.

 

Expediente 4/2017. ACTIVITAT A/17/001

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

EXPEDIENT:                                  A/17/001   -   G 4/2017
ASSUMPTE:                                  Proposta d’Alcaldia
SOL·LICITANT:                                  DNI .... 593-L
ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA:    Canvi de Titular de l’Activitat 
EMPLAÇAMENT:                            Rambla del Pujolet
ANTECEDENTS:                                A/79/006 
 
 
En data 21 de desembre de 2016, la Sra. DNI .... 593-L  va presentar sol·licitud de canvi de 
nom del titular de  l’activitat de bar – cafeteria, amb llicència d’obertura A/79/006.
En data 5 de gener de 2017,   l’Alcalde va acordar l’inici  de l’expedient,  i  va sol·licitar  els 
preceptius informes jurídic i tècnic.

En data 10 de gener de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable.

En data 12 d’abril de 2017 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe favorable.

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

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

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

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

PRIMER.- Donar-nos per assabentats del canvi de titularitat de l’activitat de bar-restaurant, 
coneguda com a Bar Font, en favor de la Sra.  amb DNI .... 593-L

SEGON.- Inscriure el canvi de titular en els padrons municipals que li siguin de competència.

TERCER.- Notificar el present acord als interessats. 

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

 

Expedient 338/2017. 2017. LLICÈNCIA GUAL

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Proposta d'Acord
Expedient: G 338-2017 – O/17/017
Assumpte: Llicència de Gual
Emplaçament: Av. Catalunya, 36
 
En data 10 de març de 2017, NIE: ...231-K va presentar sol·licitud de llicència de gual.

En data 10 de març de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i  va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic.

En data 28 de març de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable.

En data 10 d’abril de 2017 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe favorable.

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

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

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

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

PRIMER.- Atorgar la llicència de gual sol.licitada amb els següents advertiments:

 El nombre màxim de vehicles es inferior a 4.

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

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

 Queda prohibit  la utilització de rampes permanents a la vorera, excepte que sigui 
rebaixada  la  vorera  tal  com indica  la  ordenança.  Per  tant,  aquesta  llicència  sols 
permet emprar pujadors que s’hauran de posar i retirar cada cop que entri o surti el  
cotxe.

 Atenent ordenança fiscal núm. 15 de taxa per les entrades de vehicles a través de les 
voreres i les reserves de via pública, i degut a l’amplada del carrer es fa necessari un 
contragual. 

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

C O N C E P T E  TOTAL

 



 

TAXA LLICENCIA  GUAL  70,50 €

I M P O R T        T O T A L        A        I N G R E S S A R 70,50 €

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

QUART.- Notificar el present acord als interessats. 

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

 

Expediente 184/2016. OBRES MAJORS (O/16/095)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

EXPEDIENT:                                  O / 16 / 095 – G 184/2016
ASSUMPTE:                                  Proposta d'Acord
SOL·LICITANT:                                 DNI ...808-B
ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA:    Devolució de fiances
EMPLAÇAMENT:                            Penedès, 30
REFERÈNCIA CADASTRAL:            1007101CF8710N0004LE
 
 
Primer.- Identificació.
 

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

 Descripció de les obres:        Construcció de piscina d’ús particular 

 Emplaçament de les obres:    Carrer Penedès, 30 

            Referència Cadastral:       1007101CF8710N00004LE
 Promotor:                           DNI .....808-B 

 Identificació del redactor del projecte: Jordi Vila Canals. Arquitecte. Col·legiat núm. 
53063-8 

 Suspensió de Llicències:        No 

 Afectació del domini públic:    No 

 



 

 
En data 27 de setembre de 2016 el  Sr. DNI ....808-B   va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter major.

 
En data 10 de novembre de 2016, la Junta de Govern Local va atorgar llicència per a la  
construcció d’una piscina d’ús particular, condicionant al dipòsit de les següents fiances:
 

     Residus d’excavació: 87,98 m3 x 11 €m3............ ........................................... 967,78 €
-     Residus construcció: (mínims).........................................................................  150,00 €

                                                                                                                -----------------
                                                                                                               1117,78 €
 

       Garantia reposició possibles danys a la via pública: 5.00 ml x 24,04 €/ml ..... 120,20 €
 
En data 21 de novembre de 2016, el Sr. DNI .....808-B va fer el dipòsit de les fiances.

En data  6  d’abril  de  2017,  el  Sr.  DNI  .....808-B va  sol.licitar  la  devolució  de les  fiances, 
acompanyant  la instància de sol.licitud amb la documentació tècnica de final  d’obra, i  els 
certificats de dipòsit de runes signats per la gestora autoritzada.

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

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

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

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

PRIMER.-  Aprovar la devolució al número de compte indicat de la fiança dipositada per la 
correcta gestió dels residus per un import de 1.117,78 euros.

SEGON.- Aprovar la devolució al número de compte indicat, de la fiança dipositada per la 
reposició dels danys a la via pública, per un import de 120,20 euros.

TERCER.- Notificar aquest acord al sol·licitant.

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

 

Expedient 308/2017. 2017. OBRES MAJORS

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

EXPEDIENT:                                  G 308/2017 – O/17/015
ASSUMPTE:                                  Proposta d'Acord 
SOL·LICITANT:                                  Sra. DNI ...935-P
ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA:    Construcció de piscina d’ús particular 

 



 

EMPLAÇAMENT:                            Ametllers, 14 (Priorat)
REFERÈNCIA CADASTRAL:            8602708CF7780S0001YQ
 
 
En data 24 de febrer de 2017, la Sra. DNI ...935-P   va presentar sol·licitud de llicència d’obres 
en sòl urbà que tenen el caràcter de major.

En  data  11  d’abril  de  2017,   l’Alcalde  va  acordar  l’inici  de  l’expedient,  i  va  sol·licitar  els 
preceptius informes jurídic i tècnic.

En data 11 d’abril de 2017,  el tècnic municipal va emetre informe favorable.

En data 12 d’abril de 2017, el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe favorable.
Atès el que estableix l’article 188.2 artículo.188.2 Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto,  
que aprueba el  Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña.del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual  
la competència i el procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran 
al que estableix la legislació de règim local.

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

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

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

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

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

 Descripció de les obres:           Construcció de piscina d’ús particular 

 Emplaçament de les obres:        Ametllers, 14 del Priorat 

            Referència Cadastral:               8602708CF7780S0001YQ
 Promotor:                                 Sra. DNI ....935-P 

 Identificació del redactor del projecte: Ramon Bertran Reig, eng tècnic 13.008-L 

 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 les següents fiances:
   Residus d’excavació: 31 m3 x 11 €m3............ ..............................................    341,00 €
     Residus construcció: (mínims).......................................................................  150,00 €

                                                                                                             -----------------
                                                                                                                  491,00 €
 

 Garantia reposició possibles danys a la via pública: 15,31 ml x 24,04 €/ml ... 368,05 € 

 
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 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 realitzar la 
següent liquidació tributària:
 

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 519,41 €

- Taxa Llicencia Urbanística  200,00 €

- TOTAL 719,41 €

 
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.

 

Expediente 186/2016. OBRES MENORS (O/16/097)

No hi ha acord Motiu: Manca de quòrum

Expedient duplicat (184/2016)

 

Expedient 307/2017. 2017. OBRES MENORS

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

EXPEDIENT:                                 G 307/2017 – O/17/014
ASSUMPTE:                                 Proposta d’Alcaldia 
SOL·LICITANT:                                 Sr. DNI ...839-Z

 



 

ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA:   Reforma de cuina i baranes 
EMPLAÇAMENT:                           Marquesa de Grinyi, 13
REFERÈNCIA CADASTRAL:           8705813CF7780N0001SH
 
En data 3 de març de 2017, el Sr. DNI ...839-Z  va presentar sol·licitud de llicència d’obres en 
sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

En  data  11  d’abril  de  2017,   l’Alcalde  va  acordar  l’inici  de  l’expedient,  i  va  sol·licitar  els 
preceptius informes jurídic i tècnic.

En data 11 d’abril de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable.

En data 12 d’abril de 2017 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe favorable.
Atès el que estableix l’article 188.2 artículo.188.2 Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto,  
que aprueba el  Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña.del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual  
la competència i el procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran 
al que estableix la legislació de règim local.

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

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

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

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

EXPEDIENT 

Primer.- 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:       Reforma de cuina i pintat de baranes exteriors 

 Emplaçament de les obres:   Marquesa de Grinyi, 13 

            Referència Cadastral:      8705813CF7780N0001SH
 Promotor:                         Sr. DNI ...839-Z 

 Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència 

 Suspensió de Llicències:      No 

 Afectació del domini públic:  No 

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

 



 

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

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

de construcció.

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

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

Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si 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 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 realitzar la 
següent liquidació tributària:
 

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 28,20 €

- Taxa Llicencia Urbanística  36,00 €

- TOTAL 64,20 €

 
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 368/2017. OBRES MENORS

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

EXPEDIENT:                                   G 368/2017 – O/17/020
ASSUMPTE:                                   Proposta d’Alcaldia
SOL·LICITANT:                                   Sr. DNI ...593-X
ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA:     Tancament entre veïns 
EMPLAÇAMENT:                             Marquesa de Grinyí, 53
REFERÈNCIA CADASTRAL:              8304614CF7780S0001JQ
 
 
En data 17 de març de 2017, el Sr. DNI ...593-X  va presentar sol·licitud de llicència d’obres 
en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

En  data  11  d’abril  de  2017,   l’Alcalde  va  acordar  l’inici  de  l’expedient,  i  va  sol·licitar  els 
preceptius informes jurídic i tècnic.

 



 

En data 11 d’abril de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable.

En data 12 d’abril de 2017 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe favorable.

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

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

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

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

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

EXPEDIENT 

Primer.- 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:        Construcció de tanca entre veïns 

 Emplaçament de les obres:    Marquesa de Grinyí, 53 

            Referència Cadastral:       8304614CF7780S0001JQ
Promotor:                         Sr. DNI ... 593-X

 Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència 

 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.

TERCER.- El termini  per  iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de dos  
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 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 realitzar la 
següent liquidació tributària:
 

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 11,70 €

- Taxa Llicencia Urbanística  36,00 €

- TOTAL 47,70 €

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 370/2017. OBRE MENOR

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA
EXPEDIENT:                                  G 370/2017  -  O/17/021
SOL·LICITANT:                                  Sr. DNI ....478-B
ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA:    Construcció de tanca a veïns 
EMPLAÇAMENT:                            Flor de Liz, 22
REFERÈNCIA CADASTRAL:            9907311CF8700N0001RL
 
 
En data 20 de març de 2017, el Sr. DNI ....478-B  va presentar sol·licitud de llicència d’obres 
en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

En data 21 de març de 2017,   l’Alcalde va acordar l’inici  de l’expedient, i  va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic.

En data 11 d’abril de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable.

En data 12 d’abril de 2017 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe favorable.

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

Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de Govern 

 



 

Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015.

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

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

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

EXPEDIENT 

Primer.- 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:        Construcció de tanca entre veins 

 Emplaçament de les obres:    Flor de Liz, 22 (Casa Roja) 

            Referència Cadastral:       9907311CF8700N0001RL
 Promotor:                          Sr. DNI ...478-B 

 Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència 

 Suspensió de Llicències:       No 

 Afectació del domini públic:   No 

SEGON.- La llicència d’obres estarà sotmesa a les següents condicions:
-        La tanca no superarà, en cap cas, 1,6m d'alçada, amb 60cm massís i la resta amb 

reixes, tela metàl·lics o vegetació.
-        Caldrà dipositar una fiança de 150 euros per garantir la correcta gestió dels residus 

de construcció.

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

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

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 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 realitzar la 
següent liquidació tributària:

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 27,68 €

 



 

- Taxa Llicencia Urbanística  36,00 €

- TOTAL 63,68 €

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. 

 

Expediente 3/2017. AIGUA O/16/135

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA
 
EXPEDIENT:                                       O / 16 / 135 – G 3/2017
ASSUMPTE:                                       Proposta d’Alcaldia 
SOL·LICITANT:                                       DNI .... 524-M
ACTUACIÓ  QUE  ES  SOL·LICITA:    Reclamació  acord  de  Junta  de  Govern  Local  per 

Desconnexió d’escomesa fraudulenta i connexió a la 
xarxa municipal d’aigua de forma reglamentària.

EMPLAÇAMENT:                                 Marquesa de Grinyí, 44 Priorat de Banyeres.
REFERÈNCIA CADASTRAL:                  8505310CF7780N0001RH
 
En data 13 de desembre de 2016, i degut a una fuita d’aigua a la xarxa municipal d’aigua  
localitzada a l’Av. Marquesa de Grinyí, es detecta que la finca situada a la mateixa avinguda, 
en  el  número  44,  disposa  d’una  connexió  fraudulenta  d’aigua  que  comporta  que,  el 
subministrament d’aigua potable  de l’aigua a  la finca,  es desviï  per una canonada il·legal 
sense  passar  pel  comptador  homologat. Motivat  per  aquest  ús  fraudulent  de  l’aigua, 
l’Ajuntament adopta la decisió de desmantellar la connexió il·legal i com a conseqüència, la  
finca queda sense subministrament.

En data 29 de desembre de 2016, i amb número de registre d’entrada E/16/4709, el propietari  
de la finca, sol·licita a l’Ajuntament amb caràcter urgent i al·legant la proximitat del període de 
vacances de Nadal, autorització per a la connexió de l’habitatge situat a l’Av. Marquesa de 
Grinyi,  44  a  la  xarxa  municipal  d’aigua potable  i  així  deixar  regulada la  seva  situació.  En 
aquella mateixa data, la companyia va deixar anul·lada la connexió fraudulenta  i va restablir-li 
el  servei  d’aigua.  En data 2 de febrer  de 2017,  la Junta de Govern Local   li  va  concedir 
autorització  per a la connexió a la xarxa municipal d’aigua amb els següents termes que, es 
transcriuen a continuació:
PRIMER.- Atorgar la llicència d’autorització de connexió a la xarxa municipal d’aigua potable 
sol·licitada i que fa referència a l’ identificació següent:

SOL·LICITANT:                                        DNI .... 524-M
ACTUACIÓ  QUE  ES  SOL·LICITA:         Desconnexió  d’escomesa  fraudulenta  i 

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

EMPLAÇAMENT:                                Av.  Marquesa  de  Grinyí,  44  del  Priorat  de 
Banyeres.
REFERÈNCIA CADASTRAL:                   8505310CF7780N0001RH

 



 

SEGON.- L’escomesa quedarà condicionada a la liquidació prèvia de l’import corresponent a la 
obra civil i la taxa municipal corresponent.

TERCER.- D’acord amb  les Ordenances Fiscals es realitza la següent liquidació tributària:

C O N C E P T E TOTAL

TAXA CONNEXIÓ AIGUA 350,00 €

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

390,85 €

IVA 82,08 €

IMPORT PORTELLA 0,00 €

IMPORT TOTAL A INGRESSAR  822,93 €

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

CINQUÈ.- Es fa l’advertiment de que la concessió d’aquesta llicència no eximeix la possible 
incoació d’un expedient disciplinari pel frau comés pel titular de la finca.

Igualment, s’adverteix al propietari Sr. DNI ...524-M, que consultats els padrons municipals i  
revisades  les  llicències  urbanístiques  que  afecten  a  la  finca  amb  referència  cadastral  
8505310CF7780N0001RH, s’ha detectat que la piscina construïda a l’empara de la llicència 
O/10/053  i  amb  una  làmina  d’aigua  d’aproximadament  25  m2,  no  està  donada  d’alta  al 
cadastre tal i com hauria de ser preceptiu.

D’altra banda, s’ha detectat l’existència de construccions auxiliars adossades a tanca de veí  
que no estan degudament legalitzades al no posseir l’obligada llicència de construcció com 
tampoc l’alta al cadastre.

Es commina al  propietari  que procedeixi  a la legalització de totes les construccions sense 
llicència construïdes a la seva finca en el termini de 20 dies  i es tramiti  les seves altes al 
cadastre.

SISÈ.- Notificar el present acord i els advertiments als interessats. 

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

En data 24 de març de 2017 i  amb número de registre d’entrada E/17/1186, sol·licitant  la  
revisió de la liquidació de l’expedient O/16/135 de desconnexió d’escomesa fraudulenta, i nova 
connexió a la xarxa municipal d’aigua de forma reglamentaria de la finca de la seva propietat, 
situada  a  l’Av.  Marquesa  de Grinyí,  44,  del  Priorat  de  Banyeres,  li  informem de  que,  el 
Reglament  Municipal  d’Aigua Potable vigent  en el  municipi  estableix,  en el  seu Capítol  II.- 
Inspeccions i Sancions, el següent articulat que li és d’aplicació:

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

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

 



 

la  normativa  d’aquest  Reglament,  donarà  lloc  a  la  imposició  de  sancions  sense 
perjudici de l’exigència de les responsabilitats indemnitzacions dels danys i perjudicis 
que siguin procedents, i se suspendrà el servei.
A efectes de qualificació, es consideraran: Infraccions molt greus:
a)   Alterar elements d’utilització de l’empresa
b)   L’ús incontrolat o fraudulent  de l’aigua.
c)   Fer empiuladures a la xarxa interior servida per l’empresa amb altres escomeses o 

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

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

-        Article 48: Sancions de les infraccions 
Les infraccions de caràcter lleu motivaran advertència de l’Ajuntament i la normalització 
de la situació dins d’un termini màxim de 15 dies. La reiteració d’una infracció lleu serà  
qualificada de greu. La reiteració d’una infracció greu serà qualificada de molt greu.
Les infraccions molt greus seran sancionades amb un import equivalent de 501 fins a 
1000 m3 d’aigua valorada a la tarifa general, primer bloc.
 
Amb independència  de les  sancions  que corresponguin,  en els  supòsits  d’infracció 
greus i molt greus, l’empresa podrà suspendre el servei amb caràcter cautelar fins que 
es realitzi la reparació per part de l’infractor.
 
En  cap  cas  es  restituirà  el  servei  si  com  a  conseqüència  de  la  infracció  comesa 
s’originen despeses i no han estat liquidades per l’abonat o l’usuari.

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

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

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

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

PRIMER.- Reiterar la validesa i contingut, en la seva totalitat, de l’Acord adoptat per la Junta de 
Govern Local en data 2 de febrer de 2017 referent a l’expedient O/16/135 – G 3/2017, reflectit  
en l’expositiu.

SEGON.- Es fa l’advertiment de que la concessió d’aquesta llicència no eximeix la possible 
incoació d’un expedient disciplinari pel frau comés pel titular de la finca.

TERCER.- Recordar a l’interessat que la connexió realitzada per la companyia en data 29 de 
desembre  de  2016,  es  va  realitzar  a  precari,  quedant  condicionada  a  l’abonament  de  la 
liquidació practicada.

 



 

QUART.- Requerir a l’interessat a efectuar el pagament total de la liquidació l’esmentada, per 
un import  de 822,93 € corresponent al Expedient O/16/135 en un període màxim de 15 dies a 
comptar des de la data de rebre la notificació d’aquest acord, recordant que en cas de què no 
satisfer el deute en el període establert s’iniciarà el tràmit per via executiva amb un recàrrec 
d'un 20 per 100.

CINQUÈ.- Notificar el present acord i els advertiments als interessats. 

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

 

Expedient 339/2017. COMPTADOR D'AIGUA (BAIXA)

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

EXPEDIENT:                                   G 339/2017 – O/17/018
ASSUMPTE:                                   Proposta d'acord 
SOL·LICITANT:                                   Sr. DNI ...711-L
ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA:    Retirada de comptador i desconnexió de la xarxa d’aigua 
EMPLAÇAMENT:                            Tomoví, 54 (Sant Miquel)
REFERÈNCIA CADASTRAL:             9499314CF7699N0001TU
 
En data 10 de març de 2017,  el  Sr.  DNI  ...711-L    va presentar  sol·licitud de retirada de 
comptador d’aigua potable i desconnexió de la finca de la xarxa d’aigua municipal.

En data 29 de març de 2017,   l’Alcalde va acordar l’inici  de l’expedient, i  va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic.

En  data  4  d’abril  de  2017  el  tècnic  municipal  va  emetre  informe  favorable  respecte  al  
pressupost  i  el  quadre de tasques presentat  per  la companyia  encarregada   de retirada i 
desconnexió.

En data 4 d’abril de 2017,  el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe favorable a la 
liquidació.

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

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

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

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

PRIMER.- Autoritzar la retirada del comptador d’aigua i la desconnexió de la xarxa municipal 
de l’habitatge situat al carrer Tomoví, 54 de Les Masies de Sant Miquel.

SEGON.- Aprovar la liquidació presentada per la companyia d’acord amb el quadre següent:

 



 

C O N C E P T E TOTAL

TAXA CONNEXIÓ AIGUA 0,00 €

TREBALLS DE DESCONNEXIÓ I MATERIALS 208,35 €

IVA 43,75 €

IMPORT PORTELLA 0,00 €

IMPORT TOTAL A INGRESSAR  252,10 €

TERCER.- Es fa l’advertiment que la petició  s’autoritza salvant el dret de propietat i sense 
perjudici de tercers.

QUART.- Notificar el present acord als interessats. 

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

 

Expedient 295/2017. SOL·LICITA TRACTAMENT DE FUITA EN EL REBUT 
D'AIGUA DEL QUART TRIMESTRE DE 2016

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  D'ACORD  D'APROVAR  SOL·LICITAR  A  BASE  –  GESTIO  D’INGRESSOS 

TRACTAMENT DE FUITA EN EL REBUT D’AIGUA DEL QUART TRIMESTRE DE 2016.- 

442/2017 

 

Vist l’escrit presentat pel  Sr. f. V. m amb DNI: …626x de data 3 de març de 2017 i amb 

registre d’entrada número E-17-822, en el qual sol·licita un tractament de fuita en el rebut 

d’aigua corresponent al quart trimestre de 2016, degut a que va tenir una fuita al jardí i no ho 

sabia. Ho va saber quant va trobar l’avís de l’Ajuntament a la bústia de possible fuita per 

consum molt elevat. 

Vist que seguidament a rebre l’avís, va trucar al lampista per tal de reparar la fuita que estava  

soterrada i adjunta la factura de la reparació i l’informe fet pel lampista. 

Atès l’informe de manteniment de data 13 d’abril de 2017 i amb número de registre IM/17/004,  

en el qual s’informa que s’ha pogut comprovar que el tub era nou i que està tot reparat. 

Per tot això, 

 



 

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  d’aigua del  quart 

trimestre de 2016, amb número fix: 0208002378 i a nom del Sr. F. V. M. Amb DNI: ....626X, 

per fuita i en generi un de nou amb tractament de fuita. 

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

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

 

Expedient 442/2017. SOL·LICITA REVISIO DE LES LECTURES DE L'AIGUA PER 
POSSIBLE ERROR

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ACORD D'APROVAR SOL·LICITAR A BASE – GESTIO D’INGRESSOS LA 

BAIXA I NOVA LIQUIDACIO DELS REBUTS D’AIGUA DEL TERCER I QUART TRIMESTRE 

DE 2016 PER ESTAR EL COMPTADOR ILEGIBLE.- 442/2017 

Vist l’escrit presentat pel Sr. J. V. amb DNI: …999E de data 24 de març de 2017 i amb registre 

d’entrada  número  E-17-1180,  en  el  qual  sol·licita  que  es  generin  dos  rebuts  nous 

corresponents al rebuts d’aigua del tercer i quart trimestre de 2016 per que les lectures no són 

correctes. Ja que el dia 22 d’agost de 2016 la lectura era de 2208m3 consumits, per que 

abans de marxar sempre miren la lectura de l’aigua. 

Vist l’informe de manteniment de data 13 d’abril de 2017 i amb número de registre IM/17/005, 

la lectura del tercer trimestre va ser de 0m3 consumits, per que el comptador estava il·legible 

a causa del seu mal estat i el baff, al canviar el comptador per un de nou, es va poder veure la  

lectura correcte i per això en la lectura corresponent al quart trimestre de 2016, va ser una  

acumulació dels dos trimestres. 

Per tot això, 

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

PRIMER.- Aprovar sol·licitar a Base que anul·li i doni de baixa els rebuts d’aigua del tercer i 

quart trimestre de 2016, amb número fix: 000329 i a nom del Sr. J. V. Amb DNI: ....999-E, per 

error en la presa de lectura i en generi uns de nous amb la lectura correcte: 

3er trimestre de 2016 –  de 2178m3 a 2208m3 = 30m3

 



 

4rt trimestre de 2016 – de 2208m3 a 2221m3 = 22m3 

SEGON.- Sol·licitar  a Base que es faci  efectiva la devolució dels rebuts d’aigua anteriors 

abonats al número de compte del sol·licitant.

TERCER.- Notificar el present acord a Base i al sol·licitant. 

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

 

Expedient 495/2017. SOL·LICITA REVISIO DE LES LECTURES DE L'AIGUA PER 
POSSIBLE ERROR

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ACORD D'APROVAR SOL·LICITAR A BASE – GESTIO D’INGRESSOS LA 

BAIXA I NOVA LIQUIDACIO DELS REBUTS D’AIGUA DEL TERCER I QUART TRIMESTRE 

DE 2016 PER ESTAR EL COMPTADOR ILEGIBLE.- 495/2017 

 

Vist l’escrit presentat pel Sr. C. C. P. amb DNI: …378A, de data 29 de març de 2017 i amb 

registre d’entrada número E-17-1238, en el qual sol·licita que es revisin les lectures fetes en 

els dos últims trimestres del 2016, per que el rebut del tercer trimestre de 2016 va ser de 0m3 

i  el  del  quart  trimestre  de  2016  va  ser  de  183m3,  comportant  això  un  augment  molt  

considerable del preu del rebut. 

Vist l’informe de manteniment de data 20 d’abril de 2017 i amb número de registre IM/17/006, 

la lectura del tercer trimestre va ser de 0m3 consumits, per que el comptador estava il·legible 

a causa del seu mal estat i el baff, i quant es va fer la lectura del quart trimestre de 2016, es  

van acumular els metres cúbics en un sol trimestre. 

Per tot això, 

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

PRIMER.- Aprovar sol·licitar a Base que anul·li i doni de baixa els rebuts d’aigua del tercer i 

quart  trimestre  de  2016,  amb  número  fix:  0208002062  i  a  nom  del  Sr.  C.  C.  P.  amb 

DNI: ....378A, per error en la presa de lectura i en generi uns de nous amb la lectura correcte: 

3er trimestre de 2016 –  de 1029m3 a 1121m3 = 92m3

4rt trimestre de 2016 – de 1121m3 a 1212m3 = 91m3 

 



 

SEGON.- Sol·licitar  a Base que es faci  efectiva la devolució dels rebuts d’aigua anteriors 

abonats al número de compte del sol·licitant.

TERCER.- Notificar el present acord a Base i al sol·licitant. 

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

 

Expedient 543/2017. TANCAMENT PADRO AIGUA CORRESPONENT AL PRIMER 
TRIMESTE DE 2017 DE TOTES LES ZONES

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ACORD  D'APROVAR  EL PADRO  DE  L’AIGUA CORRESPONENT AL 

PRIMER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2017 I DE TOT EL .- 543/2017 

 

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local els resultats definitius del Padró 
d’aigua  corresponent  al  PRIMER trimestre  de  l’exercici  2017,  de  totes  les  zones:  1. 
Poble, 2. Priorat 3. Casa Roja 4. Boscos 5. Sant Miquel/Saifores per un import de: Zona 
1:  28.004,25€,  Zona 2:  15.897,46€,  Zona 3:  3.660,47€,  Zona 4:  2.964,46€ i  Zona 5: 
7.410,85€. 

Un import total de: 57.937,49€ 

Per tot això, 

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

PRIMER.- Aprovar el Padró de l’aigua corresponent al PRIMER  trimestre de l’exercici 
2017, de tot el nucli per un import total de 57.937,49€

SEGON.- Exposar al públic el present expedient al tauler d’anuncis de la Corporació 
durant el termini de 15 dies per al seu examen i reclamacions que procedeixin.

TERCER.- Publicar el present acord al BOP de Tarragona.

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

 

Expedient 546/2017. SOL·LICITEN APROVAR L'AMPLIACIO DEL TERMINI D'UN 
FRACCIONAMENT

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  D'ACORD  D'APROVAR  SOL·LICITAR  A  BASE  –  GESTIO  D’INGRESSOS 

 



 

L’AMPLIACIO DEL TERMINI DEL FRACCIONAMENT SOL·LICITAT PEL SR. A. G. P. AMB 

DNI: ...123M, PER UN PERIODE DE 24 MESOS.- 546/2017 

 

Vist l’escrit presentat per Base - Gestió d’Ingressos el dia 21 d’abril de 2017 i amb registre  

d’entrada  número  E-17-1552,  en  el  qual  sol·liciten que  es  resolgui  sobre  la  sol·licitud  de 

l’ampliació del termini de fraccionament d’un deute (exp. Executiu 2011/032785), presentat pel 

Sr. A. G. P. Amb DNI: ...123M i presentat a les oficines de Base del Vendrell.

Vist que el termini previst per l’Ordenança General de Base – Gestió d’Ingressos, per l’import 

del deute del sol·licitant, és d’un termini màxim de 12 mesos i que es sol·licita un termini de 24 

mesos per tal de poder fer front als imports dels terminis. 

Vist la documentació presentada per Base – Gestió d’Ingressos. 

Per tot això, 

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

PRIMER.-  Aprovar  sol·licitar  a  Base  –  Gestió  d’Ingressos  l’ampliació  del  termini  del 

fraccionament sol·licitat pel Sr. A. G. P. Amb DNI: ...123M, del deute de l’expedient executiu nº  

2011/032785, en un període de 24 mesos. 

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

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

 

Expedient 505/2017. Contracte Menor de Subministrament 19 llumeneres de 
Led plaça Ajuntament

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ALCALDIA DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT 19 
LLUMENERES DE LED PER A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL 
PENEDÈS. 505/2017

Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data  18 d’abril  2017 es va acreditar la 
necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament de 19 llumeneres de led per a 
la Plaça de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, a l’empresa Light Environment Control  
S.L,  per un preu total de 6.096 euros  i 1.280,16 euros d’IVA.

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

 



 

Atès  a  ’informe  del  Sr.  Jose  Félix  Velasco  Martínez  ,Secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 18 d’abril  de 2017.

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

PRIMER.-  Dur  a terme la contractació del  servei  a favor  de l’empresa Light  Environment  
Control S.L de Barbate (Cádiz), per una preu total de 6.096 euros i 1.280,16 euros d’IVA, pel  
subministrament de 19 llumeneres de led per a la Plaça de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès.

SEGON.-  Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la partida 
nº 1650 63900 de l’actual pressupost de l’import indicat.

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

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

 

Expedient 531/2017. Contracte Menor de Subministrament material abraçaderes

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  D'ALCALDIA  DEL  CONTRACTE  MENOR  DE  SUBMINISTRAMENT 
MATERIAL DE ABRAÇADERES REPARACIÓ PER A L’AJUNTAMENT DE BANYERES 
DEL PENEDÈS. 531/2017
 
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data  24 d’abril 2017 es va acreditar la 
necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament material de abraçaderes 
reparació  per a la brigada de manteniment de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès  i 
ateses les gestions realitzades amb a l’empresa Hidro Tarraco S.A,  per un preu total de 
957,76 euros  i 201,13 euros d’IVA.

Atès a la declaració jurada de Hidro Tarraco S.A, relativa a no estar incurs en prohibicions 
per  contractar  establertes  a  l’article  60  del  TRLCSP  i  demes  requisits  per  poder 
contractar amb l’Administració Pública.

Atès a l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 25 d’abril de 2017.

Atès  l’informe  del  Sr.  Jose  Félix  Velasco  Martínez  ,Secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 26 d’abril  de 2017.

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

PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei a favor de l’empresa Hidro Tarraco S.A, 
per una preu total de 957,76 euros i 201,13 euros d’IVA, pel subministrament material de 
abraçaderes reparació  per a la brigada de manteniment de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès.

SEGON.-   Autoritzar, i  disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la 
partida nº 1610 210.00 de l’actual pressupost de l’import indicat.

 



 

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

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

 

Expedient 532/2017. Contracte menor de serveis tala, transport i eliminació 
restes arbre caigut zona riera

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ALCALDIA DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE TALA, TRANSPORT I 
ELIMINACIÓ RESTES D’UN ARBRE CAIGUT ZONA RIERA DEL MUNICIPI DE BANYERES 
DEL PENEDÈS.      532/2017
 
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data  24 d’abril de 2017 es va acreditar la 
necessitat d’aquest organisme de contractar el servei  de tala, transport i eliminació restes 
d’un arbre caigut  zona riera darrera de Can Ravella del municipi de Banyeres del Penedès i 
ateses les gestions realitzades amb a l’empresa Ferrovial Servicios de Valls,  per un preu total 
de  428,50 euros i 89,99 euros d’IVA.

Atès  a  la  declaració  jurada de Musicavivit,  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 del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador Serveis Tècnics de l’Ajuntament 
de Banyeres del Penedès de 25 d’abril  de  2017.

Atès  l’informe  del  Sr.  Jose  Félix  Velasco  Martínez  ,Secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 26 d’abril de 2017.

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

PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei a favor de l’empresa Ferrovial Servicios de 
Valls, per un preu total de 428,50 euros i 89,99 euros d’IVA, pel servei  de tala, transport i 
eliminació  restes  d’un  arbre  caigut  zona  riera  darrera  de  Can  Ravella  del  municipi  de 
Banyeres del Penedès.

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

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

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

 

Expedient 533/2017. Contracte menor de serveis de tala i retirada d'un arbre i 
plantació d'un altre a la plaça de l'Ajuntament

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ALCALDIA  DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE TALA I  RETIRADA 
D’UN ARBRE I PLANTACIÓ D’UN ALTRE A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES 
DEL PENEDÈS.      533/2017

 



 

Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data  24 d’abril de 2017 es va acreditar la 
necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de tala i retirada d’un arbre i plantació 
d’un altre a la Pl de l’Ajuntament del municipi de Banyeres del Penedès i ateses les gestions 
realitzades amb a l’empresa Ferrovial Servicios de Valls,  per un preu total de  476,24 euros i 
100,01 euros d’IVA.

Atès a la declaració jurada de Ferrovial Servicios, 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 del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador Serveis Tècnics de l’Ajuntament 
de Banyeres del Penedès de data 25 d’abril  de  2017.

Atès  l’informe  del  Sr.  Jose  Félix  Velasco  Martínez  ,Secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 26 d’abril de 2017.

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

PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei a favor de l’empresa Ferrovial Servicios de 
Valls, per un preu total de 476,24 euros i 100,01 euros d’IVA, pel servei de tala i retirada d’un 
arbre i plantació d’un altre a la Pl de l’Ajuntament del municipi de Banyeres del Penedès.

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

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

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

 

Expedient 553/2017. Liquidacions corresponents a l'impost sobre increment 
valor terrenys de naturalesa urbana

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  D'ACORD  D'APROVACIÓ  DE  LES  LIQUIDACIONS  CORRESPONENTS  A 
L’IMPOST  SOBRE  L’INCREMENT  DEL  VALOR  DELS  TERRENYS  DE  NATURALESA 
URBANA (IIVTNU).- “553-2017”
  
Vista la relació de 41 liquidacions corresponents a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana, per un import de 35.722,42 €.

Es proposa a la Junta de Govern Local:

PRIMER.-  Aprovar  la  relació  de  liquidacions  següents  corresponents  a  l’Impost  sobre 
l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana: 

Del la 1894 a la 1936 de l’exercici 2017 

SEGON.- Fer el tancament de les esmentades liquidacions al programa Siboa per tal de ser 
recaptades per Base.

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

 

 



 

Expediente 63/2017. Gratificación por Servicios Extraordinarios

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA  D’ALCALDIA      D'APROVAR  SI  S’ESCAU  ELS  SERVEIS  I  TREBALLS 
EXTRAORDINARIS EFECTUATS PEL PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DURANT 
EL MES D’ABRIL DE 2017.- Exp. 63/2017
 
Vista la relació de serveis extraordinaris efectuats pel personal laboral d’aquest Ajuntament 
durant el mes d’abril 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, el secretari interventor tresorer s’emet el següent informe:

 “INFORME

PRIMER.-  L’obligació  el  reconeixement  de  la  qual  es  proposa,  en  concepte  de  serveis  
extraordinaris fora de la jornada laboral  o treballs extraordinaris  prestats pels treballadors  
durant el mes d’abril  2017, tal  com ens indica el  full  presentat  a l’alcaldia amb la relació  
d’hores  efectuades  i  el  motiu  d’aquestes,  com  indica  l’art.24.3  del  conveni  col·lectiu  de  
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès “Les hores extraordinàries, degudament autoritzades,  
es  poden compensar  mitjançant  retribució  o  mitjançant  el  gaudi  del  temps equivalent  de  
descans retribuït.  Això últim sempre que les necessitats del servei ho permetin i de comú  
acord entre treballador i corporació” i en les bases d’execució del pressupost concretament en  
la base 42 Treballs extraordinaris  indica que “  L’assignació individual  de complements de  
productivitat i de gratificacions per treballs extraordinaris es realitza per resolució d’alcaldia.  
La realització de treballs extraordinaris ha de ser prèviament autoritzada per la Presidència.”  
Els serveis extraordinaris realitzats durant el mes d’abril ascendeix a la quantitat de sis-cents  
vint-i-u amb quaranta-nou euros, amb el següent detall:
 

Treballador / a Període Gratificació
DNI:...374B abril 241,90 €
DNI: ..147B abril 189,76 €
DNI:...805V abril 189,76 €

 
SEGON.-  Fiscalitzar   DE  CONFORMITAT l’atorgament  de  les  gratificacions  per  serveis  o  
treballs extraordinaris al personal que es detalla, que s’abonaran en la nòmina del mes d’abril  
de 2017, a càrrec de l’aplicació pressupostària 9200 13001 del pressupost vigent d’aquest  
Ajuntament, que existeix partida suficient i adequada per afrontar aquestes despeses”

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 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, fent ús de vinculació.

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. 

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’abril de 2017, a càrrec de l’aplicació 

 



 

pressupostària 9200 13001, que es detalla a continuació:
 

Treballador / a Període Gratificació
DNI:...374B abril 241,90 €
DNI: ..147B abril 189,76 €
DNI:...805V abril 189,76 €

Segon.- Abonar els serveis o treballs extraordinaris  esmentades en la nòmina del corrent mes 
d’abril de 2017.

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

 

Expedient 520/2017. Convocatòria per crear una borsa de treball per poder 
proveir amb caràcter temporal places d'auxiliar administratiu en règim laboral

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA D'APROVAR SI S’ESCAU LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA 
PER  CONCURS  OPOSICIÓ  PER  CREAR  UNA  BORSA  DE  TREBALL  PER  PODER 
PROVEIR AMB CARÀCTER TEMPORAL PLACES D’AUXILIAR ADMINISTRATIU EN RÈGIM 
LABORAL.- Exp. 520/2017
1.OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’Objecte d’aquestes bases és la creació d’una borsa de treball per a futures contractacions 
de caràcter temporal per a: 1) substituir treballadors municipals amb dret de reserva de lloc de 
treball, 2) per cobrir temporalment vacants, jubilacions o per atendre necessitats urgents de 
contractació de conformitat amb l’art. 20 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat.
El lloc de treball per nodrir la borsa de treball  seria el corresponent a la categoria auxiliar  
administratiu grup C2.  
Les retribucions, jornada de treball i funcions son les que correspon  a la relació de llocs de 
treball de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, el conveni col·lectiu i la legislació vigent.
2. FUNCIONS BÀSIQUES DEL LLOC DE TREBALL

Funcions genèriques del lloc:

Li correspon la realització de tasques en matèria de tasques de mecanografia, manipulació de 
màquines i d’equips d’oficines, registres, despatx de correspondència, transcripció i còpia de 
documents, arxiu, fitxers i classificació de documents i informació i despatx al públic que no 
requereixen cap preparació específica i especificades a l’article 38 del Decret 214/1990, de 30 
de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i donat el 
cas la legislació que el substitueixi.

Funcions especifiques del lloc:

Les pròpies del lloc específic de treball. 

3. REQUISITS

3.1 Poden prendre part en el procés selectiu aquelles persones que reuneixen els requisits 
següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels 
estats als quals, en virtuts de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats 
per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores, d’acord amb 
les lleis vigents.

b)  No haver  estat  separat  mitjançant  expedient  disciplinari  del  servei  de qualsevol  de les 

 



 

administracions  públiques  o  dels  òrgans  constitucionals  o  estatutaris  de  les  comunitats 
autònomes,  ni  trobar-se  en  inhabilitació  absoluta  o  especial  per  a  ocupacions  o  càrrecs 
públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions 
similars a les que desenvolupen en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat o 
inhabilitat.  En el  cas de ser  nacional  d’un altre Estat,  no ha de trobar-se inhabilitat  o en  
situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en 
el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació pública (cal aportar complimentada 
la declaració responsable de l’Annex II).

c) Posseir la capacitat funcional, no patir cap malaltia ni estat afectat per cap impediment físic 
o  psíquic  que impossibiliti  el  normal  exercici  de les  funcions  pròpies  de la  categoria (cal 
aportar complimentada la declaració responsable de l’Annex II).

d) Haver complert setze anys, i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per llei. Només 
per llei podrà establir-se un altra edat màxima, diferent de l’edat de jubilació forçosa, per a 
l’accés a l’ocupació pública.

e)  Estar  en  possessió  del  Títol  d’Educació  Secundària  Obligatòria,  graduat  escolar  o 
equivalent.  En cas de titulacions  obtingudes a l’estranger,  han  d’estar  acompanyades de 
l’ordre  ministerial  de  reconeixement  del  títol  expedit,  de  conformitat  amb  la  normativa 
reguladora de la homologació i consolidació dels títols i estudis estrangers.

f) No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat continguts a la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, que es refereix al personal al servei de les administracions públiques i a la Llei  
21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. A tal efecte, haurà de realitzar, abans d’incorporar-se al servei de la 
Corporació, una declaració de les activitats que realitza, i si s’escau, sol·licitar la compatibilitat 
o  exercici,  altrament,  l’opció  prevista  a  l’article  10 de la  Llei  53/84,  l’article  10 de la  Llei  
21-1987 i  l’article 337 del Decret  214/1990, de 30 de juliol  (cal  aportar  complimentada la 
declaració responsable de l’Annex II).

g)  Les  persones  aspirants  hauran  d’acreditar,  dins  del  termini  de  presentació  de  les 
sol·licituds,  estar  en  possessió  del  certificat  que acrediti  el  compliment  de les  condicions 
d’equivalència amb el certificat de la Direcció General de Política Lingüística corresponent al 
nivell C (certificat de nivell de suficiència de català), en el cas contrari hauran de realitzar la 
prova prevista a la base 7.1.

3.2 Els/les aspirants han de posseir tots els requisits exigits en el dia d’acabament del termini  
de presentació de les sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la data de contractació.

4. FORMA I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

D’acord amb la regulació de l’art. 10 i següents de l’EBEP envers a l’agilitat d’aquest tipus de  
processos per a la selecció de personal, respectant en tot cas els principis d’igualtat, mèrit, 
capacitat,  i  publicitat,  les  sol·licituds  per  a prendre part  a  les  corresponents  proves  de la 
 convocatòria, s’han de presentar en horari d’oficines de l’Ajuntament, adreçades a l’alcalde, 
en les que els aspirants han de fer constar que reuneixen les condicions exigides en el punt 3  
 de les presents bases, i  el  termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la 
publicació de les bases de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i 
finalitzarà als vint dies comptats a partir de l’endemà de la publicació.
També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes que regula l'article 16.4 de la Llei 
39/15 de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria, es presentaran mitjançant instància 
que es presentarà en el registre d’entrada de l’Ajuntament, els aspirants han de manifestar  
mitjançant  la  declaració  responsable  que  s’adjunta  en  l’annex  II  que  compleixen  les 
condicions  exigides  en  el  punt  3  en  els  apartats  b,  c,  i  f,  i  acompanyar  a  la  sol·licitud 
fotocòpies  del  Document  Nacional  d’Identitat,  dels  títols  acadèmics  i  del  currículum 
professional, en el qual s’indicarà necessàriament la categoria, llocs de treball, tipus de treball  
i temps desenvolupat. 
També s’adjuntaran a la sol·licitud fotocòpies dels documents justificatius dels mèrits que es 
determinen en el punt 7.3 per ésser valorats a la fase de concurs. Els mèrits insuficientment  

 



 

justificats i acreditats, no seran valorats. Únicament es valorarà la documentació acreditativa 
dels mèrits que sigui aportada pels aspirants dins el termini de presentació de les sol·licituds. 
5. ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS I PUBLICITAT

5.1 Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Presidència de la Corporació  
dictarà una resolució en el  termini  màxim d’un mes, per  la qual es declararà aprovada la 
relació provisional d’aspirants admesos i exclosos en el procés selectiu. La mateixa resolució 
contindrà  una  relació  de  les  persones  aspirants  que  han  de  realitzar  les  proves  de 
coneixements  de  la  llengua  catalana,  s’establirà  la  designació  del  tribunal  qualificador,  i  
s’anunciarà  el  lloc,  la  data  i  l’hora  d’inici  del  procés  de selecció  i  l’ordre d’actuació  dels  
aspirants. L’esmentada resolució amb les llistes completes de persones aspirants admeses i 
excloses, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al tauler d’anuncis i a 
la pàgina web de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, concedint-se un termini de deu dies 
hàbils a partir de l’endemà de la publicació, per formular davant l’alcaldia les reclamacions 
que creguin oportunes adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir, o per  
adjuntar  documentació  necessària  per  ser  admès  a  la  convocatòria,  d’acord  amb el  que 
disposa l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. En cas que els aspirants no esmenin dins 
d’aquest termini el defecte a ells imputable que hagi motivat la seva exclusió, es considerarà  
que desisteixen de la seva petició.

També s’admetran durant aquest termini, la acreditació relativa al coneixement del  idioma  
establert en el punt 3 apartat g. En el cas de no presentar-se en aquest termini, els aspirants 
hauran de realitzar la corresponent prova.

5.2 La publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos al Butlletí Oficial de la Província 
de Tarragona, pàgina web i tauler d’anuncis, substitueix la notificació individual als interessats 
de conformitat amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

5.3 Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim dels 30 dies següents a 
la finalització del període per a la seva presentació.

Si no es presenten al·legacions la llista d’admesos i exclosos es considerarà definitivament 
aprovada i no caldrà publicar-la de nou.

Si s’accepta alguna al·legació es procedirà a aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos 
amb les esmenes corresponents i es farà pública al tauler d’edictes de la Corporació i a la  
pàgina web de l’Ajuntament.

5.4 Als efectes d’admissió dels aspirants, es tindran en compte les dades que aquests facin 
constar  a  la  sol·licitud  i  serà  responsabilitat  seva  la  veracitat  de les  mateixes.  Es  podrà 
requerir, als efectes pertinents, l’acreditació dels aspectes necessaris quan es cregui que hi 
ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants, els quals podran 
ser exclosos motivadament de la convocatòria, en qualsevol moment, si no compleixen els 
requisits.

6. TRIBUNAL QUALIFICADOR

El  tribunal  qualificador  serà  col·legiat  i  la  seva  composició  s’haurà  d’ajustar  als  principis  
d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la paritat entre 
home i dona.

El personal d’elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no 
podran formar part del Tribunal qualificador.

El  pertànyer  al  Tribunal  qualificador  serà sempre a títol  individual,  i  no es  podrà ostentar 
aquesta pertinença en representació o per compte d’altri.

El  Tribunal  que  s’ha  de  constituir  per  valorar  el  procés  selectiu  ha  de  tenir  la  següent 
composició:

PRESIDENT

Un funcionari de carrera designat entre els secretaris interventors del Servei  d’Assistència 
Municipal de la Diputació de Tarragona.

 



 

VOCALS

Un vocal designat entre els secretaris interventors del Servei d’Assistència Municipal de la 
Diputació de Tarragona.

Dos vocals designats per l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Un vocal secretari interventor de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

SECRATÀRI/ÀRIA

Secretari interventor de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

Els membres del Tribunal hauran de tenir una titulació igual o superior a l’exigida per a la 
plaça o lloc de treball objecte de la convocatòria.

El  tribunal  no podrà constituir-se sense la presència del  President i  del  secretari. Tampoc 
podrà constituir-se ni  actuar  sense l’assistència de més de la meitat  dels  seus membres, 
titulars o suplents, indistintament.

Tots els membres del  Tribunal qualificador tenen veu i vot. Les decisions es prendran per 
majoria de vots presents, resolent, en cas d’empat, el vot de qui actuï com a President.

Els membres del Tribunal hauran d’abstenir-se d’intervenir i els aspirants podran recusar-los 
quan  concorrin  les  circumstàncies  previstes  als  articles  23  i  24  de  la  Llei  40/2015,  d’1 
d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic.

El tribunal qualificador pot disposar la incorporació d’assessors especialistes, amb veu però 
sense vot, perquè col·laborin en totes o algunes de les proves o exercicis, d’acord amb les  
respectives especialitats tècniques.

El Tribunal haurà d’observar l’oportuna confidencialitat i el secret professional en tot el que fa 
referència a les qüestions tractades en les reunions que es duguin a terme.

La  participació  en  el  Tribunal  qualificador  dóna  lloc  a  la  indemnització  reglamentària,  en 
concepte d’assistència, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 462/2002, de 4 de maig,  
referent indemnitzacions per raó de servei.

7. INICI I DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU

El sistema de selecció dels aspirants és el concurs oposició lliure, amb les següents fases:

FASE D’OPOSICIÓ

7.1 Prova de coneixement de llengua catalana

Consistirà  en  la  realització  d’una  prova  de  nivell  C,  de  la  Direcció  General  de  Política 
Lingüística de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Aquesta prova es qualificarà 
com a apte o no apte i quedaran eliminats els aspirants que no obtinguin la qualificació d’apte.

7.2 Prova Teòrica

Consistirà a respondre un qüestionari de 26 preguntes relatives al contingut del annex I de la  
present convocatòria, amb respostes alternatives, en un temps màxim de 40 minuts. Cada 
resposta correcta estarà valorada amb 1 punt. La valoració total de l’exercici és de 26 punts.  
Els aspirants que no assoleixin com a mínim 13 punts en aquesta prova quedaran eliminats 
del procés selectiu.

FASE DE CONCURS

7.3 Valoració de mèrits

Consistirà en la valoració del currículum professional de les persones aspirants, d’acord amb 
el  barem  següent  i  sempre  sobre  la  documentació  acreditativa  aportada  (original  i 
compulsada) per les persones aspirants dins el termini de presentació de sol·licituds:

7.3.1.- Experiència professional en ajuntaments, com a auxiliar administratiu, ja sigui en règim 
laboral o com a funcionari, es valorarà a raó de 0,10 punts per mes treballat, amb un màxim 

 



 

de 7 punts.
7.3.2.- Experiència professional en ajuntaments, en categories superiors a la que és objecte 
de la convocatòria, ja sigui en règim laboral o com a funcionari, es valorarà a raó de 0,10 
punts per mes complet de treball i fins a un màxim de 4 punts.
L’acreditació  de  l’experiència  especificada  als  punts  anteriors  haurà  d’efectuar-se 
obligatòriament  mitjançant  certificació  emesa  pel  secretari  de  l’entitat  i  únicament  es 
computaran mesos complets en cas contrari no serà valorada pel tribunal.
7.3.3.- Titulació, fins a 2 punts:
- Per titulació universitària de dret: 2 punts.
- Per altres titulacions universitàries: 1 punt per titulació.
7.3.4.- Formació: fins a 6 punts:
- menys de cinquanta hores a raó de 0’20 punts/curs.
- de cinquanta-una a cent hores a raó de 0’30 punts/curs.
- de cent-una a cent cinquanta hores a raó de 0,40 punts/curs
- més de cent cinquanta-una hores a raó de 0’50 punts/curs.
Els cursos, jornades, sessions d’especialització o de perfeccionament que s’al·leguin com a 
mèrits  han de ser  acreditats  mitjançant  títols  oficials  o homologats,  fent  constar  el  centre 
emissor dels mateixos, així com la duració en hores. En cas contrari no seran valorats pel 
Tribunal.

8. PUNTUACIONS TOTALS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

La puntuació total màxima corresponent a les dues fases (Fase oposició i Fase Concurs) serà 
de 45 punts.

El  resultat  final  serà la  suma de les  puntuacions  obtingudes en la  valoració  de la  prova 
practicada  durant  la  fase  d’oposició,  i  dels  mèrits  acreditats  per  les  persones  aspirants 
corresponents a la fase de concurs.

Després  de  la  qualificació  del  exercici  i  dels  mèrits  el  Tribunal  qualificador  d’aquesta 
convocatòria publicarà al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament una relació, per  
ordre ascendent de NIF, en la qual constin, a més, de la puntuació del exercici de l’oposició i 
dels mèrits, les puntuacions finals. 

La proposta del Tribunal vincularà a l’Administració sens perjudici que aquesta, en el seu cas, 
pugui procedir a la seva revisió d’acord amb els articles 106 i següents de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre.

9.  APROVACIÓ  DE  LA  PROPOSTA  DEL  TRIBUNAL,  ORDRE  DE  PREFERÈNCIA  I 
CONSTITUCIÓ DE LA BORSA DE TREBALL

Una  vegada  finalitzada  la  qualificació  dels  aspirants,  el  tribunal  farà  pública  la  relació 
d'aprovats per ordre de puntuació en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i en la pàgina web de 
l’Ajuntament. 
El Tribunal elevarà la relació de persones i puntuacions a la Presidència de la Corporació, 
juntament amb les actes del  procés de selecció, que es publicarà al  Butlletí  Oficial  de la  
Província de Tarragona.
10. ORDRE DE CRIDA DE LES PERSONES ASPIRANTS I FUNCIONAMENT DE LA BORSA 
DE TREBALL

Quan l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, necessiti cobrir una o vàries vacants per cobrir 
necessitats  temporals de personal, es cridarà per ordre rigorós de la puntuació obtinguda en 
el  procés  selectiu,  es  a  dir,  l’aspirant  que  obtingui  major  puntuació  cobrirà  mitjançant 
nomenament  laboral  interí,  la  primera  vacant  que  requereixi  l’Ajuntament  i  així  
successivament.
En cas d’empat, per haver obtingut dues o més persones la mateixa puntuació, el primer lloc 
l’ocuparà l’aspirant que hagi obtingut millor qualificació en les proves de la fase d’oposició.
En el cas que l’aspirant seleccionat hi renunciï, una vegada coberta o abans de cobrir-la, es 
proposarà la cobertura al següent aspirant per ordre de puntuació, i així successivament.
L’aspirant que hagi rebutjat l’oportunitat de fer efectiu cobriment d’una plaça, passarà a ocupar 
automàticament l’últim lloc en l’ordre de les persones seleccionades.

 



 

La crida de les persones integrants  de la borsa de treball  per  proposar la contractació o 
nomenament interí  es realitzarà mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça de 
correu  electrònic  que  l'aspirant  hagi  indicat  a  la  seva  sol·licitud  de  participació  a  la 
convocatòria,  i  mitjançant  una trucada telefònica al  número indicat  en la  sol·licitud.  Si  no 
s’obté resposta, es tornarà a repetir l’operació al dia hàbil següent en un hora diferent. En cas 
que la persona cridada no sigui  localitzada o no es posi  en contacte amb l’Ajuntament el 
mateix dia del segon intent, es farà la crida al següent integrant de la borsa de treball.
Els integrants de la borsa de treball hauran de vetllar per l’actualització permanent del correu 
electrònic o telèfon de contracte davant de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, mitjançant  
instància  de  modificació  de  dades  personals  que  hauran  de  presentar  en  el  Registre 
d’entrades d’aquesta corporació.
L’interessat haurà de manifestar en un termini màxim de 48 hores la seva acceptació o no 
acceptació. La manca de manifestació s’entendrà com a rebuig de l’oferta.
11. VIGÈNCIA DE LA BORSA DE TREBALL
Aquesta borsa de treball es mantindrà vigent fins que es realitzin proves per la creació d’una 
nova borsa de treball per cobrir places d’auxiliar administratiu. Exhaurida la seva vigència, els 
aspirants inclosos decauran en tots els seus drets derivats de la superació del  procés de 
selecció.
12. CONTRACTACIONS
La persona cridada es presentarà al Departament de Recursos Humans, dins del termini de 
deu dies naturals comptats a partir de l’endemà de la comunicació referida en el punt 10 de la 
present convocatòria, per la formalització del contracte de treball.
13. RÈGIM DE RECURSOS
La convocatòria, l’aprovació d’aquestes bases i tots els actes administratius que se’n derivin 
es podran impugnar per les persones interessades en els casos i la forma que estableix la Llei  
39/2015, d’1 d’octubre.
ANNEX I- TEMARI DE LA FASE D’OPOSICIÓ
Tema 1. La Constitució de 1978. Significat, estructura i contingut. Principis generals. Poder 
Executiu. Poder Legislatiu. Poder Judicial. La Corona.
Tema 2. Drets i deures fonamentals dels espanyols.
Tema  3.  Organització  territorial  de  l’Estat.  Els  estatuts  d’autonomia:  significat.  L’Estatut 
d’autonomia de Catalunya.
Tema 4. El municipi. Els elements del municipi: el Terme Municipal i supòsits de modificació, la 
població i el problema de la planta municipal i, l’organització del municipi. El Padró Municipal. 
Drets i deures dels ciutadans i dels estrangers. Informació i participació ciutadana.
Tema 5. L’acte administratiu: concepte, classes i elements. La seva motivació, notificació i 
publicació. Eficàcia i validesa dels actes administratius.
Tema 6.  Principis  generals  del  procediment  administratiu.  Normes  reguladores.  Dimensió 
temporal del procediment administratiu: dies i hores hàbils; còmput de terminis. Recepció i  
registre de documents.
Tema  7.  La  teoria  de  la  invalidesa  de  l’acte  administratiu.  Actes  nuls  i  anul·lables.  La 
convalidació de l’acte administratiu. La revisió d’ofici. La declaració de lesivitat. La revocació. 
La rectificació d’errors materials o de fet.
Tema 8. Fases del procediment administratiu general. El silenci administratiu. Els recursos 
administratius. Concepte
i  classes  de  recursos.  La  jurisdicció  contenciosa  administrativa.  El  recurs  contenciós 
administratiu. Les parts. Actes impugnables.
Tema 9. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i  ordre del dia. Actes i  
certificats d’acords. Règim de sessions.
Tema 10. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediment d’elaboració i 
regulació.
 

ANNEX II DECLARACIÓ RESPONSABLE

Dades Personals
Noms i Cognoms
NIF/NIE

 



 

Correu electrònic
Telèfon
Domicili
Municipi                                                                     Codi Postal
Dades del procés de selecció
Denominació
Per de donar compliment al punt 3, apartats b, c, i f, DECLARA, sota la seva responsabilitat,

1.     No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de 
les  administracions  públiques  o  dels  òrgans  constitucionals  o  estatutaris  de  les 
comunitats  autònomes,  ni  trobar-se  en  inhabilitació  absoluta  o  especial  per  a 
ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de 
funcionari,  o  per  exercir  funcions  similars  a  les  que  desenvolupen  en  el  cas  del 
personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional  
d’un altre Estat, no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat 
sotmès  a  sanció  disciplinària  o  equivalent  que  impedeixi  en  el  seu  Estat,  en  els 
mateixos termes, accedir a l’ocupació pública.

2.     Posseir  la  capacitat  funcional,  no  patir  cap  malaltia  ni  estat  afectat  per  cap 
impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies 
de la categoria.

3.     No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat continguts a la Llei 53/1984, de 
26  de  desembre,  que  es  refereix  al  personal  al  servei  de  les  administracions 
públiques i a la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal al  
servei  de  l’Administració  de  la  Generalitat  de  Catalunya.  A tal  efecte,  haurà  de 
realitzar,  abans  d’incorporar-se  al  servei  de  la  Corporació,  una  declaració  de  les 
activitats  que realitza,  i  si  s’escau, sol·licitar  la compatibilitat  o exercici,  altrament, 
l’opció prevista a l’article 10 de la Llei 53/84, l’article 10 de la Llei 21-1987 i l’article 
337 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.

 
Banyeres del Penedès, a ......... de...............de........
 
Signatura
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les bases per concurs oposición, per crear una borsa de treball per a poder 
proveir amb carácter temporal places d’auxiliar administratiu, en règim funcionarial o laboral. 
Segon.- Publicar les bases de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, així com en 
el tauler d’anuncis i al Web municipal www.banyeresdelpenedes.cat
Tercer.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

 

Expediente 544/2017. Aprovació nòmines mes abril

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA
 
APROVAR  SI  S’ESCAU  NÒMINES  DEL  PERSONAL  LABORAL,  FUNCIONARI, 
CÀRRECS ELECTES I PLANS D’OCUPACIÓ DEL MES ABRIL.- Exp. 544/2017
 
En relació al expedient relatiu a l’aprovació de les nòmines del personal de l’Ajuntament 
de  Banyeres  del  Penedès  corresponents  al  mes  d’abril  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.

 

http://www.banyeresdelpenedes.cat/


 

Vist que en les bases d’execució del pressupost en la base 40 gestió de la despesa en 
matèria de personal, que a continuació es transcriu:

“Base 40.- Gestió de la despesa en matèria de personal
1. La despesa de personal s’ajustarà a la plantilla de personal, aprovada conjuntament amb el  
pressupost, i tindrà en compte la relació de llocs de treball. Únicament podrà contractar-se  
personal quan així ho permeti en cada moment la legislació aplicable. 
2. Les retribucions de tot el personal de la corporació es faran efectives referides a mesos  
naturals, d’acord amb la seva legislació específica, i s’efectua per transferència als comptes  
oberts en bancs i caixes d’estalvis designats pel treballador.
3.  L’Alcaldia  podrà  concedir  bestretes sense  interessos a  treballadors  amb una antiguitat  
mínima d’un any per un import màxim de dos mensualitats, fixant com a límit la quantitat de  
1.800 euros.
Els treballadors de contracte superior a un any poden disposar d’un avançament de la paga  
extraordinària corresponent al semestre natural en que es demana. L’avançament de la paga  
extraordinària serà compatible amb les bestretes.
4. Les nòmines mensuals fan la funció de document O, s’aprovaran per decret de l’Alcaldia  
que  es  donarà  compte  a  la  Junta  de  Govern  Local.  L’Alcaldia  ordenarà  el  pagament  i,  
juntament amb la Secretaria Intervenció Tresoreria, signarà el pagament material.
5. En les relacions o nòmines de transferència bancària a través de les quals es fan efectius  
els havers del personal al servei de la corporació, es podran incloure el pagament d’honoraris  
de personal tècnic que tinguin una quantia fixa, la determinació de la qual hagi estat aprovada  
per l’òrgan competent. L’import transferit serà el que resulti una vegada descomptades les  
retencions corresponents.”

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

PRIMER.- Aprovar  la  despesa  corresponent  a  les  nòmines  del  personal  funcionari, 
laboral,  càrrecs  electes  i  plans  d’ocupació,  així  com l’ordenació  del  inici  dels  tràmits 
necessaris per la fiscalització i el pagament de la despesa per part de l’interventor amb el  
següent desgloss:
Cost Total: 63.444,56 €
Total Cost Seguretat Social:16.402,44 €
Quotes Obreres: 3.224,31 €
Total  líquid  a  percebre  per  el  personal  funcionari,  laboral,  càrrecs  electes  i  plans 
d’ocupació: 38.059,04 €

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

 

Expedient 555/2017. Aprovació de factures

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ DE FACTURES.- EXP. 555/2017

Es  sotmet  a  la  consideració  dels  reunits  la  relació  de  factures  presentades  pels 
proveïdors diversos corresponents a l’exercici 2017.

 
Un  cop  han  estat  fiscalitzades  per  la  Intervenció  municipal  i  se’ls  hi  ha  donat  la 
conformitat  pels  regidors  de  les  àrees  corresponents,  s’aproven,  per  unanimitat,  les 
factures detallades seguidament: 

Nº Factura Raó Social Import Descripció

FACT-2017-388 Sugrañes Editors, S.A 195,11 € Material oficina per Ajuntament

FACT-2017-396 Telefónica de España, S.A 25,91 €
Telèfon març ascensor escola publica 
977167549

FACT-2017-397 Telefónica de España, S.A 32,56 €
Telèfon març ascensor ajuntament 
977670533

FACT-2017-403
Gas Natural Servicios SDG, 
S.A

246,42 €
Consum gas natural 10-02-17 a 
09-03-17 Escola Publica

FACT-2017-429 Àngels Domingo Castelló 659,99 € Honoraris informes tècnics mes març

FACT-2017-430 Elisabet Carrera Portusach 294,73 €
Contenciós 542/2014 i 23/2015 
procuradora Elisabet Carreras

FACT-2017-431 Roso Borrell Montserrat 8,40 € Paquets de piles per brigada

FACT-2017-433 Roso Borrell Montserrat 5,70 € Material d'oficina per Centre Cívic

FACT-2017-434 Roso Borrell Montserrat 1,05 € Caixa de guixos blancs per brigada

FACT-2017-435 Joan Miquel Mestre Jane 100,72 € Rehabilitació bomba

FACT-2017-436 Telefónica de España, S.A 42,35 €
Connectivitat escola publica 1-04-17 a 
30-04-17 877909538

FACT-2017-437 Telefónica de España, S.A 42,35 €
Connectivitat centre cívic 1-04-17 a 
30-04-17 877909712

FACT-2017-438 Telefónica de España, S.A 634,89 €
Telèfon ajuntament 18-02-17 a 
17-03-17 877909713

FACT-2017-439 Telefónica de España, S.A 42,35 €
Connectivitat ajuntament 01-04-17 a 
30-04-17 877909714

FACT-2017-440 Telefónica de España, S.A 140,86 €
Telèfon centre cívic 18-02-17 a 
17-03-17 877909711

FACT-2017-441 Telefónica de España, S.A 548,35 €
Telèfon escola publica i mòbils 
regidors 18-02-17 a 17-03-17 
877909537

FACT-2017-442 Telefónica de España, S.A 25,41 €
Telèfon ascensor escola publica 
18-02-17 a 17-03-17 717794197

FACT-2017-444 Telefónica de España, S.A 94,69 €
Mòbils 609684186 i 616003686 
18-02-17 a 17-03-17

FACT-2017-445 Comercial reus 4atre 168,31 € Taula de llum per escola bressol

FACT-2017-446 Cànon Penedès, S.A 354,40 €
Servei copies 25-03-17 a 24-04-17 
copiadores Ajuntament

FACT-2017-447 Zardoya Otis, S.A 520,87 €
Servei de manteniment ascensor 
ajuntament 1-04-17 a 30-06-17

FACT-2017-448 Espai Lleure Divertalia, S.L 1.114,30 €
Curs patchwork, costura i puntes de 
coixí març

FACT-2017-449 Creu Roja 2.923,70 €
Conveni col·laboració creu roja 1er 
semestre 2017

 



 

FACT-2017-450 BQ Llumtraffic, S.L 191,81 € Manteniment semàfors

FACT-2017-451 Josepa Jane Figueres 431,90 € Productes festa tres tombs

FACT-2017-452
Consorci d'aigües de 
Tarragona

8.743,84 € Subministrament aigua mes març

FACT-2017-453
Consorci d'aigües de 
Tarragona

1.058,96 € Subministrament aigua mes març

FACT-2017-454 Picnic esports 343,80 € 28 trofeus per la banyerenca run

FACT-2017-455 Ferreteria Jaume, S.A -37,73 € Material manteniment brigada

FACT-2017-456 Ferreteria Jaume, S.A 1.742,17 € Material manteniment brigada març

FACT-2017-457
ARC Advocats i consultors, 
SLP

2.178,00 €
Honoraris servei adequació situació 
del personal

FACT-2017-458 Hidro tarraco, S.A 192,15 € Material reparació xarxa aigua

FACT-2017-459
Gamax SL industria y 
desarrollo

115,25 €
Imants per tallers infantils al centre 
cívic

FACT-2017-460 Ciurana Gasull, S.L 297,72 €
Benzina per vehicles municipals mes 
març

FACT-2017-461 Endesa Energia, S.A 913,05 €
Electricitat 28-02-17 a 31-03-17 camp 
de futbol 82034450435

FACT-2017-462 Eco BP, S.A 3.773,50 €
Servei recollida fracció vegetal mes 
març

FACT-2017-463 Eco BP, S.A 1.380,95 € Servei deixalleria comarcal mes març

FACT-2017-464 Eco BP, S.A 509,09 €
Servei recollida selectiva envasos 
mes març

FACT-2017-465 Eco BP, S.A 13.672,62 € Servei recollida residus mes març

FACT-2017-466 Josep Anton Jane Raventós 150,28 € Retirada comptador c/ dalies, 11

FACT-2017-467 An Connect 05, S.L 244,75 € Tarifa plana i canal SIP mes març

FACT-2017-468 Creu Roja 192,58 €
Servei teleassistència domiciliaria 
març

FACT-2017-469 Lyreco España, S.A 140,49 € Material d'oficina per Ajuntament

FACT-2017-470 Lyreco España, S.A 127,49 € Material d'oficina per Centre Cívic

FACT-2017-471 Carbons Ripoll 58,08 € Carbó per esmorzar tres tombs

FACT-2017-472 Serralleria de la Parte, S.L 219,34 € Reparar portes camp de futbol

FACT-2017-473 Serralleria de la Parte, S.L 235,59 € Construcció suport cistella basquet

FACT-2017-474
Gestinet Internet Informatica, 
S.L

435,60 € Manteniment informàtic mes març

FACT-2017-475 FCC Aqualia, S.A 112,53 € Anàlisis control dipòsit aigua

FACT-2017-476 Carns Josep 108,77 € Carn per banc d'aliments

FACT-2017-477 Ikea Iberica, S.A 938,83 €
Mobles per biblioteca centre cívic 
Ernest Lluch

FACT-2017-478 Xarxa Audiovisual Local, S.L 112,66 € Servei protocol general

FACT-2017-479 MRW 23,29 € Servei missatgeria advocat els boscos

FACT-2017-480 Joaquim Batista Pujol 2.417,40 €
Elaboració informes d'activitats 1er 
trimestre 2017

FACT-2017-482 Beatriz Pérez Diaz 161,50 € Classes manualitats mes març

FACT-2017-483 Comunicacions Meta 451,56 € Treballs de gravacions i publicitat

FACT-2017-484
Productos Pinturas Tarragona 
2000, S.L

652,55 € Material pintura manteniment brigada

FACT-2017-485 Joan Casals Sadurní 51,12 €
Pals tractats per tanca parc del 
patufet

FACT-2017-486
Butlletí Oficial de la Província 
de Tarragona

126,80 €
Anunci BOP 2017-2682 Licitació 
contractació renting vehicle brigada

FACT-2017-487 Espai Lleure Divertalia, S.L 624,62 €
Servei menús servits Escola Bressol 
mes març

FACT-2017-488 Endesa Energia, S.A 79,00 €
Electricitat 13-02-16 a 9-02-17 pista 
poliesportiva 40010423436

FACT-2017-489 Endesa Energia, S.A 41,02 €
Electricitat 20-12-16 a 9-02-17 dipòsit 
aigua 40022396708

FACT-2017-490 Endesa Energia, S.A 62,50 €
Electricitat 13-12-16 a 9-02-17 local 
de dones 40031211623

FACT-2017-491 Endesa Energia, S.A 430,89 € Electricitat 13-12-16 a 09-02-17 

 



 

piscina 486758404

FACT-2017-492 Fornell Consultors 520,30 € Quota gestoria mes de abril

FACT-2017-493
Gas Natural Servicios SDG, 
S.A

1.839,31 €
Consum gas natural 28-02-17 a 
31-03-17 escola publica

FACT-2014-495
Xarxes Telecomunicacions 
Alternatives

302,50 € Connexió telèfons mes abril

FACT-2014-496 Mireia Barba Lloret 1.792,99 € Assessorament tècnic mes març

FACT-2014-497 Ferrer y Ojeda Asociados 292,02 €
Assegurança retirada carnet personal 
2-5-17 a 2-5-18

FACT-2014-498 Ferrer y Ojeda Asociados 160,00 €
Assegurança pòlissa membres 
protecció civil 05-04-17 a 05-04-18

FACT-2014-499 Endesa Energia, S.A 619,90 €
Electricitat 9-03-17 a 11-04-17 
marquesa grinyi 486216857

FACT-2014-500 Endesa Energia, S.A 384,83 €
Electricitat 9-03-17 a 11-04-17 pou 
pujolet 486753330

FACT-2014-501 Endesa Energia, S.A 482,10 €
Electricitat 9-03-17 a 11-4-17 escola 
publica 486758404

FACT-2014-502 Endesa Energia, S.A 435,49 €
Electricitat 9-03-17 a 11-04-17 c 
Tarragona 486758364

FACT-2014-503 Endesa Energia, S.A 273,41 €
Electricitat 9-03-17 a 11-04-17 centre 
cívic 486715784

FACT-2014-504 Endesa Energia, S.A 1.978,01 €
Electricitat 9-03-17 a 11-04-17 c 
Girasol 486797826

FACT-2014-505 Endesa Energia, S.A 205,68 €
Electricitat 9-03-17 a 11-04-17 c a 
interior 486806911

FACT-2014-506 Endesa Energia, S.A 39,33 €
Electricitat 9-03-17 a 31-03-17 c 
farigola priorat 40011998128

FACT-2014-507 Endesa Energia, S.A 135,42 €
Electricitat 28-02-17 a 31-03-17 av. 
marta mata 486806905

FACT-2014-508 Endesa Energia, S.A. 228,63 €
Electricitat 28-02-17 a 31-03-17 TP 
2124 UAB-Z 40011414523

FACT-2014-509 Endesa Energia, S.A 141,42 €
Electricitat 13-03-17 a 11-04-17 
bombeig jm caparros 486923567

FACT-2014-510 Endesa Energia, S.A 379,82 €
Electricitat 13-03-17 a 11-04-17 casc 
camí tancat 486715765

FACT-2014-511 Endesa Energia, S.A 19,36 €
Electricitat 31-03-17 a 11-04-17 c 
farigola priorat 40011998128

FACT-2014-512 Endesa Energia, S.A 58,91 €
Electricitat 13-03-17 a 12-04-17 sector 
b2 486797786

FACT-2014-513 Endesa Energia, S.A 57,61 €
Electricitat 9-03-17 a 31-03-17 zona 
carretera 40010140264

FACT-2014-514 Endesa Energia, S.A 269,60 €
Electricitat 9-03-17 a 11-04-17 escola 
publica 486758404

FACT-2017-516 Endesa Energia, S.A 159,88 €
Electricitat 12-02-17 a 12-04-17 
centre cívic sant miquel 498435001

FACT-2017-517 Endesa Energia, S.A 106,07 €
Electricitat 12-02-17 a 31-03-17 pous 
regants 40023363156

FACT-2017-518 Endesa Energia, S.A 155,76 €
Electricitat 9-03-17 a 31-03-17 sant 
miquel 40023363327

FACT-2017-519 Endesa Energia, S.A 27,42 €
Electricitat 31-03-17 a 11-04-17 zona 
carretera 40010140264

FACT-2017-520 Endesa Energia, S.A 116,63 €
Electricitat 14-12-16 a 12-02-17 casa 
mestre 40009545693

FACT-2017-521 Endesa Energia, S.A 324,67 €
Electricitat 20-12-16 a 12-02-17 
passatge pavelló 40040533369

FACT-2017-522 Endesa Energia, S.A 259,01 €
Electricitat 20-12-16 a 12-02-17 local 
joves i serveis socials 40022396459

FACT-2017-523 Correos y Telégrafos, S.A 332,79 € Servei correus mes març

FACT-2017-524
Telefónica Moviles de España, 
S.A

94,70 €
Trucades fora de tarifa 18-02-17 a 
17-03-17

FACT-2017-525 Endesa Energia, S.A 873,05 €
Electricitat 13-02-17 a 14-04-17 
TP-2124 436797811

 



 

FACT-2017-526 Endesa Energia, S.A 234,87 €
Electricitat 13-02-17 a 31-03-17 dalt 
saifores 40010744906

FACT-2017-527 Endesa Energia, S.A 117,12 €
Electricitat 13-02-17 a 31-03-17 c 
Zaragoza 40009879950

FACT-2017-528 Endesa Energia, S.A 21,86 €
Electricitat 10-03-17 a 31-03-17 hotel 
entitats 48422748

FACT-2017-529 Telefónica de España, S.A 33,64 €
Telèfon abril ascensor ajuntament 
977670533

FACT-2017-530 Telefónica de España, S.A 25,91 €
Telèfon abril ascensor escola publica 
977167549

FACT-2017-532
Construccions Raventós 
Inglada, S.L

1.798,08 €
Instal·lació embornals formigó carrer 
salze 18

FACT-2017-533 Picnic esports -343,80 €
Abonament 28 trofeus per la 
banyerenca run

FACT-2017-534 Endesa Energia, S.A 76,12 €
Electricitat 31-03-17 a 11-04-17 sant 
miquel 40023363327

FACT-2017-536 Dolores Lopez Pizarro 126,10 € Curs gimnasia mes abril

 

Consta  a  l’expedient  les  factures,  que  tot  seguit  s’esmenen  amb  els  corresponents 
advertiments sobre el procediment previ preceptiu del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, i així mateix l’article 213 i següents de la Llei d’hisendes Locals amb la 
ferma intenció de posterior regularització:

 
FACT-2017-388, FACT-2017-431, FACT-2017-433, FACT-2017-434, FACT-2017-435, 
FACT-2017-445, FACT-2017-446, FACT-2017-447, FACT-2017-450, FACT-2017-451, 
FACT-2017-455, FACT-2017-456, FACT-2017-458, FACT-2017-460, FACT-2017-466, 
FACT-2017-469, FACT-2017-470, FACT-2017-471, FACT-2017-472, FACT-2017-473, 
FACT-2017-480, FACT-2017-484, FACT-2017-485, FACT-2017-487
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
 
PRIMER.- Procedir a la comptabilització en la fase comptable corresponent i 
posteriorment al pagament efectiu d’import 67.086,26 €.
 
SEGON.- 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 542/2017. Concentració internacional de Harley Davidson

Favorable Tipus de votació: Nominal
A favor: 3, En contra: 0, Abstencions: 1, Absents: 0

 



 

A favor Ida Pilar Josefa 
Berdusan Farré
Joan Roig i Soria
Lluís Inglada i Jané

En contra ---

Abstencions Amadeu Benach i 
Miquel

Absents ---

PROPOSTA D'ACORD D'APROVAR LA CONCENTRACIÓ INTERNACIONAL DE HARLEY 
DAVIDSON A BANYERES DEL PENEDÈS.- Exp. 542/2017
 
Atès que en data 23 de gener de 2017 amb registre d’entrada núm. 249 el Harley Davidson 
Club Catalunya sol·licita a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès poder organitzar la XXVII 
Concentració Internacional de Harley Davidson al nostre municipi els dies 9, 10 i 11 de juny 
de 2017 i presenten el projecte de l’esmentat esdeveniment. 

Atès la memòria de la Regidora de Festes de data 24 d’abril de 2017 en la qual es valora 
l’acollida de la concentració de motos i que a continuació es detalla:

“MEMÒRIA DE LA REGIDORIA DE FESTES SOBRE LA TROBADA INTERNACIONAL DE 
HARLEY DAVIDSON A BANYERES DEL PENEDÈS

El Harley-Davidson Club de Catalunya és el club més veterà de Harley-Davidson de l’estat 
espanyol, es va establir l’any 1992 i va començar com un petit grup d’amics que compartien 
l’afició per un estil de vida i una marca de motos però poc a poc va anar creixent. El principal 
esdeveniment que organitza és la Reunió Internacional.

La Reunió Internacional té lloc durant tres dies en els quals motoristes apassionats de la 
marca Harley-Davidson, així  com visitants curiosos, es troben per compartir  experiències, 
gaudir  de la bona música i  conèixer  el  nostre territori  a través de rutes moto-turístiques. 
Aquesta  concentració  provoca  un  impacte  econòmic,  publicitari  i  de  turisme  pel  poble 
acollidor.

El  Harley-Davidson  Club  de  Catalunya  es  va  posar  en  contacte  amb  l’Ajuntament  de 
Banyeres del Penedès per tal de presentar el seu projecte de concentració internacional i  
sol·licitar la seva acollida al nostre municipi. 

Després  de  diverses  reunions  mantingudes  en  les  quals  es  van  plantejar  les  diferents 
qüestions  d’infraestructures  i  serveis  per  a  portar  a  terme  l’esmentada  concentració, 
l’Ajuntament  de  Banyeres  del  Penedès  ha  vist  una  oportunitat  de  promoció  del  nostre 
municipi i s’ha acordat acollir la XXVII Trobada Internacional els dies 9, 10 i 11 de juny de 
2017 i delegar la coordinació a l’Àrea de Festes de l’Ajuntament.  

Atès que els objectius que es pretenen aconseguir són:

 Promocionar el nostre municipi a nivell nacional i internacional
 Apropar la cultura de les motos a petits i grans
 Donar a conèixer el teixit associatiu de Banyeres del Penedès als participants 

i visitants
 Omplir de contingut i d’activitats el cap de setmana 
 Fomentar el comerç, els allotjaments i els restaurants locals


 



 

La Sra. Anna Jané Caralt, Regidora de Festes de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès,  
considera  que  la  Reunió  Internacional  de  Harley-Davidson  és  d’interès  general,  d’utilitat 
pública, fomenta la cohesió social, així com la participació ciutadana i promociona el nostre 
municipi a nivell  nacional i internacional, per aquest motiu s’estima oportú acollir  la XXVII 
Trobada Internacional els dies 9, 10 i 11 de juny de 2017.

Anna Jané Caralt
Regidora de Festes de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès”
  
Atès  l’informe tècnic  de data  27 d’abril  de 2017 dels  serveis  tècnics  de l’Ajuntament  de 
Banyeres del Penedès que a continuació es detalla:

“INFORME TÈCNIC

Atès que els dies 9,10 i 11 de juny de 2017 està prevista la 27ª edició de la Concentració  
internacional  de  Harley  Davidson  Club  Catalunya  a  Banyeres  del  Penedès.  Aquest 
esdeveniment és una concentració de motoristes amb 26 anys d’història, el qual necessita 
d’una logística, espais públics i preparació adients. La concentració s’inaugurarà a les 12h del  
dia 9 de juny i finalitzarà el dia 11 de juny a les 14h.

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

Amb la realització d’aquesta activitat l’Ajuntament  pretén fomentar els següents aspectes:
-           Fomentar la participació ciutadana.
-           Aproximar aquest tipus d’esdeveniments al municipi.
-           Donar a conèixer el municipi i els seus voltants. 
-           Millorar l'oferta d’activitats de Banyeres del Penedès.
-           Promocionar l’oci i els comerços municipals.

Els  ajuntaments,  en  l’àmbit  de  llurs  respectives  competències,  han  de  facilitar  que  els 
espectacles  públics  i  les  activitats  recreatives  es  duguin  a  terme  adequadament.  Amb 
aquesta finalitat, han d’exercir les potestats que els atribueix aquesta llei.

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

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

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

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

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

Normativa aplicable Llei 11/2009 del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 
públics i les activitats recreatives:

Article 24
Control d’accés i d’aforaments
1.  S’ha  de  determinar,  per  reglament,  els  establiments  oberts  al  públic,  els  espectacles 

 



 

públics i les activitats recreatives que, en funció de l’aforament, han de tenir sistemes de  
control  d’accés  i  de  verificació  i  control  d’aforaments,  i  també  els  requisits  i  les  
característiques que han de complir aquestes instal·lacions.
2.  El  personal  responsable del  control  d’accés i  d’aforaments  dels  establiments oberts  al  
públic ha de complir els requisits professionals i d’idoneïtat necessaris.

Article 25
Personal i instal·lacions de vigilància
1.  S’ha  de  determinar,  per  reglament,  els  establiments  oberts  al  públic,  els  espectacles 
públics i les activitats recreatives en què hi ha d’haver personal i instal·lacions de vigilància, i 
també les característiques, les funcions i les obligacions que han de tenir, d’acord amb el  
principi  segons el  qual els titulars i  els organitzadors han d’adoptar llurs pròpies mesures 
preventives per tal d’assegurar-se que els espectacles públics i les activitats recreatives es 
duen a terme amb normalitat.
2. El personal de vigilància ha de complir les condicions de capacitació necessàries per a 
l’exercici de les seves funcions. El compliment d’aquest requisit és una de les condicions a 
què s’han de sotmetre les llicències i les autoritzacions.
3. Les institucions, d’acord amb les competències que tenen atribuïdes, s’han de coordinar 
per  a  garantir  la  seguretat  de  les  persones  en  els  espectacles  públics  i  les  activitats 
recreatives que hagin estat autoritzats i s’hagin dut a terme en espais oberts al públic.
4.  Si  el  comportament dels  espectadors o dels  usuaris  pot  provocar problemes greus de 
seguretat i d’ordre públic i el personal de vigilància no pot afrontar la situació d’una manera  
adequada,  ha  de  sol·licitar  l’auxili  dels  cossos  i  forces  de  seguretat  perquè  adoptin  les 
mesures pertinents

Si es compleixen totes les prescripcions indicades en el present informe sobre seguretat i 
salubritat s’estarà complint amb els requisits que exigeix la normativa d’espectacles públics i 
activitats recreatives, llei 11/2009 del 9 de juliol.

Pel  que  fa  a  la  organització  d’aquest  esdeveniment,  s’autoritza  a  Harley  Davidson  Club 
Catalunya  a  portar  la  logística,  i  realitzar  el  control,  organització,  gestió  i  publicitat  
necessàries, en el ven entès que correrà al seu càrrec tot allò indicat en el present informe i  
que consistirà en:
-           CONTROL D’INCRIPCIONS
-           CONTROL DE ZONES RESTRINGIDES
-           SENYALITZACIÓ VIAL
-           NETEJA DE DEIXALLERIES
-           ORGANITZACIÓ I CONTROL SORTIDES MOTORISTES
-           ORGANITZACIÓ I CONTROL DE CONCERTS I ACTIVITATS MUSICALS
-           ORGANITZACIÓ I CONTROL DE DIVERSOS ESPECTACLES.
-           GESTIÓ DEL SERVEI DE BAR
-           GESTIÓ DE LES BOTIGUES I FOOT TRUKS
-           PUBLICITAT 

En  tot  moment,  Harley  Davidson  Club  Catalunya  serà  el  màxim  organitzador  de 
l’esdeveniment,  i  haurà d’estar  en contacte i  a plena disposició per  aclarir  tots  els  punts 
esmenats a fi de que la cooperació i la logística sigui eficient i l’adequada.

Pel  que  fa  a  la  neteja  dels  carrers  i  equipaments  afectats  per  aquest  esdeveniment, 
l’Ajuntament contractarà l’empresa FERROVIAL  i aquesta s’encarregarà de realitzar-la.

Pel que fa a la seguretat dels assistents es disposarà de personal de Protecció Civil,  de  
seguretat  privada  i  de  personal  de  la  Creu  Roja,  amb  una  ambulància  i  dos  tècnics 
d’emergències. També s’ha notificat als Mossos d’Esquadra i a la Policia Local de l’Arboç la 
realització d’aquest esdeveniment en les dates estipulades, per al seu coneixement.

Pel que fa als serveis de dutxes i WC es realitzarà fent ús de les instal·lacions incloses a 

 



 

l’edifici  municipal  de la Piscina municipal  i  de 12 cabines sanitàries llogades a l’empresa 
TOITOI. Es disposarà de personal de l’empresa de neteja NETEJES LOLA de reforç per la 
neteja dels sanitaris, costos que assumirà l’Ajuntament.

Es disposarà de la brigada municipal per tal de realitzar el subministrament i muntatge del  
escenari i donar recolzament logístic a l’esdeveniment per part de l’ajuntament. 

Respecte  als  costos  previstos  per  l’Ajuntament  per  la  realització  d’aquesta  activitat  s’ha 
realitzat una memòria econòmica financera amb els costos  previstos següents:

COSTOS PREVISTOS PER L’AJUNTAMENT EN AQUEST ESDEVENIMENT
Serveis:

-       TOI TOI, lloguer cabines sanitàries                                                     1.669,05 €
-       FERROVIAL, neteja viaria i jardineria                                                  2.750,00 €
-       BIBI DIGITAL, seguretat privada                                                          3.058,88 €
-       NETEJES LOLA, neteja cabines sanitàries                                   Per concretar
-       GENERADOR, lloguer                                                                   Per concretar

 
Entitats participants:

-       MINYONS DE L'ARBOÇ                                                                           500,00 €
-       ESBART SANTA EULÀLIA                                                                       100,00 €
-       BASTONERS BANYERENCS                                                                  100,00 €
-       BANDOLERS  I  TRABUCAIRES  D'EN  MONTSERRAT POCH                           

110,00 €
-       DRAC DE BANYERES                                                                             200,00 €
-       BALL DE DIABLES DE BANYERES DEL PENEDÈS                               200,00 €

 
Previsió de costos totals ....................................................................................... 8.687,93€

 
Es considera pel sota signant que aquests tipus d’activitats fonamenta la cohesió social del  
municipi.  

DADES TÈCNIQUES CONCETRACIÓ
- SITUACIÓ ZONA ACAMPADA.
 

 
Bosc del Pujolet
 
- SITUACIÓ ZONA DE CONCERTS.
Superfície útil pista coberta: 1.376,0 m2
- Superfície útil banys: 4,0 m2
- Il·luminació artificial recinte: Sí
- Connexió elèctrica: Sí
- Aforament màxim: 917 persones.

 



 

 



 

TERCER.-  Indicar  l’existència  i  l’aprovació  de  diferents  contractes  menors  a  càrrec  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per acollir l’esmentat esdeveniment consistent en :

Concepte Empresa Import IVA inclòs
Lloguer cabines sanitàries TOI TOI 1.669,05 €
Neteja viaria i jardineria Ferrovial 2.750,00 €
Seguretat privada BIBI digital 3.058,88 €
Neteja cabines sanitàries Neteges Lola A concretar
Lloguer generador A concretar A concretar

Concepte Entitat Import contractat
Actuació castellera Minyons de l’Arboç 500,00 € (IVA inclòs)
Actuació dansaire Esbart Santa Eulàlia 100,00 € (no IVA)
Actuació bastonera Bastoners Banyerencs 100,00 € (no IVA)

Actuació trabucaires
Bandolers  i  Trabucaires  d’en 
Montserrat Poch

110,00 € (no IVA)

Actuació de foc Drac de Banyeres 200,00 € (no IVA)
Actuació de foc Ball de Diables de Banyeres 200,00 € (no IVA)
 
QUART.- Delegar a la Regidora de Festes de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, la Sra. 
Anna Jané Caralt, la coordinació de l’esdeveniment.

CINQUÈ.- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i procedir al pagament efectiu a càrrec 
de la partida pressupostària 3380 22699 de les esmentades despeses.

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

Explicacions del sentit del vot:
1. Amadeu Benach i Miquel:
La motivació de l'abstencio de vot és reglamentària d'acord l'article 23 de la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

 

Expedient 566/2017. Denuncia dels Agents Rurals per la mort d'un gat doméstic 
per un tret

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
PROPOSTA  D’ALCALDIA      DE  COMUNICAT  VEÏNS  SOBRE  LA  DENUNCIA  DE  LA 
DIRECCIÓ GENERAL DE FORESTS: 566/2017
  
Fets

Vist l’escrit dels Agents Rurals de la Direcció General de Forests, Àrea Regional de Tarragona 
amb registre d’entrada número 1313 de data 4 d’abril de 2017.
Tenint  en  compte  que  succeït  aquest  escrit  han  hagut  més  actuacions  denunciables  al 
respecte.

Vist que la denúncia dels Agents Rurals consta literal les següents consideracions:
 “Volem ressaltar la il·legalitat i perillositat que  suposa el ús d’armes de qualsevol tipus en  
una  via  pública  per  la  qual  cosa  instem a  l’ajuntament  de  Banyeres  que  te  registre  per  
normativa dels posseïdors d’armes accionades per gas o aire comprimit a redactar un avis  

 



 

generalitzat a tot el veïnatge de la zona a fi efecte que si la persona o persones que han fet  
aquests  fets,  ja  no  tornin  a  fer  accions  d’aquest  tipus  que  sempre  son  deplorables,  
condemnables i fora de Llei.
Aquesta iniciativa junt amb les patrulles de vigilància efectuada per part de nosaltres pensem  
pot  servir  perquè  a  questos  episodis  quedin  finalitzats  ad  duc  de  poder  esbrinar  els  
responsable/es.”

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local els següents acords:

PRIMER.- Comunicar a totes les persones a l’àmbit del priorat de Banyeres, al efecte que si 
s’escau donin a aquest Ajuntament informació complementaria sobre els fets indicats en la 
denúncia per tal de donar aclariment, i si s’escau esbrinar presumptes responsables.
 
SEGON.-  Fer  un  comunicat  o  avis  generalitzat  via  pagina  web  i  tauló  d’anuncis  a  la 
urbanització del Priorat, i  a tot el  veïnat a l’efecte de que puguin, si lo consideren oportú,  
comunicar aquest ajuntament la informació que es consideri pertinent, i que pugui ajudar a 
esbrinar els fets, i presumptes responsables, com també portar a terme actuacions cautelars i 
preventives dins de les competències pròpies que correspon aquesta administració, i dins de 
les competències de col·laboració i coordinació que es dedueixin en el escrit de denúncia de 
data 4 d’abril de 2017
 
 

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

Donar compte dels Decrets d'Alcaldia

Número de 
Decret

data Assumpte Expedient

2017-0039 5/04/2017
Convocatòria de la Junta de Govern Local en 
sessió ordinària de data 6 d'abril de 2017

JGL/2017/12

2017-0040 7/04/2017
Autorització trasllat de comptador d’aigua a 
tanca exterior i reforç de la mateixa.

337/2017

2017-0041 13/04/2017
Convocatòria del Ple en sessió ordinària de 
data 20/04/17.

PLN/2017/4

2017-0042 18/04/2017
Delegació funcions de l'alcaldia a un regidor 
per celebració de matrimoni civil el proper dia 
22 d'abril de 2017.

50/2017

2017-0043 21/04/2017
Avocació i resolució sol·licitud (RE 1425) de 
petició material públic del 28 d'abril al 2 de 
maig

537/2017

2017-0044 21/04/2017
Avocació i resolució sol·licitud registre entrada 
número 1466 per muntar parada de 2 m per 
vendre roses el dia de Sant Jordi.

539/2017

2017-0045 21/04/2017
Avocació i resolució autorització cessió ús 
pista poliesportiva i material públic l'1 de maig, 
organitzat pel Grup Municipal PSC.

456/2017

2017-0046 21/04/2017 segon exp. adquisició vehicle brigada 447/2017

 



 

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

No hi ha assumptes

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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