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 ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2017/32  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  19 / d’octubre / 2017  

Durada  Des de les 19:30 fins a les 21:00 hores  

Lloc  Sala de Juntes  

Presidida per  Amadeu Benach i Miquel  

Secretari  José Félix Velasco Martínez  

  

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ  

DNI Nom i Cognoms Assisteix 

39689555L Amadeu Benach i Miquel SÍ 

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

35013086W Ida Pilar Josefa Berdusan Farré SÍ 

46333082L Joan Roig i Soria SÍ 

39636281J Lluís Inglada i Jané SÍ 
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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 

Acta Junta de Govern Local en sessió Ordinària de data 5 d'octubre de 2017. 
JGL/2017/31 

  

Expedient 218/2017. Sol·licitud de baixa de la bonificació en les taxes. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA DE LA BONIFICACIO EN LES TAXES PER 

INGRESSOS MINIMS.- 218/2017 

Vist la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI: ...382Q, de data 23 de març de 2017 

en la qual sol·licita poder continuar gaudint de les bonificacions en les taxes d’aigua i 

brossa degut a la seva situació familiar.  

Vist que en data 8 d’agost de 2017, els Serveis Socials del Consell Comarcal van 

informar favorablement a la seva bonificació en les taxes.  

Vist que en data 26 de setembre de 2017 i amb registre d’entrada número E-17-3521, la 

sol·licitant comunica que marxa del municipi durant una bona temporada. Per la qual 

cosa, sol·licita la baixa de les bonificacions en les taxes.  

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 

l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 

les Bases del Règim Local. 

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 

número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015,  i 

atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017. 
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Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  

PRIMER.- Aprovar la baixa de les bonificacions en les taxes d’aigua i brossa a nom de la 

sol·licitant, per canvi de residència.  

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

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

  

Expedient 1259/2017. Sol·licitud de baixa i nova liquidació del rebut de 

l'aigua 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIO DEL REBUT DE L’AIGUA 

CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2017 PER ERROR EN LA PRESA DE 

LA LECTURA.- 1259/2017 

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. amb DNI: ....575C, de data 20 de setembre de 2017 i 

amb registre d’entrada número E-17-3462, en la qual comunica que la lectura de l’aigua 

del segon trimestre de 2017 és incorrecte. Va trucar la seva dona per donar la lectura i 

va dir 2461m3 a data 15 de juliol i a data 19 de setembre la lectura és de 2430m3. Per 

tant, hi va haver un error a l’hora de comunicar la lectura del comptador al mes de juliol.  

Vist l’informe de manteniment de data 29 de setembre de 2017, la lectura actual és de 

2431m3, per la qual cosa, es veu clarament l’error en la lectura que consta a la factura, 

que és de 2461m3.  

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 

l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 

les Bases del Règim Local. 

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 

número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015,  i 

atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017. 

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

PRIMER.- Aprovar sol·licitar a Base que anul·li i doni de baixa el rebut d’aigua 

corresponent al segon trimestre de 2017, amb número fix: 020800000691 i a nom del 

sol·licitant amb DNI: ....575C, per error en la presa de lectura i en generi un de nou amb 
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la següent lectura:  

2on trimestre de 2017, de 2377m3 a 2404m3 = 27m3 

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

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

  

Expedient 1264/2017. sol·licitud de revisió de la lectura de l'aigua 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, COMUNICAR AL SOL·LICITANT QUE LES LECTURES I EL 

FUNCIONAMENT DEL COMPTADOR D’AIGUA SON CORRECTES.- 1264/2017 

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. amb DNI: ....097K, de data 29 d’agost de 2017 i amb 

registre d’entrada número E/17/3193, en la qual comunica que ha rebut la factura de 

l’aigua corresponent al segon trimestre de 2017 amb un consum elevat. Per la qual cosa, 

sol·licita una revisió de la lectura.  

Atès l’informe tècnic de data 29 de setembre de 2017, es verifica que el comptador 

funciona correctament i que la última lectura presa és correcte.  

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 

l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 

les Bases del Règim Local. 

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 

número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015,  i 

atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017. 

  

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

  

PRIMER.- Comunicar al sol·licitant que la lectura corresponent al segon trimestre de 

2017 és correcte i no es detecta fuita al comptador, sinó que funciona correctament. No 

obstant, en el cas de que desitgés una verificació del correcte funcionament del 

comptador, pot dirigir-se al Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya. 

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

  

Expedient 1289/2017. Reconeixement de bonificació en la taxa de l'aigua 
per tenir condició de família monoparental 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, APLICAR LA TARIFA QUARTA “FAMILIES NOMBROSES” 

DE L’ORDENANÇA FISCAL Nº 10 REGULADORA DEL SUBMINISTRAMENT DE 

L’AIGUA, PER REUNIR LA CONDICIO DE FAMILIA MONOPARENTAL ESPECIAL.- 

1289/2017  

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. amb DNI: ....115V, de data 27 de setembre de 2017 i 

amb registre d’entrada número E-17-3538, en la qual exposa que és titular del carnet de 

família monoparental amb categoria especial número: M/43/005698/2016, del qual 

n’adjunta una còpia.  

Vist que sol·licita que es tingui en compte la seva condició de família monoparental amb 

categoria especial, per tal de que se li apliqui la tarifa quarta, de l’Ordenança Fiscal Nº 

10 reguladora del subministrament de l’aigua, en els propers rebuts d’aigua.  

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 

l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 

les Bases del Règim Local.  

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 

número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015,  i 

atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017. 

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

PRIMER.- Aprovar aplicar la tarifa quarta “famílies nombroses” de l’Ordenança Fiscal Nº 

10 Reguladora del subministrament de l’aigua, per reunir la condició de família 

monoparental amb categoria especial, en els propers rebuts d’aigua a nom del 

sol·licitant. 

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

TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 
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Expedient 1293/2017. Sol·licitud de baixa i nova liquidació de taxes per 
titularitat errònia. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU,  LA BAIXA DE LA TAXA DE L’AIGUA I LA BROSSA PER 

ERROR EN EL TITULAR.- EXP. 1293/2017  

Vist la sol·licitud presentada per Base Gestió d’Ingressos de data 29 d’agost de 2017 i 

amb registre d’entrada número E-17-3208, en la qual informen que l’immoble amb 

referència cadastral nº 8504510CF7780S0001UQ del municipi, mantenia una titularitat 

errònia.  

Vist que hi ha rebuts emesos a nom de la Sra. amb DNI: 549K, de períodes que ja no li 

corresponien, amb les següents claus de cobrament:  

430205602016020000897 – 430205602017010000897 – 430205602017020000897 – 

430208002016220002175 – 430208002016320002175 – 430208002016420002175 – 

430208002017120002175 – 430208002017220002175  

Atès, que per aquest motiu, sol·liciten les noves liquidacions dels rebuts i la modificació 

de les dades censals per a propers padrons, a nom del nou titular amb NIF: ...342.  

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 

l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 

les Bases del Règim Local. 

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 

número 66/2015 i les competències del ple a favor de la JGL a data 22 de juny del 2015, 

i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017.  

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

PRIMER.- Aprovar sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos que anul·li i doni de baixa els 

rebuts d’aigua del segon, tercer i quart trimestre de 2016 i primer i segon trimestre de 

2017, amb número fix: 0208002175, a nom de la Sra. Y. J. G. amb DNI: ...549K, per no 

ser la titular en aquests períodes i en generi uns de nous a nom de B. S. A. Amb CIF: 

...342.  

SEGON.- Aprovar sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos que anul·li i doni de baixa els 

rebuts de brossa del segon semestre de 2016 i primer i segon semestre de 2017, amb 

número fix: 020560000897, a nom de la Sra. Y. J. G. amb DNI: ...549K, per no ser la 

titular en aquests períodes i en generi uns de nous a nom de B. S. A. Amb CIF: ...342.  

TERCER.- Notificar el present acord a Base.  
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QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 

  

  

Expedient 1295/2017. Aprovar el canvi de tarifa de la taxa de recollida 
d'escombraries per no haver activitat al local 

Favorable Tipus de votació: Nominal 

A favor: 3, En contra: 0, Abstencions: 1, Absents: 0 

 A favor Amadeu Benach i Miquel 

Ida Pilar Josefa Berdusan Farré 

Joan Roig i Soria 

En contra --- 

Abstencions Lluís Inglada i Jané 

Absents --- 

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CANVI DE TARIFA EN LA TAXA DE RECOLLIDA 

D’ESCOMBRARIES DEL LOCAL SITUAT AL CARRER ALBERT SANTO PER BAIXA 

DE L’ACTIVITAT.- 1295/2017  

Vist la sol·licitud presentada per la sol·licitant amb DNI:...314H, de data 27 de setembre 

de 2017 i amb registre d’entrada número E-17-3533, en la qual comunica que l’activitat 

que es duia a terme en el local situat al carrer Albert Santó, 30 d’aquest municipi, ja no 

existeix. Per la qual cosa, sol·licita que es modifiqui la tarifa de la taxa d’escombraries.  

Vist que la baixa d’activitat d’aquest local està acordada per Junta de Govern Local de 

data 12 d’abril de 2012.  

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 

l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 

les Bases del Règim Local. 

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 

número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015,  i 
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atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017.  

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

PRIMER.- Aprovar el canvi de tarifa de la taxa de recollida d’escombraries del local 

sense activitat del carrer Albert Santó, 30 i modificar-ho a la tarifa nº 9.   

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

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

  

  

Expedient 1298/2017. Sol·licitud de baixa i nova liquidació de rebuts per 
canvi titularitat finca. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU,  LA BAIXA DE LA TAXA DE L’AIGUA I LA BROSSA PER 

ERROR EN EL TITULAR.- EXP. 1298/2017  

Vist la sol·licitud presentada per Base Gestió d’Ingressos de data 29 d’agost de 2017 i 

amb registre d’entrada número E-17-3209, en la qual informen que l’immoble amb 

referència cadastral nº 1411802CF8711A0018JY del municipi, mantenia una titularitat 

errònia.  

Vist que hi ha rebuts emesos a nom de l’antiga titular de períodes que ja no li 

corresponien, amb les següents claus de cobrament:  

430205602017010000663 – 430205602017020000663 – 430208002017110000289 – 

430208002017210000289  

Atès, que per aquest motiu, sol·liciten les noves liquidacions dels rebuts i la modificació 

de les dades censals per a propers padrons, a nom del nou titular amb DNI: ....916Z  

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 

l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 

les Bases del Règim Local. 

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 

número 66/2015 i les competències del ple a favor de la JGL a data 22 de juny del 2015, 

i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017.  
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Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  

PRIMER.- Aprovar sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos que anul·li i doni de baixa els 

rebuts d’aigua del primer i segon trimestre de 2017, amb número fix: 000195, a nom de 

la Sra. E. M. C., per no ser la titular en aquests períodes i en generi uns de nous a nom 

de F. J. J. M. Amb DNI: ...916Z per ser ell el titular.  

SEGON.- Aprovar sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos que anul·li i doni de baixa els 

rebuts de brossa corresponents al primer i segon semestre de 2017, amb número fix: 

020560000663, a nom de la Sra. E. M. C., per no ser la titular en aquests períodes i en 

generi uns de nous a nom de F. J. J. M. Amb DNI: ...916Z per ser ell el titular.  

TERCER.- Notificar el present acord a Base.  

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

  

  

Expedient 1314/2017. Sol·licitud de baixa i nova liquidació de rebuts 
d'aigua i brossa per canvi de titular de l'immoble. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIÓ D’UNES TAXES PER 

CANVI DE TITULAR DE L’IMMOBLE.- 1314/2017    

Vist la sol·licitud presentada per Base Gestió d’Ingressos de data 29 d’agost de 2017 i 

amb registre d’entrada número E-17-3210, en la qual informen que l’immoble amb 

referència cadastral nº 9499413CF7790S0001MT del municipi, mantenia una titularitat 

errònia.  

Vist que hi ha rebuts emesos a nom de l’antic titular de períodes que ja no li 

corresponien, amb les següents claus de cobrament:  

430205602017010000494 – 430205602017020000494 – 430208002017150000547 – 

430208002017250000547 

Atès, que per aquest motiu, sol·liciten les noves liquidacions dels rebuts i la modificació 

de les dades censals per a propers padrons, a nom del nou titular amb NIF: ....612 

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 

l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 
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les Bases del Règim Local. 

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 

número 66/2015 i les competències del ple a favor de la JGL a data 22 de juny del 2015, 

i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017.  

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

PRIMER.- Aprovar sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos que anul·li i doni de baixa els 

rebuts d’aigua del primer i segon trimestre de 2017, amb número fix: 002006, a nom de 

S. R. E. D. S. L., per no ser el titular en aquests períodes i en generi uns de nous a nom 

de M. P. S. L. Amb NIF: ...612 per ser el titular.  

SEGON.- Aprovar sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos que anul·li i doni de baixa els 

rebuts de brossa corresponents al primer i segon semestre de 2017, amb número fix: 

020560000494, a nom de S. R. E. D. S. L., per no ser el titular en aquests períodes i en 

generi uns de nous a nom de M. P. S. L. Amb NIF: ...612 per ser el titular.  

TERCER.- Notificar el present acord a Base.  

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

  

  

Expedient 998/2017. Sol·licitud solució a la problemàtica de les 
deposicions d'animals al parc del carrer Príncep d'Astúries. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DEL SR. AMB D.N.I.: ...915-S PERQUÈ ES 
PRENGUIN LES MESURES NECESSÀRIES PER SOLUCIONAR LA PROBLEMÀTICA 
QUE HI HA AMB LES DEPOSICIONS DELS ANIMALS AL PARC DEL CARRER 
PRÍNCEP D’ASTÚRIES.- EXP. 998/2017 

  

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I.: ...915-S en data 16 de juny de 2017 (RE 
2311) perquè es prenguin les mesures necessàries per solucionar el greu problema 
sanitari i social que hi ha al parc del carrer Príncep d’Astúries amb les deposicions dels 
animals. 

Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 5 d’octubre de 2017 on 
diu: 



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G 

  

“INFORME TÈCNIC 

  

 ANTECEDENTS 

Vista la sol·licitud, amb registre d’entrada número 2311, en la qual s’exposa l’incivisme 
per part d’alguns veïns del municipi en lo referent a les deposicions dels seus animals a 
la via pública i carrers adjacents al Parc Infantil del Carrer Príncep d’Astúries, amb la 
problemàtica sobre salubritat que podria ocasionar aquests actes incívics. 

  

Per tot això, s’informa que des de l’Ajuntament s’estan realitzant recollides i neteges 
extraordinàries a espais públics municipals per motius de salubritat, degut a aquests 
actes incívics detectats no nomes en la zona indicada pel sol·licitant sinó que a varis 
punts del municipi, fet que suposa un cost de manteniment extraordinari per l’Ajuntament 
i per conseqüent per a tots els seus ciutadans.  

  

A més, per tal que l’ajuntament pugui prendre i aplicar les mesures i sancions adients, 
cal que tingui constància de la infracció realitzada i de qui la realitza, per això cal 
recordar que tots  els  habitants  de Banyeres  del  Penedès  estan obligats,  quan  a  la  
neteja  de  la  Població,  a  observar  una  conducta  tendint  a  evitar  i prevenir  el  seu  
embrutiment.  De  la  mateixa  manera, estan obligats a denunciar a l’autoritat municipal 
les infraccions referents a neteja pública de les quals tinguin coneixement. 

  

En lo referent a les deposicions dels animals domèstics en espais públics, l’Ordenança 
municipal de Policia i Bon Govern diu: 

Capítol VII. TINENÇA I CIRCULACIÓ D’ANIMALS.- 

Art. 41. Responsabilitats dels posseïdors d’animals. 

1)  El  posseïdor  d’un  animal,  sense  perjudici  de  la responsabilitat  subsidiària  del  
seu propietari,  és  responsable  dels  danys,  els  perjudici  i  les  molèsties  que  
ocasioni  a  les  persones,  i  als objectes,  a  les  vies  i  espais  públics  i  al  medi  
natural  en  general,  d’acord  amb  el  que  estableix  l’art. 1905 del Codi Civil.  

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

  

Art. 45.- Deposicions dels animals. 
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1)  Els  posseïdors  d’animals  estan  obligats  a  evitar que  aquests  dipositin  les  seves  

dejeccions  a  les  vies o  espais públics, solars sense tancar, i en general,  a  qualsevol  
indret fora  dels expressament habilitats.  

  

2) Els posseïdors d’animals són responsables de la retirada i l’eliminació de les 
deposicions en el supòsit que aquestes s’hagin dipositat en qualsevol lloc destinat al 
trànsit de vianants. 

 

Capítol X. INFRACCIONS I SANCIONS.  

Art. 66.- Infraccions lleus.- 

f) Del capítol VII (tinença d’animals):  

- Alimentar els animals a la via pública.  

- Passejar gossos sense corretja o cadena, sempre que això no comporti especial perill.  

- Permetre que els animals produeixin sorolls molestos pels veïns.  

- No recollir les deposicions dels animals.  

  

Art. 70.- Sancions per les infraccions lleus. 

Per la Comissió d’infraccions lleus de la present Ordenança es podran imposar les 
següents sancions:  

a) Multa pecuniària de 6 euros fins a 60 euros. 

 

Rafa Rodríguez Rivas                                                                                                            
Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament                                   

Banyeres, a la data de la signatura”. 

  

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

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

  

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

  

PRIMER.- Significar que des de l’Ajuntament s’estan realitzant recollides i neteges 
extraordinàries a espais públics municipals  per motius de salubritat, deguts a aquests 
actes incívics detectats no només a la zona indicada pel sol·licitant sinó que passa a 
varis punts del Municipi, fet que suposa un cost de manteniment extraordinari per 
l’Ajuntament i per consegüent a tots els seus ciutadans, d’acord l’informe del coordinador 
de Serveis Tècnics detallat en la part expositiva.  

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

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

  

  

Expedient 1140/2017. Sol·licitud de neteja d'unes taques d'oli i greix al 
carrer Pau Casals. 

No hi ha acord Motiu: Ampliar documentació 

 
 

  

Expedient 1180/2017. Sol·licitud reparació fanals del Camí del Papiol que 
no funcionen. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DEL SR. AMB D.N.I.: ...156-W PERQUÈ 
ES REPARIN ELS FANALS DEL CAMÍ DEL PAPIOL QUE NO FUNCIONEN.- EXP. 
1180/2017 

  

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I.: ...156-W en data 1 de setembre de 2017 
(RE 3257) perquè es reparin els fanals del Camí del Papiol que no funcionen. 
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Vist l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 5 d’octubre de 2017.  

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

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

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

PRIMER.- Comunicar al sol·licitant que d’acord informe del coordinador de Serveis 
Tècnics emès en data 5 d’octubre de 2017, la Brigada ja ha inspeccionat els dos punts 
de llum indicats i realitzarà les reparacions necessàries per a la correcta posta en 
funcionament de l’enllumenat del Camí del Papiol. 

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

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

  

Expedient 1329/2017. Sol·licitud presència jutge pau i mossos 
d'esquadra per mediar en actes incívics de comunitat propietaris del C. 
Burgos, 2-4 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE LA SRA. AMB D.N.I.: ...530-X 
PERQUÈ ES SOLUCIONIN ELS ACTES INCÍVICS DE LA COMUNITAT DE 
PROPIETARIS BURGOS 2-4.- EXP. 1329/2017 

Vista la sol·licitud realitzada per la Sra. amb D.N.I.: ...530-X en data 27 de setembre de 
2017 (RE 3543) perquè es solucionin una sèrie d’actes incívics que es produeixen a la 
Comunitat de Propietaris del carrer Burgos, 2 – 4, com: aparcar en zones no habilitades 
com a pàrquing, utilitzar el passadís del pis per guardar estris particulars que suposen 
risc d’incendis i perill per a la resta de veïns/es, fer servir la TV al passadís molestant a 
la resta de veïns/es, fer servir barbacoes al terrat a l’estiu i dins el pis a l’hivern amb perill 
de provocar incendi. 

Atès que la interessada comunica que s’ha donat avís a Habitatge però no s’ha 
solucionat. 

Atès que es sol·licita la presència del jutge de pau juntament amb els mossos 
d’esquadra per solucionar aquesta problemàtica. 
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Atès que l’assumpte de la sol·licitud no és objecte directe de control municipal ja que en 
l’Ordenança de Policia i Bon Govern no s’inclou cap epígraf que impliqui la inspecció 
municipal i si s’escau, un procediment sancionador. 

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

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

No obstant això, i en pro d’assolir la millor de les convivències veïnals, es proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

PRIMER.- Comunicar a la sol·licitant que donat que no és competència municipal, es 
considera oportú remetre la sol·licitud al jutge de pau com indica la interessada, a fi de 
procedir al corresponent acte de conciliació i arbitratge. 

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

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

  

Expedient 967/2017. Resolució per mutu acord del contracte menor 
adjudicat a l’empresa Lyreco España S.A pel subministrament de roba 
de treball per al personal de l’Escola Bressol Marta Mata de Banyeres 
del Penedès. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVAR SI S’ESCAU, RESOLUCIÓ PER MUTU ACORD DEL CONTRACTE 
MENOR ADJUDICAT A L’EMPRESA LYRECO ESPAÑA S.A PEL 
SUBMINISTRAMENT DE ROBA DE TREBALL PER AL PERSONAL DE L’ESCOLA 
BRESSOL MARTA MATA DE BANYERES DEL PENEDÈS. 967/2017 

  

Atès que en data 20 de juliol de 2017, la Junta de Govern Local va acordar adjudicar el 
contracte menor pel subministrament de roba de treball per al personal de l’Escola 
Bressol Marta Mata de Banyeres del Penedès i ateses les gestions realitzades amb a 
l’empresa Lyreco España S.A,  per un preu total de 89,20 euros  i 18,73 euros d’IVA.  

  

Atès l’art 223 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Pública RDL 3/2011, de 
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14 de novembre de 2011 es preveu com a forma de resolució del contracte el mutu 
acord entre les parts.  

Atès l’art 224.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Pública RDL 3/2011, 
de 14 de novembre de 2011 “La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar 
cuando no concurra otra causa de resolución que sea imputable al contratista, y siempre 
que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del 
contrato” 

  

Atès que en data 26 de setembre de 2017, Lyreco presenta un escrit al registre de 
l’Ajuntament sol.licitant la resolució de mutu acord del contracte menor pel 
subministrament de roba de treball per al personal de l’Escola Bressol Marta Mata de 
Banyeres del Penedès,  sense que procedeixi la imposició de cap penalització. 

  

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

  

PRIMER.- -Aprovar la resolució per mutu acord del contracte menor adjudicat a Lyreco 
España S.A., pel subministrament de roba de treball per al personal de l’Escola Bressol 
Marta Mata de Banyeres del Penedès, per un preu total de 89,20 euros  i 18,73 euros 
d’IVA. 

SEGON.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

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

  

Expedient 1149/2017. Contracte menor de servei de diversos treballs de 
jardineria a diferents zones del municipi de Banyeres del Penedès 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE DIVERSOS 
TREBALLS DE JARDINERIA A DIFERENTS ZONES DEL MUNICIPI DE BANYERES 
DEL PENEDÈS.  EXP 1149/2017 

  

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 17 d’octubre de 2017 es va acreditar la 
necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de diversos treballs de jardineria a 
diferents zones del municipi de Banyeres  del Penedès, i ateses les gestions realitzades 



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G 

amb l’empresa Ferrovial Servicios - Cespa, pel següent preu total: 

  

  

SITUACIÓ ENTRADA IMPORT IVA TOTAL 

Tala i retirada arbre caigut a Av. 
Marquesa de Grinyi 65 

3199 154,80 32,51 187,31 

Tala i retirada arbre caigut a Av. 
Marquesa de Grinyi 55 

3198 72,30 15,18 87,48 

Subministra i plantació arbres i 
arbustiva jardineres municipi 

3197 3.339,00 701,19 4.040,19 

Subministre i plantació 6 plataners 
a C/Dos Hermanas zona 
contenidors 

3196 1.231,20 258,55 1.489,75 

Desbroç i neteja extraordinària 
Parc Infantil Priorat 

3638 1.247,00 124,70 1.371,70 

Neteja i desbroç dos parcel·les a 
Saifores 

3637 407,80 85,64 493,44 

Neteja i desbroç zona B-2 
(mercat) 

3636 1.782,00 178,20 1.960,20 

Desbroç entre el C/Josep Mª 
Caparros, peatge Miquel Martí i 
Pol i Camí de l’Arboç 

3635 407,80 85,64 493,44 

Desbroç Ermita Saifores 3634 91,40 19,90 110,59 

          

TOTAL 8.733,30 1.501,51 10.234,81 

  

  

Atès la declaració jurada de Ferrovial Servicios - Cespa, 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 de Serveis Tècnics 
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 9 d’octubre de 2017. 
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Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 17 d’octubre de 2017. 

  

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

  

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

  

Per tot això, 

  

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

  

PRIMER.- Aprovar la contractació del servei de diversos treballs de jardineria a diferents 
zones del municipi de Banyeres  del Penedès, a l’empresa Ferrovial Servicios - Cespa, 
per un import de 8.733,30 euros i 1.501,51 euros d’IVA. 

  

SEGON.-  Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de 
la partida número 1710 22706 de l’actual pressupost. 

  

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

  

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

  

Expedient 1243/2017. Contracte menor de subministrament i estampació 
de roba de treball per al personal de l’Escola Bressol Marta Mata de 
Banyeres del Penedès 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 
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APROVAR SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT I 
ESTAMPACIÓ DE ROBA DE TREBALL PER AL PERSONAL DE L’ESCOLA 
BRESSOL MARTA MATA DE BANYERES DEL PENEDÈS. EXP. 1243/2017 

  

Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data  9 d’octubre de  2017 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament i estampació 
de roba de treball per al personal de l’Escola Bressol Marta Mata de Banyeres del 
Penedès i ateses les gestions realitzades amb els següents proveïdors i preus: 

  

Hermex     97,65 euros i 20,51 euros d’IVA 

Decathlon     73,47 euros i 15,43 euros d’IVA 

Decathlon (despesa per estampació)  24,75 euros i   5,2   euros d’IVA 

      Total:  237,01 euros 

  

Ates a la declaracions jurades de les empreses, relativa a no estar incurs en les 
prohibicions per contractar establertes a  l’article 60 del TRLCSP i demes requisits per 
poder contractar amb l’Administració Pública. 

  

Atesa a la memòria de la Sra. Blanca Ochoa, Directora de l’Escola Bressol Marta Mata 
de Banyeres del Penedès,  de data setembre  de 2017. 

  

Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez, Secretari-interventor-tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 16 d’octubre de 2017. 

  

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

  

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



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G 

    

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

   

PRIMER.- Aprovar la contractació dels serveis indicats a la part expositiva, per un preu 
total de 195,87 euros i 41,14 euros d’IVA, pel subministrament i estampació de roba de 
treball per al personal de l’Escola Bressol Marta Mata de Banyeres del Penedès. 

  

SEGON.-  Autoritzar,  i disposar la despesa indicada del punt de vista comptable a 
càrrec de la partida nº 3230 22104 de l’actual pressupost.. 

  

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

  

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

  

Expedient 1299/2017. Contracte menor de servei per un any de 
renovació dels serveis web d’hostatge i nom de domini de l’Ajuntament 
de Banyeres del Penedès. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER UN ANY DE 
RENOVACIÓ DELS SERVEIS WEB D’HOSTATGE I NOM DE DOMINI DE 
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS. EXP.  1299/2017 

  

Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data  18 d’octubre de 2017 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar un servei per un any de 
renovació dels serveis web d’hostatge i nom de domini de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès, i ateses les gestions realitzades amb l’empresa Nominalia Internet S.L, per un 
preu un preu total de 119,40 euros  i  25,07 d’IVA. 

  

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

   

Atès l’informe del Sr. Francesc Caralt i Rafecas, Cap del Departament de Tecnologia i 
Manteniment del Consell Comarcal del Baix Penedès de data 18 d’octubre de 2017. 

   

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

  

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

  

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

  

Per tot això, 

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

  

PRIMER.- Aprovar la contractació del servei per un any de renovació dels serveis web 
d’hostatge i nom de domini, amb el proveïdor Nominalia Internet S.L, per un import de 
119,40 euros i 25,07 euros d’IVA. 

  

SEGON.-  Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de 
la partida número 9200 216.00 de l’actual pressupost. 

  

TERCER.- Notificar aquesta resolució al interessat. 

  

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

  

Expedient 1305/2017. Contracte menor de subministrament i instal·lació 
d’un comptador de gas normalitzat per l’equipament del menjador del 
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Col·legi Públic Mare de Deu del Priorat de Banyeres del Penedès. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL.LACIÓ D’UN COMPTADOR DE GAS NORMALITZAT PER L’EQUIPAMENT 
DEL MENJADOR DEL COL.LEGI PÚBLIC MARE DE DEU DEL PRIORAT DE 
BANYERES DEL PENEDÈS.1305/2017 

  

Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data  16 d’octubre  de 2017 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament i instal·lació 
d’un comptador de gas normalitzat per l’equipament del menjador del Col·legi Públic 
Mare de Deu del Priorat de Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades amb 
a l’empresa Ragas,  per un preu total de 227,40 euros i 47,78 euros d’IVA.  

  

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

  

Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 10 d’octubre de 2017. 

  

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 16 d’octubre de 2017. 

  

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

  

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

   

Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords : 
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PRIMER.- Aprovar el contracte menor de subministrament a favor de l’empresa Ragas, 
per un preu total de 227,49 euros i 47,78 euros d’IVA, pel subministrament i instal·lació 
d’un comptador de gas normalitzat per l’equipament del menjador del Col·legi Públic 
Mare de Deu del Priorat de Banyeres del Penedès.     

  

SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable a càrrec de 
la partida nº 3231 21200 de l’actual pressupost. 

  

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

  

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

  

Expedient 1338/2017. Contracte menor de servei d’assegurança de 
trasllat de la peça del relleu dels Cérvols de l'escultor Josep Cañas de 
Banyeres del Penedès 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D’ASSEGURANÇA 
DE TRASLLAT DE LA PEÇA DEL RELLEU DELS CÉRVOLS DE L’ESCULTOR 
JOSEP CAÑAS DE BANYERES DEL PENEDÈS.  EXP 1338/2017 

  

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 18 d’octubre de 2017 es va acreditar la 
necessitat d’aquest organisme de contractar el servei d’assegurança de trasllat de la 
peça del relleu dels Cérvols de l'escultor Josep Cañas de Banyeres del Penedès, i 
ateses les gestions realitzades amb l’empresa Ferrer&Ojeda assegurances, per un preu 
total de 159,23 euros. 

  

Atès la declaració jurada de Ferrer&Ojeda assegurances, relativa a no estar incurs en 
prohibicions per contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP i demes requisits per 
poder contractar amb l’Administració Pública. 
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Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 18 d’octubre de 2017. 

  

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

  

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

  

Per tot això, 

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

  

PRIMER.- Aprovar la contractació del servei d’assegurança de trasllat de la peça del 
relleu dels Cérvols de l'escultor Josep Cañas de Banyeres del Penedès, amb l’empresa 
Ferrer&Ojeda assegurances, per un import de 159,23 euros. 

  

SEGON.-  Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de 
la partida número 9200 22400 de l’actual pressupost. 

  

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

  

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

  

Expedient 1136/2017. Desestimació de les quotes de l’Entitat Urbanística 
de Conservació Els Boscos 

No hi ha acord Motiu: Ampliar documentació 
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Expedient 342/2016. Organització Interna Municipal 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVAR SI S’ESCAU L’ORGANIGRAMA DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL 
PENEDÈS.- Exp. 342/2016 

  

Vist l’Organigrama que s’annexa a la present proposta com annex 1. 

Vist el document aclaridor que s’annexa a la present proposta com annex 2. 

Vist l’informe sobre l’estat de l’administració electrònica, emès pel cap del departament 
de Tecnologia i Manteniment, Sr Francesc Caralt del Consell Comarcal del Baix 
Penedès i registrat amb número d’entrada 1044 de data 16 de març de 2017 a la nostra 
Corporació, que s’annexa a la present proposta com annex 3. 

Ateses les entrevistes realitzades per part de la Presidència, Secretaria i Sr. Francesc 
Caralt del Consell Comarcal del Baix Penedès, als diferents departaments sobre el 
contingut i la operativitat de l’Organigrama esmentat, tenint en compte que serà 
necessari un temps d’adaptació i informació entre departaments per fer efectiu 
l’Organigrama indicat el qual hauria de constar en diferents expedients municipals, 
especialment en el Compte General.  

Vist que en data 9 d’octubre de 2017, es reuneixen el Sr. alcalde Amadeu Benach i 
Miquel, assistit pel Sr, José Félix Velasco Martínez secretari interventor tresorer i el 
representant dels treballadors el Sr. Xavier Panadès Reyes, per verificar el document 
d’organització interna municipal i es signa la conformitat per ser aprovat  per Junta de 
Govern Local i si s’escau incorporar via plenària a la Relació de llocs de Treball. 

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

  

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

  

Per tot això,   

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- Aprovar l’Organigrama i documentació annexa per l’autoorganització de la 
Corporació. 

  

SEGON.- Significar que els modelatges de tots els actes administratius, s’aniran 
actualitzant des de secretaria i es penjaran en l’expedient 342/2016 d’Organització 
interna amb comunicació interna. 

  

TERCER.- Sol·licitar a Diputació de Tarragona Unitat SAM, la modificació de la Relació 
de Llocs de Treball per adequar-la a l’Organigrama. 

  

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

  

Expedient 677/2017. Instal·lació de cartell publicitari 

Desfavorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

   

DENEGAR, SI S’ESCAU, L’AUTORITZACIÓ PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UN 
CARTELL PUBLICITARI.  EXP.- 677/2017  

  

EMPLAÇAMENT:   Carretera de El Vendrell a Sant Jaume dels Domenys 

REFERÈNCIA CADASTRAL:     8909202CF7780N0001SH i 8810502CF7781S0001XK 

  

En data 17 de maig de 2017, Sistemas e Imagen Publicitaria, S.L.  va presentar 
sol·licitud de llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor. La 
Documentació aportada constava de la instància en la que es sol·licitava la llicència 
d’instal·lació i legalització de cartellera de 8 x 3 m a doble cara. Revisada l’esmentada 
documentació es va considerar que aquesta estava incomplerta. 

  

En data 10 d’octubre de 2017 el tècnic municipal va emetre informe desfavorable per 
quant la cartellera publicitària objecte de llicència s’ubica en un sòl qualificat de 
sistema d’espais lliures que resta regulat en els articles 85 i 86 de la normativa 
urbanística del POUM. 
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El sistema d’espais lliures comprenen espais destinats a parcs i jardins urbans en sòls 
urbans i urbanitzables. Són d’ús i domini públic o estan destinats a ser-ho, i no 
edificables. 

  

En aquests espais només s’admeten les instal·lacions descobertes per a la pràctica 
esportiva, els jocs infantils i serveis, fins al màxim del 5% de la superfície del parc. En 
cap cas s’admetran aprofitaments privats de subsòl, sòl i volada d’aquests espais lliures. 
No obstant això, al subsòl d’aquests sistemes s’admet que s’hi situïn serveis públics 
sempre que es garanteixi l’enjardinament de la superfície i el manteniment de la qualitat 
dels aqüífers (o subsòl).  

  

En els parcs i jardins públics només es permetran els usos i activitats de caràcter públic 
que siguin compatibles amb la utilització general d’aquests sòls. Temporalment s’hi 
admet la instal·lació de fires i atraccions que no malmetin els espais enjardinats. 

  

En base al criteri de flexibilitat, relació i operativitat, els sòls qualificats d'espais lliures 
podran acollir instal·lacions de serveis tècnics, complementant, així, la relació d'usos 
admesos. 

  

Per tant, revisada la documentació presentada amb la ubicació proposada no es pot 
instal·lar ni legalitzar una cartellera publicitària en aquest emplaçament, al no estar en la 
relació dels usos admesos per aquesta clau urbanística i procedeix la denegació de la 
llicència sol·licitada 

  

En data 17 d’octubre de 2017 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe 
desfavorable. 

  

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. 
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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, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 

  

PRIMER.- Denegar la llicència d’obres en sòl urbà  sol·licitada i que fa referència a l’ 
identificació següent: 

  

 Identificació de les obres:    obra 

 Descripció de les obres:  instal·lació i legalització de cartellera de 8 x 3 m a 
doble cara 

 Emplaçament de les obres: Ctra Vendrell Sant Jaume, 20. Banyeres del 
Penedès 

 Referència Cadastral:  8909202CF7780N0001SH  i 
8810502CF7781S0001XK   

 Promotor:   Sistema e Imagen Publicitària S.L. 

 Identificació del redactor del projecte: Carlos Martínez Soriano 

 Suspensió de Llicències: No 

 Afectació del domini públic: Si 

 Classificació del sòl:   sòl urbà consolidat 

 Qualificació del sòl:   Clau P Sistema d’espais lliures 

  

SEGON.- Notificar el present acord als interessats.  

  

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

  

  

Expedient 1272/2017. Sol·licitud llicència d'obra menor per a la 
renovació del paviment d'una habitació 
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Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

   

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICENCIA PER A LA RENOVACIÓ DEL PAVIMENT 
D’UNA HABITACIÓ EXP.- 1272/2017  

  

EMPLAÇAMENT:    Montserrat, 16. 

REFERÈNCIA CADASTRAL:  1209526CF8711A0001DG 

  

En data 28 de setembre de 2017, la Sra. DNI ...472-T  va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor. 

  

En data 28 de setembre de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar 
els preceptius informes jurídic i tècnic. 

  

En data 10 d’octubre de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable. 

  

En data 17 d’octubre 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 les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 
les Bases de Règim Local. 

  

Atès les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret  
66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 de juny del 2015, i atenent a 
les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017. 
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Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

  

Per tot l’anterior, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 

  

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

  

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

 Descripció de les obres:  Substitució del paviment a una habitació. 

 Emplaçament de les obres: Montserrat, 16. 

 Referència Cadastral:  1209526CF8711A0001DG 

 Promotor:   Sra. DNI ...472-T 

 Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència 

 Suspensió de Llicències: No 

 Afectació del domini públic: No 

 Classificació del sòl:   Sòl urbà consolidat 

 Qualificació urbanística: Clau 2 

  

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

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

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

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

  

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

  

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 15,00 € 

- Taxa Llicència Urbanística  36,00 € 

- TOTAL 51,00 € 

  

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

  

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.  

  

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

  

Expedient 1301/2017. Sol·licitud llicència per a la tala de tres pins de 
dintre la parcel.la 

No hi ha acord Motiu: Ampliar documentació 
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Expedient 1336/2017. Sol·licitud de subvenció per a interessos de 
préstecs del SAM de la Diputació de Tarragona any 2017 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A INTERESSOS DE 
PRÉSTECS DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA ANY 2017 

  

El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de data 31 de març de 2017, va 
aprovar inicialment les bases específiques reguladores de les subvencions per a 
interessos de préstecs de la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del 
SAM. Aquest acord, juntament amb la resta de documentació preceptiva de l’expedient, 
es van sotmetre a informació pública per un termini de trenta dies hàbils sense 
al·legacions ni reclamacions, de manera que ha esdevingut definitiu.  

  

Les bases específiques reguladores d’aquestes subvencions s’han publicat de forma 
íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 112, de data 12 de juny de 
2017. 

  

La Junta de Govern Local de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 30 de juny de 
2017, aprova la convocatòria de les subvencions d’interessos de préstecs del Servei 
d’Assistència Municipal, any 2017. La convocatòria s’anuncia al Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona núm. 138, de data 18 de juliol de 2017, BDNS (Identif.): 354914. 

  

D’acord amb la convocatòria 2017, són subvencionables els interessos dels préstecs 
concertats amb la finalitat de finançar inversions en obres i serveis de titularitat municipal 
o l’adquisició de béns que afectin serveis de competència municipal, i els supòsits 
següents:  

  
a)     Préstecs concertats en el marc dels acords de col·laboració entre la Diputació de 

Tarragona i les entitats bancàries amb condicions financeres preferencials fins 
l’any 2011. 

b)     Préstecs destinats a inversions garantits amb subvencions del PUOSC.  
c)     Préstecs pel pagament de proveïdors (per inversions reals, capítol VI), derivats de 

mecanismes especials de finançament a entitats locals.  
d)     Préstecs per absorbir els creditors pendents d’aplicar a pressupost per inversions 

(compte 413), no inclosos a l’apartat c). 
e)     Préstecs per a absorbir el romanent de tresoreria negatiu que provingui de 

despeses d’inversió.  
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La Diputació subvenciona el 100% dels interessos acreditats corresponents a l’anualitat 
de la convocatòria, amb un import màxim de 7.000 euros per cada préstec sol·licitat.  

  

La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar electrònicament a l’adreça 
https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online, adjuntant la informació detallada a la base 
sisena. 

  

El termini de presentació de sol·licituds finalitzar el proper 20 d’octubre de 2017. 

  

Atès que aquest Ajuntament té dos préstecs concertats en el marc de col·laboració entre 
la Diputació de Tarragona i les entitats bancàries per atorgar condicions financeres 
preferencials, que són: 

  

Número Entitat Data 
formalització 

préstec 

Data 
finalització 

Capital 
pendent a 
la data de 

presentar la 
sol·licitud 

% interès 
aplicat 

Import 
interessos 

Import 
subvenció 

1. Caixabank, 
SA 

20/12/2002 01/10/2017 0,00 0,136% 14,60 14,60 

2. BBVA, SA 17/11/2005 30/09/2020 32.197,04 0,136% 58,38 58,38 

  

Atès que les bases permeten sol·licitar dos préstecs més, a banda dels detallats a la part 
antecedent, i considerant les condicions vigents dels altres préstecs concertats per aquest 
Ajuntament, entre els quals es troben els següents: 

  

Número Entitat Data 
formalització 

préstec 

Data 
finalització 

Capital 
pendent a la 

data de 
presentar la 

sol·licitud 

% 
interès 
aplicat 
(darrer 
rebut) 

Import 
interessos 

Import 
subvenció 

3. Caixabank, 
SA 

23/12/2008 01/01/2029 186.503,36  0,571% 1.139,28  1.139,28  

4. Caixabank, 
SA 

29/12/2009 01/01/2021 77.155,33  1,276% 1.567,59  1.567,59  

  

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

https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online
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del Règim Local. 

  

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

  

Per tot això,  

  

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

  

PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Tarragona la concessió de subvenció per a 
interessos de préstecs del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, 
per un import total de 2.779,85 euros, corresponent al 100% dels interessos acreditats de 
l’anualitat 2017 respecte els següents préstecs: 

  

Número Entitat Data 
formalització 

préstec 

Data 
finalització 

Capital 
pendent 
a la data 

de 
presentar 

la 
sol·licitud 

% interès 
aplicat 
(darrer 
rebut) 

Import 
interessos 

Import 
subvenció 

1. Caixabank, 
SA 

20/12/2002 01/10/2017 0,00 0,136% 14,60 14,60 

2. BBVA, SA 17/11/2005 30/09/2020 32.197,04 0,136% 58,38 58,38 

3. Caixabank, 
SA 

23/12/2008 01/01/2029 186.503,36 0,571% 1.139,28  1.139,28  

4. Caixabank, 
SA 

29/12/2009 01/01/2021 77.155,33 1,276% 1.567,59  1.567,59 

                        

  

SEGON.- Tramitar la sol·licitud de concessió de subvenció de forma electrònica, a través 
de l’adreça https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online. 

  

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

  

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


     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G 

  

Expedient 1313/2017. Taxa per actuacions de control i d’inspecció per 
prestació de serveis de comunicació audiovisual exercici 2015 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

    

APROVAR, SI S’ESCAU, EL PAGAMENT DE LA TAXA PER ACTUACIONS DE 
CONTROL I D’INSPECCIÓ RESPECTE DE LES ACTIVITATS DE PRESTACIÓ DELS 
SERVEIS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL (EXERCICI 2015) AL CONSELL DE 
L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA .- Exp. 1313/2017 

  

En data 18 de desembre de 2015, amb registre d’entrada RE-4455, el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya va trametre a aquest Ajuntament l’acord 153/2015, de 2 de 
desembre, del Ple del Consell d’Audiovisual de Catalunya, d’aprovació de la liquidació 
de la taxa per actuacions de control i d’inspecció respecte de les activitats de prestació 
dels serveis de comunicació audiovisual corresponent a l’exercici 2015, per un import de 
SEIXANTA UN EUROS (61 €). 

  

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

  

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

  

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

  

El fet imposable de la taxa el constitueix la prestació per part del Consell de les activitats 
en matèria de supervisió i control necessàries per exercir la potestat d’inspecció i de 
control que estableix la lletra g de l’article 115 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de 
la comunicació audiovisual de Catalunya (en endavant, LCA), en relació amb l’article 116 
de la mateixa norma.  
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La taxa té caràcter periòdic i la meritació es produeix l’1 de gener de cada any.  

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

Per tot això,  

  

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

  

PRIMER. Aprovar la taxa per actuacions de control i d’inspecció respecte de les 
activitats de prestació dels serveis de comunicació audiovisual corresponent a l’exercici 
2015, per un import de SEIXANTA UN EUROS (61,00 €), liquidada pel Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya.  

  

SEGON. Aprovar, disposar i reconèixer la despesa a càrrec de la partida pressupostària 
9203 225.01 del vigent pressupost i fer efectiu el pagament quan procedeixi.  
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TERCER. Notificar aquest acord al Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 

  

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

  

Expedient 1316/2017. Aprovació de factures 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVACIÓ DE FACTURES.- EXP. 1316/2017 

  

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

diversos corresponents a l’exercici 2017, detallades seguidament: 

  

Nº Factura Raó Social Import Descripció 

FACT/17/1191 Josep Manel Garcia Fernandez 1664,36 
Pintar tot l'exterior de l'ermita de Sant. 
Miquel  

FACT/17/1243 Josep Manel Garcia Fernandez 961,95 
Pintar mur exterior Escola Pública per 
la banda aparcament 

FACT/17/1244 Josep Manel Garcia Fernández 1327,37 
Pintar mur exterior de l'escola pública 
per la banda de l'escola 

FACT/17/1299 
Marketing and Services Based on 
Location S.L. 2444,20 

Plataforma web i mòbil de  promoció i 
gestió d'oferta d'oci, cultura, turisme i 
comerç. 

FACT/17/1300 ACEROSTEL, SL 83,49 Reparació rentaplats escola pública 

FACT/17/1301 Josep Anton Jané Raventós 203,28 
Passar càmara zona Priorat tub aigua 
Sabartes 

FACT/17/1302 Josep Anton Jané Raventós 776,22 Varies reparacions aigua Saifores 

FACT/17/1303 Josep Anton Jané Raventós 1059,17 
Reparacions aigua a les Masies de 
Sant Miquel 

FACT/17/1304 Josep Anton Jané Raventós 319,62 
Reparar avaria aigua  a l'Av. Mare de 
Déu del Priorat 48 i a l' Av. Catalunya 2 

FACT/17/1305 
Xarxes de telecomunicacions 

302,50 Connexió telèfons mes d'octubre 
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alternatives 

FACT/17/1306 Carlos Paz Garrido 144,50 
Servei de Podologia mes de setembre 
de 2017 

FACT/17/1307 Ferreteria Jaume, S.A -130,96 
Devolució material per serveis de 
reparació 

FACT/17/1308 Ferreteria Jaume SA 944,23 Material de serveis reparacions 

FACT/17/1309 Externalia Object, S.l. 9277,97 
Servei neteja locals municipals mes de 
setembre 

FACT/17/1310 Hidro Tarraco, S.A 183,93 Material per reparacions varies d'aigua 

FACT/17/1311 BQ LLUM TRAFFIC SL 191,81 Manteniment semàfors Priorat 

FACT/17/1312 Rosó Borrell Montserrat 37,20 
Diari i revista per a la llar d'avis mes de 
setembre 

FACT/17/1313 ROSÓ BORRELL MONTSERRAT 3,00 2 Llibretes quadriculades Enri mida foli 

FACT/17/1314 Telefònica de España SAU 533,65 
Telèfon Ajuntament 18/08/17-17/09/17 
877909713 

FACT/17/1315 Telefónica Móviles España, S.A 25,41 
Telèfon ascensor Escola pública 18-08-
17 a 17-09-17 717794197 

FACT/17/1316 Telefónica Móviles España, S.A 130,60 
Extensions Mòbils Ajuntament 18-08-17 
A 17-09-17 

FACT/17/1317 Telefònica de España SAU 42,35 
Connectivitat Ajuntament 01-10-17 A 
31-10-17 877909714 

FACT/17/1318 Telefònica de España SAU 42,35 
Connectivitat Centre Cívic  01-10-17 a 
31-10-17 877909712 

FACT/17/1319 Telefònica de España SAU 42,35 
Connectivitat escola pública 01-10-17 a 
31-10-17 877909538 

FACT/17/1320 Telefònica de España SAU 512,05 
Telèfon Escola Pública 18-08-17 a 17-
09-17 877909537 

FACT/17/1321 Telefònica de España SAU 125,84 
Telèfon Centre Cívic 18-08-17 a 17-09-
17 877909711 

FACT/17/1322 Nens del Vendrell 2300,00 Actuació colla castellera Festa Major 

FACT/17/1323 Endesa Energia, S.A 762,41 
Electricitat camp de futbol 31/08/2017-
30/09/17 

FACT/17/1324 Ciurana Gasull, S.L 336,99 
Benzina per vehicles municipals 
setembre 

FACT/17/1325 Excavacions Xavi, S.C.P 87,12 Reparació avaria aigua 

FACT/17/1326 Cruz Roja Española 169,19 
Servei de teleassistència domiciliària 
setembre 

FACT/17/1329 Manantial Sant Hilari 113,30 Aigua Ajuntament setembre 
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FACT/17/1330 Construccions Germans Rebollo, SL 4451,59 
Paviment de formigó i col·locació  de 4 
gàbies de pedra a la zona de l'escola. 

FACT/17/1331 Construccions Germans Rebollo, SL 1022,46 col·locació pilones davant de l'escola 

FACT/17/1332 Zardoya Otis, S.A 520,87 
Servei de manteniment de l'ascensor 4t 
Trimestre 2017 

FACT/17/1333 Quiprocalt, S.L 540,60 hipoclorit (contenidor) 

FACT/17/1334 Corsorci d’aigües de Tarragona 1024,80 
Dotació reserva d'aigua mes de 
setembre 

FACT/17/1335 Consorci d’aigües de Tarragona 8211,70 
Dotació consum d'aigua efectiu mes de 
setembre 

FACT/17/1336 Gestinet Internet Informática, S.L 435,60 Manteniment informàtic setembre 

FACT/17/1337 Ebenisteria i Disseny Fontanillas 37,21 Diferència error IVA 

FACT/17/1338 AN Connect 05, S.L. 231,77 Tarifa plana i canal SIP 

FACT/17/1339 Endesa Energia, S.A 117,42 
Electricitat c/Saragossa 11/08/17-
03/10/17 

FACT/17/1340 Endesa Energia, S.A 43,06 
Electricitat semàfors TP 2124 11-08-17 
a 9-10-17 

FACT/17/1341 Endesa Energia, S.A 46,98 
Electricitat hotel entitats 10/08/17-
02/10/17 

FACT/17/1342 Lourdes Meroño Coria 373,12 
Serveis de comunicació contractats 
octubre 

FACT/17/1343 Canon Penedes, S.A 284,20 
Servei copies fotocopiadores 
Ajuntament  25/07/17-24/08/17 

FACT/17/1346 Lyreco España, S.A 175,68 Material oficina Ajuntament 

FACT/17/1347 Lyreco España, S.A 148,02 Material oficina C.Cívic 

FACT/17/1348 Endesa Energia, S.A 48,40 Electricitat c/Burgos 11/08/17-03/10/17 

FACT/17/1349 Endesa Energia, S.A 405,25 
Electricitat pou regants 10/08/17-
02/10/17 

FACT/17/1350 Endesa Energia, S.A 175,16 
Electricitat C. Cívic St Miquel 10/08/17-
02/10/17 

FACT/17/1351 Endesa Energia, S.A 241,44 
Electricitat carrer de dalt Saifores 
11/08/17-03/10/17 

FACT/17/1352 Endesa Energia, S.A 719,99 Electricitat TP 2124 11/08/17-03/10/17 

FACT/17/1353 
Carns Josep Fernando Cámara 
Gallego 84,96 Carn pel banc d'aliments setembre 

FACT/17/1358 Espai lleure Divertalia S.L. 252,82 
Servei menus escola bressol mes de 
setembre 

FACT/17/1360 Grupo Itevelesa, S.L.U 39,20 ITV vehicle matrícula 5404-GCV 
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FACT/17/1361 Montserrat Coll Casas 192,39 Distribució agenda octubre 

  

Un cop han estat fiscalitzades per la Intervenció municipal i se’ls hi ha donat la conformitat 
pels regidors de les àrees corresponents.  

  

Atès que consten a l’expedient les factures que tot seguit s’esmenten, amb els 
corresponents advertiments sobre el procediment previ preceptiu establert al Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del Sector Públic, i a l’article 213 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
amb la ferma intenció de regularització aquesta situació: 

  

FACT-2017-1191, FACT-2017-1243, FACT-2017-1244, FACT-2017-1300, FACT-2017-
1301, FACT-2017-1302, FACT-2017-1303, FACT-2017-1304, FACT-2017-1306, FACT-
2017-1307, FACT-2017-1308, FACT-2017-1310, FACT-2017-1311, FACT-2017-1324, 
FACT-2017-1325, FACT-2017-1331, FACT-2017-1332, FACT-2017-1333, FACT-2017-
1336, FACT-2017-1337, FACT-2017-1343,   FACT-2017-1358,   FACT-2017-1361 

  

Atès la normativa en matèria de reconeixement d’obligacions per part de l’ens local, 
continguda en el Reial Decret legislatiu 2/2004 i normativa concordant, així com a les 
bases d’execució del pressupost vigents per l’exercici 2017. 

  

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

  

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

  

Per tot això,  

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

  

PRIMER.- Aprovar el reconeixement de les obligacions indicades a la part antecedent, per 
un import total de 44.842,14 €, i procedir a la comptabilització en la fase comptable 
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corresponent a càrrec dels crèdits del vigent pressupost.   

  

SEGON.- Procedir al pagament efectiu, quan procedeixi.  

  

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

 
Els expedients que consten a continuació, s'inclouen a l'ordre del dia de la sessió, 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 1334/2017. Sol·licitud ús Parc del Pujolet per passatge del 
terror el 31 d'octubre i material públic. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE LA SRA. AMB D.N.I. ...686-C 
D’AUTORITZACIÓ PER REALITZAR EL PASSATGE DEL TERROR AL PARC DEL 
PUJOLET EL 31 D’OCTUBRE DE 2017 I SOL·LICITUD DE MATERIAL PÚBLIC.- EXP. 
1334/2017 

  

Vista la sol·licitud realitzada per la Senyora amb D.N.I. número ...686-C en data 13 
d’octubre de 2017 (RE 3729) demanant autorització per realitzar passatge del terror al 
Parc del Pujolet el proper 31 d’octubre a la nit, i material públic (altaveus, micròfon, 
taules i cadires). 

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 17 
d’octubre de 2017 on diu: 

“ANTECEDENTS 

Vista la sol·licitud de data 13 d’octubre de 2017, amb registre d’entrada número 3729, en 
la qual es demana permís per celebrar la castanyada amb un Passatge del Terror al 
Bosc del Pujolet el proper dimarts 31 d’octubre de 2017 a la nit. A més es demanen 
taules, cadires, un micro i altaveus. 

S’autoritza la utilització de l’espai públic i del material demanat, sempre i quan es 
compleixi amb els següents punts: 

-       Queda totalment prohibit qualsevol tipus de tancament que limiti o impedeixi 
l’accés als espais públics. 
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-       Queda totalment prohibit l’accés al recinte amb vehicles. 

-       Un cop acabada la celebració s’hauran de deixar els espais públics utilitzats en 
optimes condicions per a poder ser utilitzat per altres usuaris, tenint especial cura 
de no deixar cap residu generat durant la celebració i fent ús correctament de 
papares i de la resta  d’elements ubicats dintre del recinte. 

-       Seran a càrrec  dels organitzadors esmenar i corregir qualsevol desperfecte 
ocasionat durant la celebració en els espais públics utilitzats. 

  

Pel que fa al material cedit: 

-        Al  tractar-se  de  material  de  l’Ajuntament  la  persona  que  realitza  la  
sol·licitud  serà  responsable del material i per tant del seu correcte ús durant la 
celebració.  

-       No es permet la utilització del material per a altres usos que no siguin els indicats 
a  sol·licitud. 

-       Seran a càrrec del sol·licitant qualsevol desperfecte ocasionat al material durant  
la celebració. 

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

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

-       El sol·licitant haurà de concretar amb el Cap de Brigada de l’Ajuntament l’hora i 
el dia en que recollirà i retornarà el material, sempre en horari de dilluns a 

divendres de 9h a 14h. 

  

Rafa Rodríguez Rivas                                                                                                                   

                  

Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament                    

Banyeres, a la data de la signatura” 

  

Atès que l’import de la garantia de cessió del material públic per a ús privat és de 40€ 
d’acord la publicació al BOP de Tarragona número 163 de data 15 de juliol de 2015. 

Atesa l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament 
especial del domini públic local amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, en el seu 
article 8.2 Tarifes, estableix que l’ocupació amb taules i cadires de manera ocasional no 
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tributarà. 

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

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

Per tot això, 

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

PRIMER.- Autoritzar l’ús del Parc del Pujolet per fer passatge del terror, el 31 d’octubre 
de 2017 a la nit, així com deixar el material públic sol·licitat. 

SEGON.-  Requerir dipòsit de 40€ de garantia per la cessió d’ús de material públic per a 
ús privat, atesa la publicació al BOP de Tarragona de data 15 de juliol de 2015 número 
163 a qualssevol dels números de comptes: 

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

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

QUART.- Notificar el present acord a la interessada. 

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

  

Expedient 1332/2017. Sol·licitud revisió comptador d'aigua de l'avinguda 
Til·lers, 17 baixos del Priorat. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DEL DNI NÚM.: ...606-W DE REVISIÓ DE 
LA PRESSIÓ D’AIGUA.- EXP. 1332/2017 

  

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I.: ...606-W en data 11 d’octubre de 2017 
(RE 3721) de revisió de la pressió d’aigua de l’habitatge de l’avinguda Til·lers, 17 baixos. 
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Vist l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 17 d’octubre de 2017 on 
diu:  

“ANTECEDENTS 

  

Vista la sol·licitud de data 11 d’octubre de 2017, amb registre d’entrada número 3721, en 
la qual s’informa de falta de pressió a la vivenda situada a l’Avinguda Til·lers nº 17 del 
Priorat de Banyeres. 

  

Per aquest motiu, des de els Serveis Tècnic, s’han fet les inspeccions necessàries en 
aquest subministrament per tal de verificar la pressió d’entrada a comptador, mesurant 
una pressió de 3,2Kg/cm2 sent aquesta superior a la pressió mínima de subministrament 
que marca el Document Bàsic DB HS 4 del Codi Tècnic de l’Edificació, que especifica 
per als punts de consum les pressions mínimes a considerar. 

  

- Pressió mínima → 100 kPa per a aixetes, en general  

  

      → 150 kPa per a escalfadors i fluxors  

100kPa ≈ 1kg/cm2 ≈ 1atm ≈ 1bar ≈10mca 

Per tant s’informa que la pressió mesurada es correcta. 

  

Rafa Rodríguez Rivas                                                                                                                   
Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament                                   

Banyeres, a la data de la signatura” 

 

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

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

  

PRIMER.- Comunicar al sol·licitant que d’acord l’informe del coordinador de Serveis 
Tècnics detallat en la part expositiva la pressió mesurada en l’habitatge de l’avinguda 
Til·lers, 17 baixos, és correcta. 

  

SEGON.-  Notificar el present acord a l’interessat. 

  

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

   

  

Expedient 978/2017. Aprovar, si s'escau, la innecessitat de llicència de 
segregació Polígon 6, parcel·les 17 i 19 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA INNECESSARIETAT DE LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ 
EXP.- 978/2017  

  

Emplaçament:      Polígon 6, parcel·les 17 i 19 

Referència Cadastral:       43020A00600017000OO 

     43020A00600019000OR 

  

En data 17 de juliol de 2017, el Sr. DNI ...476-N va presentar sol·licitud de llicència de 
segregació de dues parcel·les acompanyada de documentació tècnica. Aquesta 
documentació va ser requerida i en data 25 de setembre de 2017 va aportar nova 
documentació que donava contestació al requeriment. 

  

En data 17 d’octubre de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable al 
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considerar que: 

  

Aquesta finca es troba part en aquest sector, pel que en tenir el Pla parcial 
aprovat, la classificació urbanística varia i es pot assimilar al que en podria ser un 
sòl urbà no consolidat, a manca de projecte d’urbanització i reparcel·lació. 

  

Per tant, que segons art. 20.2, es pot segregar, tot i ser finca inferior a la mínima, 
ja que es troba en un àmbit d’actuació urbanística. 

  

Article 20. Divisió de terrenys compresos en un àmbit d’actuació 
urbanística 

20.1 Es poden dividir els terrenys compresos en un àmbit d’actuació 
urbanística per constituir finques de conformitat amb les determinacions del 
planejament urbanístic que detalli l’ordenació del sòl. 

20.2 Es poden dividir els terrenys compresos en una finca afectada 
parcialment a l’execució d’un àmbit d’actuació urbanística per aportar el lot 
corresponent a la gestió immediata d’aquest àmbit, tot i que el lot restant no 
reuneixi les característiques de solar o, si s’escau, que la seva superfície sigui 
inferior a la unitat mínima de conreu o forestal, segons correspongui. 

  

En data 18 d’octubre 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 les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 
les Bases de Règim Local. 

  

Atès les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret  
66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 de juny del 2015, i atenent a 
les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017. 
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Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

  

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

  

PRIMER.- Atorgar la innecessarietat de la llicència sol·licitada consistents en la 
segregació de les parcel·les que s’identifiquen a continuació: 

  

 Emplaçament de l’actuació: Polígon 6, parcel·les 17 i 19 

 Referència Cadastral:  43020A00600017000OO 

     43020A00600019000OR 

  

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

  

TERCER.- En aplicació de la Ordenança Fiscal número 11.5.c realitzar la següent 
liquidació tributària: 

  

- Taxa Llicència Urbanística x unitat 175,00 € 

- TOTAL (2 unitats) 350,00 € 

  

QUART.- Notificar el present acord als interessats.  

  

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

  

Expedient 1248/2017. Sol·licitud de llicència d'obres menor per a 
rebaixar voreres 
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Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES EXP.- 1248/2017  

  

EMPLAÇAMENT:    Saragossa, 13-B 

REFERÈNCIA CADASTRAL:  1306401CF8710E0007TJ 

  

En data 18 de setembre de 2017, la Sra. DNI ...883-S  va presentar sol·licitud de 
llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor. 

  

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

  

En data 17 d’octubre de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable. 

  

En data 18 d’octubre 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 les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 
les Bases de Règim Local. 

  

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

  

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

  

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

  

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

EXPEDIENT  

Primer.- Identificació. 

  

 Registre d'Entrada: Data: 18/09/17; Número: 3415 

 Sol·licitant: DNI ...883-S 

 Ubicació: carrer Saragossa 13B. BANYERES DE PENEDÈS - 43711 

 Referència cadastral: 1306401CF8710E0007TJ 

 Objecte: Rebaixar la rampa d’accés  

 Documentació: Instància 

  

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

  

-       Les obres es poden considerar obres de manteniment i reforma i no afecta a 
paràmetres urbanístics. 

  

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

  

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

  

Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no 
se'n demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor. 
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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 0,75 € 

- Taxa Llicència Urbanística  36,00 € 

- TOTAL 36,75 € 

  

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 1002/2017. Aprovar, si s'escau, la innecessitat de llicència de 
segregació PPU-8 "Saifores" 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, LA INNECESSARIETAT DE LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ 
EXP.- 1002/2017  

 

 Emplaçament de l’actuació: PPU-8 “Saifores” 

 Referència Cadastral:  8997905CF7689S0001RA 
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En data 21 de juliol de 2017, Esteve Química, S.A. va presentar sol·licitud de llicència de 
segregació acompanyada de documentació tècnica. Aquesta documentació va ser 
requerida i en data 25 de setembre de 2017 va aportar nova documentació que donava 
contestació al requeriment. 

  

En data 17 d’octubre de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable al 
considerar que: 

  

Aquesta finca es troba part en aquest sector, pel que en tenir el Pla parcial 
aprovat, la classificació urbanística varia i es pot assimilar al que en podria ser un 
sòl urbà no consolidat, a manca de projecte d’urbanització i reparcel·lació. 

  

Per tant, que segons art. 20.2, es pot segregar, tot i ser finca inferior a la mínima, 
ja que es troba en un àmbit d’actuació urbanística. 

  

Article 20. Divisió de terrenys compresos en un àmbit d’actuació 
urbanística 

20.1 Es poden dividir els terrenys compresos en un àmbit d’actuació 
urbanística per constituir finques de conformitat amb les determinacions del 
planejament urbanístic que detalli l’ordenació del sòl. 

20.2 Es poden dividir els terrenys compresos en una finca afectada 
parcialment a l’execució d’un àmbit d’actuació urbanística per aportar el lot 
corresponent a la gestió immediata d’aquest àmbit, tot i que el lot restant no 
reuneixi les característiques de solar o, si s’escau, que la seva superfície sigui 
inferior a la unitat mínima de conreu o forestal, segons correspongui. 

  

En data 18 d’octubre 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. 
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Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 
les Bases de Règim Local. 

  

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

  

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

  

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

  

PRIMER.- Atorgar la innecessarietat de la llicència sol·licitada consistents en la 
segregació que s’identifica a continuació: 

  

 Emplaçament de l’actuació: PPU-8 “Saifores” 

 Referència Cadastral:  8997905CF7689S0001RA 

  

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

  

TERCER.- En aplicació de la Ordenança Fiscal número 11.5.c realitzar la següent 
liquidació tributària: 

  

- Taxa Llicència Urbanística x unitat  175,00 € 

- TOTAL (2 unitats)               350,00 € 

  

QUART.- Notificar el present acord als interessats.  

  

CINQUE.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri 
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Expedient 1337/2017. Aprovació nòmines mes octubre 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, LES NÒMINES DEL PERSONAL LABORAL, FUNCIONARI I 
CÀRRECS ELECTES DEL MES OCTUBRE Exp. 1337/2017 

  

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

  

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

“Base 40.- Gestió de la despesa en matèria de personal 

1. La despesa de personal s’ajustarà a la plantilla de personal, aprovada conjuntament 
amb el pressupost, i tindrà en compte la relació de llocs de treball. Únicament podrà 
contractar-se personal quan així ho permeti en cada moment la legislació aplicable.  

  

2. Les retribucions de tot el personal de la corporació es faran efectives referides a 
mesos naturals, d’acord amb la seva legislació específica, i s’efectua per transferència 
als comptes oberts en bancs i caixes d’estalvis designats pel treballador. 

  

3. L’Alcaldia podrà concedir bestretes sense interessos a treballadors amb una antiguitat 
mínima d’un any per un import màxim de dos mensualitats, fixant com a límit la quantitat 
de 1.800 euros. 

  

Els treballadors de contracte superior a un any poden disposar d’un avançament de la 
paga extraordinària corresponent al semestre natural en que es demana. L’avançament 
de la paga extraordinària serà compatible amb les bestretes. 

  

4. Les nòmines mensuals fan la funció de document O, s’aprovaran per decret de 
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l’Alcaldia que es donarà compte a la Junta de Govern Local. L’Alcaldia ordenarà el 
pagament i, juntament amb la Secretaria Intervenció Tresoreria, signarà el pagament 
material. 

  

5. En les relacions o nòmines de transferència bancària a través de les quals es fan 
efectius els havers del personal al servei de la corporació, es podran incloure el 
pagament d’honoraris de personal tècnic que tinguin una quantia fixa, la determinació de 
la qual hagi estat aprovada per l’òrgan competent. L’import transferit serà el que resulti 
una vegada descomptades les retencions corresponents.” 

  

Atès que, per simplificació administrativa, serà l’Alcaldia qui proposi a la Junta de Govern 
Local l’aprovació de les nòmines i aquesta, si s’escau, qui ho acordi. 

  

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

  

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

  

Per tot això,  

  

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

  

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

Cost Total: 53.633,95 € 

Total Cost Seguretat Social: 13.852,87 € 

Quotes Obreres: 2.672,29 € 

Total líquid a percebre pel personal funcionari, laboral, càrrecs electes: 31.978,44 € 

  

SEGON.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió. 
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B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

Donar compte dels Decrets 

Número de 
Decret 

data Assumpte Expedient 

2017-0123 04/10/2017 
Convocatòria JGL ordinària de data 5 
d’octubre de 2017. 

JGL//2017/31 

2017-0124 06/10/2017 
Convocatòria de la Comissió Especial de 
comptes 

1235/2017 

2017-0125 17/10/2017 Vehicle abandonat amb matrícula 4195CXH 141/2017 
 

  

C) PRECS I PREGUNTES  

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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21. Expedient 342/2016. Organització interna municipal. 
Annex 1 
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21. Expedient 342/2016. Organització interna municipal 
Annex 2 
 
 

ORGANITZACIÓ INTERNA 
 
 
Es resumeix els assumptes tractats en les reunions celebrades a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament entre: responsable del Departament de Tecnologia i Manteniment del Consell 
Comarcal, personal administratiu, tècnic i polític de l’Ajuntament per millorar la gestió 
administrativa: 
 
 

 Saber diferenciar els assumptes que són URGENTS, IMPORTANTS, EMERGENTS. 

 Funcionarització del personal. Valoracions llocs de treball. Actualització de la Relació de 
Llocs de treball feta per la Diputació i, si s’escau, formació contínua a càrrec del 
Secretari. 

 A data abril 2017 els plens seran bimestrals, 3º dijous de mes  i al mateix dia del Ple no 
se celebrarà la JGL.  

 Després de l’execució dels plens, es pujarà el fitxer d’àudio (que conté la gravació de la 
sessió) a Gestiona, concretament dins l’expedient de ple, seccionat prèviament en parts 
menors de 50 Mb, per tal de que els polítics puguin accedir-hi per baixar-lo i escoltar-lo 
per mitjà de l’opció “Òrgans Col·legiats” de la Seu Electrònica de l’Ajuntament. Amb 
aquesta mesura s’eliminaran les trameses en paper i l’estampació de CD’s amb els 
fitxers d’àudio, augmentant l’eficiència administrativa. 

 Cada dimecres a les 12h es reuniran alcalde , secretari i auxiliar per redactar 
definitivament l’ordre del dia de la junta de govern, per tant a les 10h s’acaba el termini 
per presentar assumptes dins de l’ordre del dia. 

 Els Precs i Preguntes dels Plens ja no es transcriuran literalment, només s‘indica 
l’enunciat de la pregunta , la resta estarà gravat , tot allò seguint instruccions de la 
subdelegació de govern. A l’hora d’aprovar l’acta de la Junta de Govern Local anterior 
caldrà verificar el grau d’execució dels acords per mitjà del model establert per 
Secretaria, per la qual cosa, cada departament haurà de comunicar a Secretaria l’estat 
dels acords esmentats.  

 S’està gestionant delegar des de l’Alcaldia a un regidor per signar ofici de concessió de la 
cessió de material. Aquest ofici, contindrà, si s’escau, informe estàndard i, si és 
desestimatori, caldrà fer acord amb peu de recurs. 

 Cada vegada que es faci un decret ha d’existir un primer punt a la part resolutiva que 
esmenti avocar (recuperar) la competència delegada a la junta de Govern de conformitat 
amb l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 Els regidors es van comprometre traslladar al secretari la seva intervenció de vot dels 
Plens via correu-e. 

 Cas que els tècnics i/o regidors necessitin algun expedient s’haurà de fer diligència 
(d’acord documentació lliurada en la reunió).  

 La petició de documentació del registre d’entrades de l’Ajuntament per part dels càrrecs 
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electes es farà a través del tràmit habilitat específicament a la secció “Catàleg de 
Tràmits” de la Seu Electrònica de l’Ajuntament. 

 La presentació de mocions per part dels càrrecs electes es farà a través del tràmit 
habilitat específicament a la secció “Catàleg de Tràmits” de la Seu Electrònica de 
l’Ajuntament. 

 Les “trameses genèriques” de l’EACAT es formalitzaran mitjançant signatura electrònica 
de l’auxiliar, administratiu o tècnic que faci la tramesa, tenint en compte que els 
documents adjunts hauran d’estar signats electrònicament pel personal polític o tècnic 
competent. S’està gestionant la generació de targes TCAT a distribuir per al personal 
d’oficina que faci oficis de tramesa electrònica. 

 Secretari traslladarà al personal informació SAM – LPAC 

 Formació continuada a càrrec del Secretari. 

 D’acord article 192 del ROF: 

o les comunicacions adreçades a persones físiques seran firmades pel secretari. 
o les comunicacions adreçades a autoritats seran firmades per l’alcalde. 

 
Recordeu que les notificacions dels acords presos pels Òrgans Col·legiats seran firmats 
pel secretari tant si s’adrecen a persones físiques com a autoritats. 
 

 S’ha de crear: 
 

o Protocol de funcionament i coordinació. El document s’acompanya d’annexos que 
especifiquen normes de funcionament. 

 
 

 TASQUES PERSONAL OFICINES MUNICIPALS: 
 

Cada àrea de govern i/o responsable administratiu tindrà gestió 
autònoma, sota la supervisió del secretari interventor de: 

 Atenció al públic dels temes propis de la seva àrea. 

 Subvencions (protocol, calendari, ingressos subvenció) 

 Contractació (existeixen dos llibres electrònics de contractes: 
“Contractes Menors” i “Contractes no Menors”, que serviran per 
relacionar, els contractes corresponents, de manera automàtica a 
través dels circuits de signatures de gestiona). 

 Convenis (existeix un “Llibre de Convenis” que servirà per 
relacionar, els convenis signats, de manera automàtica a través 
dels circuits de signatures de gestiona). 

 Pressupost 

 Ordenances Fiscals 

 Actes administratius (existeixen llibres electrònics específics per 
als informes d’intervenció, de secretaria, tècnics i de serveis 
socials, la finalitat dels quals és relacionar, els informes 
corresponents signats, de manera automàtica a través dels 
circuits de signatures de gestiona). 

 Gestió Plataformes 

 Recursos administratius i Contenciós Administratiu. 
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Elaboració de propostes als òrgans col·legiats, incoació de l’expedient 
(interlocutor amb el regidor corresponent), certificar, notificar els acords, 
execució de l’expedient, control, seguiment i tancament, arxiu. 
Hi haurà reunió específica amb els electes i els responsables 
administratius, una vegada a l’any, per elaborar els punts del Pressupost i 
de les Ordenances Fiscals. 
 

o Protocol de substitució del personal (per absència de més de 3 dies i/o per feines 
pendents urgents). Cal fer c/e a l’alcalde, secretari i personal substitut, indicant 
dies d’absència i temes pendents. 

o En la planta de recepció haurà d’estar sempre coberta per dos persones, les 
persones de recepció hauran de comunicar les absències per la seva cobertura. 

 
o Organigrama , cal reunió explicativa i aprovació per JGL-PLE. 

 

o EXCEPCIONS TRANSITÒRIES respecte a funcions de persones a 
l’organigrama: El Puosc i el PAM els continua tramitant Rocío puntualment , tot i 
que, orgànicament pertanyi a serveis generals o obra pública. El contenciós dels 
Boscos el continua portant Isabel fins la seva finalització. Les subvencions de la 
Diputació tipus : plagues, neteja dipòsit, incendis, camins, retirada d’animals, 
consum d’aigua etc. les continua portant Manoli. 

 

o Les funcions de Ismael i Albert continuen sent les mateixes : Albert : seu 
electrònica en relació a pagina Web i transparència., Ismael : col·laboració 
inventari, localret , subvencions camins, neteja parcel·les ,remissió d’actes. 

 
 

 El primer document de l’expedient hauria de ser un índex amb indicació de les pàgines i 
actes administratius  degudament foliats (mentre perdurin els expedient en paper, com a 
mesura de transició cap a l’administració electrònica, aquest índex serà necessari). 

 

 Es crearà un modelatge perquè tothom segueixi les mateixes pautes a l’hora de crear 
documents administratius (S’adjunta model de proposta d’acord/ decret). 

 

 Tipologia de contractes: 
o Contractes Menors (s’enviaran, via circuit de signatures corresponent al llibre 

electrònic de “Contractes Menors”, per tal que quedin relacionats i indexats per 
agilitzar futures cerques. Alhora, aquest llibre serà l’element de treball que 
permetrà accedir a tots els contractes, ordenadament, per poder garantir 
l’enregistrament de la informació al Registre Nacional de Contractes i Registre de 
Contractes de Catalunya, que d’acord amb el que estableix l’Esquema Nacional 
d’Interoperabilitat –ENI-,haurien de quedar ambdós integrats abans del dia 2 
d’octubre de 2017 –data en que entra en vigor-). 

o Negociats (no a Catalunya)  
o Oberts  
o Harmonitzats  
o Convenis ... 

 

 Cada regidoria haurà de tenir constància, en format paper o electrònic, de tots els 
contractes o convenis que li pertoquen orgànica i funcionalment. 
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 S’ha de tenir en compte (Manoli) les opcions que hi ha per la realització de les activitats 
de les Entitats.  
A l’hora de contractar d’acord LCSP s’ha de tenir en compte: 

o Declaració jurada de la solvència, compatibilitat, que no està inhabilitat per 
sentència, assegurança del contingut...   

 

 Cada departament haurà de participar anualment en l’elaboració del Pressupost i 
Ordenances en allò que li correspongui, d’acord les indicacions dels regidors.  

 

 S’ha de diferenciar entre Preu Públic i Taxa. 
 

 Cal tenir en compte l’empadronament d’Okupas, empadronaments ficticis en 
dependències municipals... Es pot redactar protocol al respecte. 

 

 Compte amb la diferència entre Llicència (es dóna) o la comunicació prèvia (l’AAPP es 
dóna per assabentada). 

 

 Compte amb les subvencions, a l’hora de justificar-les, és obligat que hi hagi Memòria 
del tècnic, regidor o personal que verifiqui allò subvencionat en l’expedient abans que el 
secretari ho certifiqui.  
 

 
ANNEX 1: LLIBRES I CIRCUITS DE SIGNATURES 
 
  
Circuits de signatura per tal que els documents que signeu amb ells s'enregistrin automàticament 
al llibre corresponent. Els circuits creats són: 
 
 

 INFORME D'INTERVENCIÓ: aquest circuit de signatura només el veu el personal 
d'intervenció i enregistra el document signat al llibre INFORMES D'INTERVENCIÓ. 

 INFORME DE SECRETARIA: aquest circuit de signatura només el personal de 
secretaria i enregistra el document signat al llibre INFORMES DE SECRETARIA. 

 SIGNATURA SEGELL ELECTRÒNIC: Permet signar electrònicament qualsevol 
document escanejat donant-li veracitat legal. NO ENREGISTRA EN CAP LLIBRE 
OFICIAL. El veu tothom. 

 INFORMES TÈCNICS-Rafael: aquest circuit de signatura és per enviar a signar 
documents tècnics al Rafa, només el veu la gent d'urbanisme i serveis generals, i 
enregistra el document signat al llibre INFORMES TÈCNICS. 

 INFORMES TÈCNICS-Joaquim: aquest circuit de signatura és per enviar a signar 
documents tècnics al Joaquim i només el veu la gent d'urbanisme i serveis generals, i 
enregistra el document signat al llibre INFORMES TÈCNICS. 

 INFORMES TÈCNICS-Prous: aquest circuit de signatura és per enviar a signar 
documents tècnics al Prous i només el veu la gent d'urbanisme i serveis generals, i 
enregistra el document signat al llibre INFORMES TÈCNICS. 
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 NFORMES TÈCNICS-Mireia: aquest circuit de signatura és per enviar a signar 
documents tècnics a Mireia i només el veu la gent d'urbanisme i serveis generals, i 
enregistra el document signat al llibre INFORMES TÈCNICS. 

 SEGELL ELECTRÒNIC-Convenis: aquest circuit de signatura només el veu la tothom i 
enregistra el document signat al llibre CONVENIS. Serveix per compulsar els convenis en 
els quals les parts signen manualment (s'escaneja el document i per mitjà d'aquest circuit 
se li estampa el segell electrònic).  

 SEGELL ELECTRÒNIC-Serveis Socials: aquest circuit de signatura el veu tothom i 
enregistra el document signat al llibre INFORMES TÈCNICS SERVIS SOCIALS. 

 CONTRACTE MENOR: circuit per signar els certificats (o decrets) dels òrgans col·legiats 
corresponents a la contractació de compres menors. Circuit que veu tothom i enregistra 
el certificat (o decret) en el llibre CONTRACTACIÓ MENORS. 

 CONTRACTE NO MENOR: circuit per signar els certificats dels òrgans col·legiats 
corresponents a la contractació de compres NO menors.  Circuit que veu tothom i 
enregistra el certificat (o decret) en el llibre CONTRACTACIÓ NO MENOR. 

 
Al utilitzar qualsevol d'aquests circuits no oblideu omplir el camp: "ESTRACTE" del circuit de 
signatura. En aquest camp hi heu de posar simplement una breu descripció que identifiqui el 
document que esteu signant; és important perquè en el llibre és la informació que veureu a 
primera vista. 
 
 
ANNEX 2: VIDEOTUTORIALS 
 
Enviar una proposta a un òrgan col·legiat (consideracions de format): 
https://youtu.be/GHE8FU_Ilzo 
 
Sol·licitud d’informació de Registre d’Entrades: 
https://youtu.be/_8UCu_aRhVg 
 
Registrar una sortida: 
https://youtu.be/YmTyVMz8llI 
 
Seu electrònica-Òrgans col·legiats: 
https://youtu.be/fXMmoblkauk 
 
 

 

https://youtu.be/GHE8FU_Ilzo
https://youtu.be/_8UCu_aRhVg
https://youtu.be/YmTyVMz8llI
https://youtu.be/fXMmoblkauk
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