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ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2017/33  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  26 / d’octubre / 2017  

Durada  Des de les 19:25 fins a les 20:00 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 de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 19 d'octubre de 2017. 
JGL/2017/32 

  

Expedient 1181/2017. Sol·licitud reparació tapa claveguera de l'avinguda Marquesa 
de Griny. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE LA SRA. AMB D.N.I.: ...142-G 
PERQUÈ ES REPARI LA TAPA DE LA CLAVAGUERA MALMESA QUE HI HA A 
MARQUESA DE GRINY.- EXP. 1181/2017 

Vista la sol·licitud realitzada per la Sra. amb D.N.I.: ...142-G en data 1 de setembre de 
2017 (RE 3258) perquè es repari la tapa de la claveguera malmesa que hi ha a 
l’avinguda Marquesa de Griny. 

Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 24 d’octubre de 2017 
que consta en l’expedient. 

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

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

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

PRIMER.- Comunicar a la sol·licitant que un cop realitzades les inspeccions per part de 
Serveis Tècnics la Brigada Municipal realitzarà en breu una reparació de la tapa en 
qüestió, consistent en la realització d’un fil de soldadura per tal de restituir la tapa de 
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clavegueram a nova.  

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

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

  

Expedient 1198/2017. Sol·licitud control de la plaga de garses del Municipi. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE LA SRA. AMB D.N.I.: ...118-N 
PERQUÈ ES CONTROLI LA PLAGA DE GARSES QUE HI HA AL MUNICIPI .- EXP. 
1198/2017 

Vista la sol·licitud realitzada per la Sra. amb D.N.I.: ...118-N en data 12 de setembre de 
2017 (RE 3363) perquè es controli la plaga de garses que hi ha al Municipi. 

Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 24 d’octubre de 2017 
que consta en l’expedient. 

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

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

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

PRIMER.- Comunicar a la sol·licitant que des de Serveis Tècnics es realitzarà un control 
de l’existència de garses en el Municipi i del seu impacte en el Medi Ambient, per avaluar 
la necessitat que hi ha d’aplicar mesures tècniques que controlin dita plaga. 

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

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

  

Expedient 1287/2017. Sol·licitud reparació fanal Av. Catalunya, 104 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE LA SRA. AMB D.N.I.: ...717-B 
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PERQUÈ ES REPARI EL FANAL DE L’AVINGUDA CATALUNYA DAVANT EL NÚM. 
104.- EXP. 1287/2017 

Vista la sol·licitud realitzada per la Sra. amb D.N.I.: ...717-B en data 26 de setembre de 
2017 (RE 3522) perquè es repari el fanal que hi ha davant el número 104 de l’Avinguda 
Catalunya. 

Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 24 d’octubre de 2017 
que consta en l’expedient. 

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

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

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

PRIMER.- Estimar el sol·licitat ja que la Brigada ha inspeccionat el punt de llum i s’ha 
comprovat que la bombeta està a punt d’esgotar-se, fet que provoca que es vagi 
encenent i apagant de manera intermitent i per tant, en breu, es realitzaran les 
substitucions necessàries per a la correcta posta en funcionament del punt de llum 
indicat.  

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

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

  

Expedient 1357/2017. Sol·licitud, de l'escola Mare de Déu del Priorat de material 
públic. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE MATERIAL PÚBLIC FETA PER 
L’ESCOLA MARE DE DÉU DEL PRIORAT PER CELEBRAR LA CASTANYADA.- 
EXP. 1357/2017 

Vista la sol·licitud realitzada per l’escola Mare de Déu del Priorat en data 24 d’octubre de 
2017 (RE 3855) demanant dos bidons per torrar castanyes i tenir-los a l’escola el dia 30 
d’octubre a la tarda. 

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 24 
d’octubre de 2017 on diu: 
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“INFORME TÈCNIC 

ANTECEDENTS 

Vista la sol·licitud de data 24 d’octubre de 2017, amb registre d’entrada número 3855, en 
la qual es demana dos bidons per l’Escola per tal de poder torrar castanyes per motiu de 
la celebració de la Castanyada del dia 31 d’octubre de 2017 que es celebra en les 
instal·lacions municipals de l’Escola Pública. 

Per tot això, s’autoritza la cessió i ús del material sol·licitat, sempre i quan es compleixi 
amb els següents punts: 

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

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

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

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

-       El sol·licitant haurà de concretar amb el Cap de Brigada de l’Ajuntament l’hora i 
el dia en que s’instal·larà 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 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, 
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Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

PRIMER.- Autoritzar la cessió del material públic sol·licitat, d’acord els condicionants de 
l’informe tècnic detallat en la part expositiva i recordar que és important realitzar la 
petició de material amb un mes d’antelació, altrament  no es garanteix atendre la petició. 

SEGON.-  Notificar el present acord a l’escola Mare de Déu del Priorat. 

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

  

Expedient 1356/2017. Sol·licitud de material públic realitzada per l'Ajuntament de 
l'Arboç. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE MATERIAL PÚBLIC FETA PER 
L’AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ AMB MOTIU DE L’ENRAMADA, V MOSTRA 
ENOGASTRONÒMICA DE LA COCA DEL PENEDÈS.- EXP. 1356/2017 

  

Vista la sol·licitud realitzada per l’Ajuntament de l’Arboç en data 24 d’octubre de 2017 
(RE 3848) demanant material públic (grup electrogen, taules plegables i dos mòduls de 
l’escenari) per als dies 27 i 28 d’octubre de 2017 amb motiu de l’Enramada, V Mostra 
Enogastronòmica de la coca del Penedès. 

  

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 24 
d’octubre de 2017 on diu: 

 

“INFORME TÈCNIC 

  

ANTECEDENTS 

Vista la sol·licitud de data 24 d’octubre de 2017, amb registre d’entrada número 3848, en 
la qual es demana la cessió de material municipal, concretament del grup electrogen, 
taules plegables i dos mòduls d’escenari, amb motiu d’una celebració que es portarà a 
terme els dies 27 i 28 d’octubre  de 2017 al municipi de l’Arboç.  

  

S’autoritza la cessió del material sol·licitat sempre i quan es compleixi amb els següents 
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punts: 

  

-        Al  tractar-se  de  material  de titularitat municipal,  la  persona o entitat que  
realitza  la  sol·licitud  serà  responsable del material i per tant del seu correcte ús 
durant la celebració.  

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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.  

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 
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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 la cessió del material públic sol·licitat, d’acord els condicionants de 
l’informe tècnic detallat en la part expositiva i recordar que és important realitzar la 
petició de material amb un mes d’antelació, altrament  no es garanteix atendre la petició. 

  

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 l’Ajuntament de l’Arboç. 

  

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

   

  

Expedient 1355/2017. Sol·licitud col·locar una càmara de vídeo vigilància a 
Saifores on hi ha els contenidors de brossa. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

 
 
 

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



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DEL SR. AMB D.N.I.: ...379-S PERQUÈ ES 
COL·LOQUI UNA CÀMARA DE VIDEO VIGILÀNCIA A LA ZONA ON HI HA ELS 
CONTENIDORS DE LA BROSSA A SAIFORES.- EXP. 1355/2017 

  

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I.: ...379-S en data 19 d’octubre de 2017 
(RE 3808) perquè es col·loqui una càmera de vídeo vigilància a la zona on hi ha els 
contenidors de la brossa a Saifores, degut els actes incívics de persones que no són 
veïns/es de Saifores i que reciclen de forma incorrecta.   

Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 24 d’octubre de 2017, 
que consta en l’expedient.  

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

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 i les competències 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 un cop realitzades les inspeccions per part dels 
Serveis Tècnics, es considera necessari realitzar un estudi de mercat dels sistemes de 
control i vigilància existents per tal de triar la millor opció per controlar i reduir els 
abocaments indeguts. 

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

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

  

Expedient 1223/2017. Contracte menor de servei sobre l’espectacle “Tandarica 
circus” pel 27 de desembre de 2017 amb motiu de les festes de Nadal del municipi 
de Banyeres del Penedès. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS SOBRE 
L’ESPECTACLE « TANDARICA CIRCUS » PEL 27 DE DESEMBRE DE 2017 AMB 
MOTIU DE LES FESTES DE NADAL DEL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS.  
EXP 1223/2017 
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Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 19 d’octubre de 2017 es va acreditar la 
necessitat d’aquest organisme de contractar el servei  sobre l’espectacle “Tandarica 
circus”  pel 27 de desembre de 2017 amb motiu de les festes de nadal del municipi de 
Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades amb la Companyia  Passabarret 
S.L, per un preu total de 1.500 euros i 315 euros d’IVA. 

  

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

  

Atès la memòria de data 21 de setembre de 2017 de la Sra. Ida Berdusán Farré, 
Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. 

  

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 23 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  sobre l’espectacle “Tandarica circus”  pel 
27 de desembre de 2017 amb motiu de les festes de nadal del municipi de Banyeres del 
Penedès, a la Cia Passabarret S.L, per un import de 1.500 euros i 315 euros d’IVA. 

  

SEGON.-  Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de 
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la partida número 3340 22609 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 1306/2017. Contracte menor de l’obra de construcció paviment de 
formigó per als contenidors de poda del Priorat de Banyeres del Penedès. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

 

APROVAR SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
PAVIMENT DE FORMIGÓ PER ALS CONTENIDORS DE PODA DEL PRIORAT DE 
BANYERES DEL PENEDÈS.  1306/2017 

  

Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 20 d’octubre de 2017 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar l’obra de construcció paviment 
de formigó per als contenidors de poda del Priorat de Banyeres del Penedès i ateses les 
gestions realitzades amb a l’empresa Construccions Germans Rebollo S.L,  per un preu 
total de 595 euros i 124,95 euros d’IVA. 

  

Atesa la declaració jurada de l’empresa Construccions Germans Rebollo S.L, 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. 

  

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

  

Atès l’informe del Sr. José Felix Velasco Martínez, Secretari-interventor-tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 23 d’octubre de 2017. 

  

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

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

   

PRIMER.- Aprovar la contractació menor a favor de l’empresa Construccions Germans 
Rebollo S.L,  per un preu total de 595 euros i 124,95 euros d’IVA, per realitzar l’obra de 
construcció paviment de formigó per als contenidors de poda del Priorat de Banyeres del 
Penedès. 

  

SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa indicada des del punt de vista comptable a 
càrrec de la partida núm. 1621 22700 del vigent pressupost.  

  

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

  

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

  

Expedient 1339/2017. Contracte menor de servei de repartiment de l’agenda 
mensual al municipi de Banyeres del Penedès i repartiments extres per 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS REPARTIMENT DE 
L’AGENDA MENSUAL AL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS I 
REPARTIMENTS EXTRES PER L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS.  
EXP 1339/2017 

  

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 23 d’octubre de 2017 es va acreditar la 
necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de repartiment de l’agenda 
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mensual al municipi de Banyeres del Penedès i repartiments extres per l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès, a determinar,  i ateses les gestions realitzades amb l’empresa 
Comunicacions Meta, per un preu total de repartiment agenda mensual: 275 euros i 
57,75 euros d’IVA i repartiments extres: 275 euros i 57,75 euros d’IVA. Aquest contracte 
menor no podrà tenir una duració superior a l’any, ni tenir un preu superior a 18.000 
euros IVA inclòs. 

   

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

  

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 25 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 repartiment de l’agenda mensual al 
municipi de Banyeres del Penedès i repartiments extres per l’Ajuntament de Banyeres 
del Penedès, a determinar, a l’empresa Comunicacions Meta  per un import de de 
repartiment agenda mensual: 275 euros i 57,75 euros d’IVA i repartiments extres: 275 
euros i 57,75 euros d’IVA. Aquest contracte menor tindrà una duració d' un any, el preu 
màxim serà de 18.000 euros IVA inclòs. 

   

SEGON.-  Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de 
la partida número 9200 22602 de l’actual pressupost. 
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TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

  

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

  

Expedient 1340/2017. Contracte menor de servei de dues sessions de 90 minuts de 
formació “Programar a la llar d’infants” per a l’equip educatiu de l’Escola Bressol 
Marta Mata de Banyeres del Penedès. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE DUES 
SESSIONS DE FORMACIÓ « PROGRAMAR A LA LLAR D’INFANTS » PER A 
L’EQUIP EDUCATIU DE L’ESCOLA BRESSOL MARTA MATA DE  BANYERES DEL 
PENEDÈS.  EXP 1340/2017 

  

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 23 d’octubre de 2017 es va acreditar la 
necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de dues sessions de 90 minuts de  
formació  “Programar a la llar d’infants” per a l’equip educatiu de l’Escola Bressol Marta 
Mata de Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades amb l’empresa Amb els 
Peus a Terra Sr. Enric Queralt i Catà, per un preu total de 292 euros i exempt d’IVA. 

  

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

  

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

  

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 24 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. 
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Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 donat compte en el ple de data 22 de juny de 2015 i l’art 23 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
  

Per tot això, 

  

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

  

PRIMER.- Aprovar la contractació del servei de dues sessions de 90 minuts de  formació 
 “Programar a la llar d’infants” per a l’equip educatiu de l’Escola Bressol Marta Mata de 
Banyeres del Penedès, a l’empresa Amb els peus a terra Sr. Enric Queralt i Catà, per un 
import de 292 euros i exempt d’IVA. 

  

SEGON.-  Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de 
la partida número 3230 16200 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 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

 

APROVAR DESESTIMAR SI S’ESCAU  LES QUOTES DE L’ENTITAT URBANÍSTICA 
DE CONSERVACIÓ  “ELS  BOSCOS” EN RELACIÓ AL CARRER ABAT ESCARRE 6, 
EXP.- 1136/2017 

  

Atès que Horitzontal Administració de finques en representació de la Entitat Urbanística  
Els Boscos, des de 2013 reclama unes quotes de vàries parcel·les que l’Ajuntament té a 
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la urbanització Els Boscos. 

Atès que en la Junta de Govern Local de data 16 d’octubre de 2014 es va resoldre 
referent a la finca ubicada al carrer Abat Escarré, 6, desestimar el pagament de la finca 
per ser una finca de domini públic sense aprofitament urbanístic privat, tal i com es diu 
als informes redactats pel Sr. Alexander Pallares (secretari-interventor-acumulat) amb 
data 10 d’octubre de 2014 i la Sra. Anna Tapia (secretaria-interventora-interina) amb 
data 26 de novembre de 2014, que es transcriu literalment: 

  

“ALEXANDRE PALLARÈS I CERVILLA, amb càrrec de SECRETARI – INTERVENTOR 
ACUMULAT de l’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS, en relació a la 
instància presentada amb data 10 de juny de 2014 (Registre d’Entrada número 2072 ) 
per “Horitzontal – administració de finques”, en representació de l’Entitat Urbanística de 
Conservació “Els Boscos”. 

  

I arrel que en la instància es demana, d’acord amb l’acta de l’Entitat de 27 d’abril de 
2014, una pròrroga de les quotes de 2013, que representa girar quotes de 0,25 eur/m2 
per propietari, i que d’acord amb una instància anterior de 8 d’octubre de 2013, ja es 
demanava la regularització de quotes pendents, especificant els imports, que respecte 
l’Ajuntament de Banyeres, són a saber: 

  

a) Finca Marta Mata 73b  44,29 -€ 

b) Finca Abat Escarré 6 171,88 -€ 

c) Salvador Espriu 14  2.305,52 -€. 

d) Marta Mata 73c  100,00 -€ 

  

INFORMO:  

  

1. Que l’article 188 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprovà el Reglament de la 
Llei d’Urbanisme de Catalunya, exposa que la naturalesa jurídica de les Entitats 
urbanístiques de conservació és administrativa i està destinada al compliment de les 
finalitats tipificades expressament en els articles 188.1 i 189 del referit Decret; i que amb 
caràcter general vénen referides a la realització “d’actuacions i activitats compreses en 
l’àmbit de la gestió urbanística”. Tenen per tant aquestes entitats un caràcter temporal i 
unes finalitats concretes, que no poden ultrapassar aquest àmbit de la conservació, per 
fer altres funcions pròpies de societats mercantils. 
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2. Que les quotes que es reclamen per la instància, deriven de les despeses connexes 
per tal d’executar una sentència, la número 293/2011, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Tarragona, i pel seu caràcter i necessitat, s’entenen que són despeses 
necessàries i relacionades amb l’objecte de les seves funcions de gestió urbanística. 

  

  

3. Que l’article 201.1 del Reglament de la Llei d’Urbanisme disposa que el deure de 
conservació abasta a les persones propietàries, compreses en un polígon d’actuació 
urbanística. Entenem que les persones han de ser les que liquiden les quotes de 
conservació i que tenen aprofitament urbanístic. 

  

4. Respecte les finques, l’arquitecta Mireia Barba, ja va informar en data 8 d’abril de 
2014 al respecte que: 

“a) Les finques situades a l’avgda. Marta Mata 73b i 73c no s’han pogut identificar, no 
existeix dita numeració. Caldrà identificar-les correctament. 

b) La finca situada al c/Abat Escarré, 6 (...) es situa en terrenys classificats pel POUM 
com a sistema i qualificat com a clau E “Equipaments” i la seva regulació ve definida en 
l’article 89 de l’esmentada normativa. 

  

c) La finca situada al c/Salvador Espriu, 14 (...) es situa en terrenys classificats pel 
POUM com a sistema i qualificat com a clau P “Espais lliures públics” i la seva regulació 
ve definida en l’article 85 i 86 de l’esmentada normativa.” 

  

5. En conseqüència, llevat de les quotes de les finques 73b i 73c que no s’han identificat, 
les quotes originades de les dues altres finques deriven de béns de domini públic i no 
són finques que produeixin aprofitament urbanístic ni generació de quotes urbanístiques 
de conservació. 

  

6. Per tant, es proposa aprovar el següent: 

  

A) Requerir a la EUC de Conservació dels Boscos la identificació de les característiques 
de les següents finques: 

  

- Finca Marta Mata 73b  

 
 
 

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



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

- Marta Mata 73c   

  

B) Desestimar el pagament de les dues finques restants en tant que finques de domini 
públic sense aprofitament urbanístic: 

  

- Finca Abat Escarré 6 

- Salvador Espriu 14   

  

C) Requerir a l’EUC el Boscos que detalli les despeses concretes que s’han contret en 
relació als serveis d’assistència lletrada i que han generat les quotes que ara es 
pretenen girar i liquidar. 

  

I per a què així consti, lliuro el present informe, d’acord i amb el vist i plau de la Sra. 
Alcaldessa-Presidenta, a Banyeres del Penedès, a 10 d’octubre de dos mil catorze.  

  

       Vist-i-plau, 

  

Alexandre Pallarès i Cervilla    Núria Figueras Tuset 

Secretari-interventor acumulat                Alcaldessa” 

   

“Informe jurídic 

  

D’acord amb l’ordenat per l’Alcaldia, mitjançant provisió de data 26 de novembre de 
2014, s’informa: 

  

ASSUMPTE: Recurs de reposició interposat pel Sr. Tomás Miguel Navarro, com a 
president de l’Entitat Urbanística de Conservació Els Boscos de Banyeres del Penedès, 
contra la Resolució de data 16 d’octubre de 2014. 

  

EXPEDIENT: C/13/206 
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1.- Antecedents 

Vist l’escrit de data 16 d’abril de 2013 (RE 1190) en el qual Horitzontal administració de 
finques informant que des del mes de març es van fer càrrec de l’administració de 
l’E.U.C. Els Boscos segons els acords presos en la Junta de Propietaris de data 29 de 
gener de 2012. 

  

Vistos els escrits de dates 8  i 9 d’octubre de 2013 (RE 3175 i 3202) Horitzontal 
administració de finques va informar que en la Junta de Propietaris de data 29 de gener 
de 2012 es va aprovar la possibilitat de contractar diferents serveis per a la E.U.C. Els 
Boscos, en funció  de les necessitats que sorgissin a conseqüència de la Sentència 
número 293/2011 del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona i altres 
assumptes que puguin afectar a l’Entitat i als veïns, aprovant unes quotes anuals a raó 
de 0,25€/m2 de propietat de solar. En dit escrit s’informa de les quotes següents: 

  
        Marta Mata 73b : 44,29€ 
        A. Escarré, 6: 171,88€ 
        S. Espriu, 14: 2.305,52€ 
        Marta Mata 73c: 100€ 

  

Atès que en data 5 de febrer de 2014 (RE 432) Horitzontal administració de finques 
recorda que hi ha pendents les quotes de les finques i demana que es regularitzi la 
situació al més aviat possible. 

  

Vista la instància presentada pel President de l’EUC, Sr. Tomàs Miguel Navarro, en data 
6 de novembre de 2014, amb número de registre d’entrada 3733, presentant recurs de 
reposició en relació a la notificació 1599, de data 20 d’octubre de 2014, per la qual 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès sol·licita identificació de les finques 73b i 73c, es 
desestima el pagament de les dues finques en tant que són finques de domini públic 
sense aprofitament urbanístic i es requereix detall en relació a l’assistència lletrada. 

  

2.- Normativa d’aplicació 

-    Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,  pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme 

-     Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme 

-        Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
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activitats i serveis dels ens locals ( ROAS). 

-     Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladores de les bases de règim local. 

-     Decret legislatiu 2/2003,  de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya. 

-     Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener. 

- POUM aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’urbanisme de 
Tarragona en data 25 de setembre de 2013. 

  

  

3.- Fonaments  jurídics  

En relació al recurs de reposició presentat, es fan les següents consideracions 
jurídiques: 

Vistos els informes precedents obrants a l’expedient, l’informe tècnic de l’Arquitecta 
municipal, de data 8 d’abril de 2014; i l’informe jurídic del secretari-interventor acumulat 
de data 10 d’octubre de 2014. 

  

Atès l’informe de l’Arquitecta Municipal emès en data 25 de novembre de 2014 que a 
continuació es transcriu:  

“ Mireia Barba Lloret, arquitecta amb nº col·legiat 49214/0, en relació a la petició 
formulada per Horitzontal administració de finques, el 9 d’octubre de 2013, amb registre 
d’entrada 3202, referent a la realització d’uns pagaments per contractar diferents serveis 
per la EUC dels Boscos en funció de  les necessitats que sorgeixen com a conseqüència 
de la sentència núm. 293/2011 del Jutjat del contenciós Administratiu núm. 1 de 
Tarragona i altres temes que puguin afectar a l’Entitat i als veïns, aprovant unes quotes 
anuals de 0.25€/m2 de propietat del solar, que en el cas de l’Ajuntament de Banyeres 
del Penedès  corresponen a les següents finques: 

  

-        Avg. Marta Mata 73 b 

-        Avg. Marta Mata 73 c  

-        C/ Abad Escarré, 6 

-        C/ Salvador Espriu 14 

  

El 6 de novembre de 2014, amb registre d’entrada 3733, Tomás Miguel Navarro, exposa 
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respecte al requeriment de la identificació de les finques Marta Mata 73b i Marta Mata 
73c, només aclareix la identificació de la finca Marta Mata 73b ja que l’altre consta a nom 
d’un tercer, i per aquest motiu ens donen la referència cadastral de Marta Mata 
73b:0301602CF8700S0001QR 

  

INFORMO: 

La finca situada al Cl Abad Escarré, 6 amb referència cadastral 
0501704CF8700S0001UR es situa en terrenys classificats pel POUM com a sistema i 
qualificat com a clau E " Equipaments" i la seva regulació ve definida en l'article 89, de I 
‘esmentada normativa. 

Les finca situada a l’avg Marta Mata 73 b amb referència cadastral anteriorment 
aportada, està qualificada de clau 6c pel POUM, aprovat definitivament i la seva 
regulació ve definida en l’article 102, de l’esmentada normativa. A més cal destacar que 
segons el cadastre dita finca consta com a propietari ENDESA.. 

  

El que poso de manifest segons el meu lleial saber i entendre, respectant qualsevol 
informe al respecte emès per un organisme superior. 

Mireia Barba Lloret 

Banyeres del Penedès, 25 de novembre de 2014” 

  

Vist que l’article 37 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 de agosto, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya -TRLUC-, estableix de l’aprofitament 
urbanístic el següent:  

  

“1. Se entiende por aprovechamiento urbanístico la resultante de ponderar la 
edificabilidad, los usos y la intensidad de los usos que asigne al suelo el 
planeamiento urbanístico; también integra el aprovechamiento urbanístico la 
densidad del uso residencial, expresada en número de viviendas por hectárea. 

  

2. El planeamiento general asigna el aprovechamiento urbanístico y, además, lo 
distribuye entre las diferentes zonas en el suelo urbano consolidado. 

  

3. El planeamiento urbanístico derivado distribuye el aprovechamiento 
urbanístico entre las diversas zonas del sector. 
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4. A los efectos de lo que establece el apartado 1 con respecto a la 
determinación del aprovechamiento urbanístico, no debe ponderarse la 
edificabilidad y los usos de los equipamientos públicos.  

  

5. Al efecto de la gestión urbanística, la ponderación del aprovechamiento 
urbanístico en un  

ámbito de actuación urbanística, tanto si son sectores de planeamiento 
urbanístico como  

Polígonos de actuación urbanística, se tiene que ajustar a la regla siguiente: 

a) Si el ámbito de actuación urbanística comprende diversas zonas, se tiene que 
establecer el valor relativo homogeneizado de cada una. 

b) Los valores homogeneizados a que se refiere la letra a deben expresar la 
intensidad de los usos, la rigidez a la demanda de cada uno de los usos, su 
localización y la repercusión admisible del valor de la urbanización o, si procede, 
la reurbanización”. 

  

  

Vist l’article 36 del Decret 305/2006, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme de les regles de ponderació de l’aprofitament urbanístic. 

  

 Vist el que estableix l’article  203.2del Reglament de la Llei d’Urbanisme: 

  

 “ Els estatuts de la junta de conservació determinen la participació de les persones 
propietàries en l'obligació de conservar i mantenir les obres d'urbanització, les dotacions 
i les instal·lacions dels serveis públics en funció dels coeficients de participació en les 
despeses d'urbanització que estableix el projecte de reparcel·lació i, en el seu defecte, 
sobre la base de criteris objectius i generals per a tot l'àmbit d'actuació.” 

  

Per tant, i d’acord a l’exposat es desestima el recurs de reposició atès que l’edificabilitat 
de les parcel·les destinades a equipaments públics no computen als efectes 
d’aprofitament urbanístic. Per les parcel·les destinades a equipaments públics, e efectes 
de càlcul d’aprofitament urbanístic, no es tindrà en compte l’edificabilitat i usos 
d’aquestes parcel·la per tractar-se de sòl no lucratiu que compren equipaments 
comunitaris. 
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Els estatuts de la Junta de Conservació determinen la participació de les persones 
propietàries en les obligacions de conservar  mantenir les obres d’urbanització, les 
dotacions i les instal·lacions dels serveis públics en funció dels coeficients de participació 
i en les despeses d’urbanització que estableixi el projecte de reparcel·lació i en el seu 
defecte sobre la base de criteris objectius i generals per a tot l’àmbit d’actuació. 

  

Les Juntes de conservació tenen les funcions relatives a la conservació de les obres 
d’urbanització i manteniment de les dotacions i instal·lacions dels serveis públics en els 
termes que estableixi el planejament urbanístic; i no han d’incloure la previsió de quotes 
de conservació a càrrec de l’Ajuntament per parcel·les destinades a equipaments o 
dotacions publiques, no tenint aquestes assignades aprofitament, és a dir, no hi ha 
aprofitament lucratiu, ja que segons la normativa citada, són els propietaris dels terrenys 
compresos a l’àmbit afectat els encarregats de conservar els béns de domini públic als 
que es refereixen, substituint en aquesta funció a l’Administració. 

  

Es tot el que cal informar sens perjudici d’un altre criteri millor fonamentat en dret al qual 
em sotmeto. 

El que s’informa als efectes oportuns proposant la desestimació del present recurs de 
reposició i l’adopció dels presents acords per la Junta de Govern Local.  

  

I per a què així consti, lliuro el present informe, d’acord amb el vist i plau de la Sra. 
Alcaldessa-Presidenta, a Banyeres del Penedès, el  26 de novembre de 2014. 

  

        Vist-i-plau 

  

Anna Tapia Rodríguez     Núria Figueras Tuset 

Secretaria-Interventora interina    Alcaldessa” 

  

  

Atès que el 6 de novembre de 2014 l’E.U.C. Els Boscos presenta  recurs de reposició a 
l’acord de la Junta de Govern Local esmentada anteriorment. 

Atès  que en  la Junta de Govern Local de data 4 de desembre de 2014 es desestima el 
recurs de reposició d’acord informe IT/14/020 de l’arquitecta referent a la finca situada al 
carrer Abat Escarré, 6 amb referència cadastral 0501704CF8700S0001UR es situa en 
terrenys classificats pel POUM com a sistema, i qualificat com a clau E “Equipaments”, i 
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la seva regulació ve definida en l’article 89, de l’esmentada normativa. 

Atès que en data 26 de gener de 2016 el jutjat de Primera Instància 7 del Vendrell 
requereix que es pagui al peticionari del procediment Judici monitori E.U.C. Els Boscos 
la quantitat de 343,76€ (a raó de 171,88€) de la quota de 2013 més 171,88€ de la quota 
de 2014 de la parcel·la del carrer Abat Escarré, 6). 

Atès que en data 30 de març de 2016 es comunica al Jutjat de Primera Instància 7 del 
Vendrell que s’accepta el pagament del deute requerit prèvia dotació de consignació 
pressupostària suficient. 

Atès que amb data 6 d’agost de 2016 l’Ajuntament de Banyeres del Penedès va fer la 
transferència de  343,76€ (TRES-CENTS QUARANTA-TRES AMB SETANTA-SIS 
EUROS). 

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.- Desestimar la reclamació de data 4 d’agost de 2017 amb número d’entrada al 
registre de l’Ajuntament 2982, de Horitzontal administració de finques en la qual reclama, 
la regularització del pagament de la quota de 2016 de A. Escarré 6 EQ per import de 
171,88€. 

  

SEGON.- Requerir retornament a l’entitat urbanística de conservació, indegudament 
pagades amb data 6 d’agost de 2016 per un import de  343,76€ (TRES-CENTS 
QUARANTA-TRES AMB SETANTA-SIS EUROS) dels Boscos  dels anys 2013/2014 , 
realitzada en data 6 d’agost de 2016. 

  

TERCER.- Notificar aquest acord a l’E.U.C. Els Boscos, al Jutjat de Primera Instància 7 
del Vendrell i a Horitzontal Administracions de finques, S.L. 

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

  

 
 
 

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



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

Expedient 1337/2017. Modificació Nòmines mes Octubre de 2017 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

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

Atès que en la Junta de Govern Local de data 19 d’octubre de 2017, es va aprovar les 
nòmines del personal laboral, funcionari i càrrecs electes del mes d’octubre 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 € 

  

Vist que la treballadora amb NIE: ...994M, esta en situació de baixa per IT, des del 23 
d’octubre de 2017, motiu pel qual s’ha modificat la seva nòmina del mes d’octubre, i per 
tant es modifica les nòmines del mes d’octubre amb el següent desglossament: 

  

Cost Total: 53.441,18 € 

Total Cost Seguretat Social: 13.788,22 € 

Quotes Obreres: 2.659,94 € 

Total líquid a percebre pel personal funcionari, laboral, càrrecs electes: 31.875,76 € 

  

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. 
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Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 i les competències 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 modificació de 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: 53.441,18 € 

Total Cost Seguretat Social: 13.788,22 € 

Quotes Obreres: 2.659,94 € 

Total líquid a percebre pel personal funcionari, laboral, càrrecs electes: 31.875,76 € 

  

SEGON.- 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 1292/2017. Contracte menor de servei de neteja i adequació de marges 
de camins municipals a diferents zones de Banyeres del Penedès. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE NETEJA I 
ADEQUACIÓ  DE MARGES DE CAMINS MUNICIPALS A DIFERENTS ZONES DE 
BANYERES DEL PENEDÈS.  EXP 1292/2017 

  

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 25 d’octubre de 2017 es va acreditar la 
necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de neteja i adequació de marges 
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de camins municipals a diferents zones de Banyeres del Penedès, i ateses les gestions 
realitzades amb l’empresa Ferrovial Servicios - Cespa, pel següent preu total: 

   

SITUACIÓ ENTRADA IMPORT IVA TOTAL 

Neteja i desbroç camins segons 
plànol 

3653 1.652,89 347,11 2.000,00 

Neteja i desbroç camí zona 
barbacoes, Molinet i riera Sant 
Miquel 

3652 487,80 48,78 536,58 

Neteja i desbroç camí del Francès 3651 1.254,60 263,47 1.518,07 

Neteja i desbroç camí dels Ous, de 
Saifores 

3650 1.005,00 100,50 1.105,50 

Neteja i desbroç passatge 
C/Orquídies 

3649 114,40 24,02 138,42 

Desbroç marges Carrer Raïm 3648 277,00 58,17 335,17 

Desbroç marges entrada de Sant 
Miquel 

3647 272,40 57,20 329,60 

TOTAL 5.064,09 899,25 5.963,34 

  

  

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. 

  

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 25 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. 
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Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 donat compte en el ple de data 22 de juny de 2015 i l’art 23 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
  

Per tot això, 

  

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

  

PRIMER.- Aprovar la contractació del servei de neteja i adequació de marges de camins 
municipals a diferents zones de Banyeres del Penedès, a l’empresa Ferrovial Servicios - 
Cespa, per un import de 5.064,09 euros i 899,25 euros d’IVA. 

  

SEGON.-  Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de 
la partida número 4540 21000 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 1359/2017. Contracte menor de servei de vigilància i control de 336 
hores (2 vigilants durant 7 dies, 24h), amb motiu de l’onada de robatoris que 
s’estan produint últimament al municipi de Banyeres del Penedès. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE VIGILÀNCIA I 
CONTROL DE 336 HORES (2 VIGILANTS DURANT 7 DIES, 24 HORES) AL MUNICIPI 
DE BANYERES DEL PENEDÈS.  EXP 1359/2017 

  

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 26 d’octubre de 2017 es va acreditar la 
necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de vigilància i control de 336 hores 
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(2 vigilants durant 7 dies, 24h), amb motiu de l’onada de robatoris que s’estan produint 
últimament al municipi de Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades amb 
l’empresa Control.cat, per un preu total de 5.376 euros i 1.128,96 euros. 

  

Atès la declaració jurada de Control.cat 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. 

  

Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 26 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 26 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 vigilància i control de 336 hores (2 
vigilants durant 7 dies, 24h), amb motiu de l’onada de robatoris que s’estan produint 
últimament al municipi de Banyeres del Penedès, amb l’empresa Control.cat, per un 
import de 5.376 euros i 1.128,96 euros. 

SEGON.-  Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de 
la partida número 9200 22701 de l’actual pressupost. 

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

QUART.-  Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri. 
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B) ACTIVITAT DE CONTROL 

  

Donar compte Decrets 

Número de 
Decret data Assumpte Expedient 

2017-0126 18/10/2017 Convocatòria JGL ordinària de data 19 
d’octubre de 2017. JGL//2017/32 

2017-0127 24/10/2017 
Convocatòria Ple en sessió extraordinària i 
urgent de data 24 d’octubre de 2017 

  
PLN/2017/9 

 

  

   

C) PRECS I PREGUNTES 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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