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ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2017/34  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  2 / de novembre / 2017  

Durada  Des de les 19:57 fins a les 20:14 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 NO 

39636281J Lluís Inglada i Jané SÍ 

Excuses d'assistència presentades: 
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1. Joan Roig i Soria: 

«indisposició personal» 

   

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 Govern Local en sessió ordinària de data 26 d'octubre de 
2017. JGL/2017/33 

  

Expedient 1265/2017. Sol·licitud de tractament de fuita en el rebut 
d'aigua del segon trimestre de 2017 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

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

CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2017 PER FUITA I QUE ES GENERI 

UN DE NOU AMB TRACTAMENT DE FUITA.- 1265/2017 

 

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. amb DNI: ...102M, de data 22 de setembre de 2017 i 

amb registre d’entrada número E-17-3495, en la qual comunica que ha tingut una fuita a 

la paret de la cuina i només es veia pel forjat. Va avisar a la companyia d’assegurances 

de la llar per tal de que ho reparessin. Per la qual cosa, sol·licita un tractament de fuita 

pel rebut d’aigua del segon trimestre de 2017.  

Vist que adjunta informe de la companyia asseguradora amb l’explicació.  
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Vist l’informe de manteniment de data 29 de setembre de 2017, al fer la comprovació de 

les lectures, es desprèn que la lectura corresponent al segon trimestre de 2017, no 

segueix la mitja de consum de la família.  

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.- 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: 020800000695 i a nom de Sr. 

D. F. C. Amb DNI: ....102M, per fuita i en generi un de nou amb tractament de fuita.  

 

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 1371/2017. Aprovació del Padró fiscal de la taxa de 
subministrament d'aigua 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, EL PADRO DE L’AIGUA CORRESPONENT AL TERCER 

TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2017 I DE TOT EL .- 1371/2017  

  

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local els resultats definitius del Padró 

d’aigua corresponent al PRIMER trimestre de l’exercici 2017, de totes les zones: 1. 
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Poble, 2. Priorat 3. Casa Roja 4. Boscos 5. Sant Miquel/Saifores per un import de: Zona 

1: 33.302,60€, Zona 2: 47.011,51€, Zona 3: 8.933,44€, Zona 4: 13.413,07€ i Zona 5: 

13.106,44€.  

  

Un import total de: 11.5767,06€  

  

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.- Aprovar el Padró de l’aigua corresponent al SEGON  trimestre de l’exercici 

2017, de tot el nucli per un import total de 11.5767,06€ 

  

SEGON.- Exposar al públic el present expedient al tauler d’anuncis de la Corporació 

durant el termini de 15 dies per al seu examen i reclamacions que procedeixin. 

  

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

  

QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.  
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Expedient 1372/2017. Sol·licitud d'ampliació del termini del 
fraccionament 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, A BASE – GESTIO D’INGRESSOS L’AMPLIACIO DEL 

TERMINI DEL FRACCIONAMENT SOL·LICITAT PEL SR. AMB DNI: ...160L, PER UN 

PERIODE DE 48 MESOS.- 1372/2017  

 

Vist l’escrit presentat per Base - Gestió d’Ingressos el dia 10 d’octubre de 2017 i amb 

registre d’entrada número E-17-3707, en el qual sol·liciten que es resolgui sobre la 

sol·licitud de l’ampliació del termini de fraccionament d’un deute (exp. Executiu 

2010/043919), presentat pel Sr. J. M. P. Amb DNI: ...160L i presentat a les oficines de 

Base del Vendrell. 

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

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

termini de 48 mesos per tal de poder fer front als imports dels terminis.  

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

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. 

Per tot això,  

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

PRIMER.- Aprovar a Base – Gestió d’Ingressos l’ampliació del termini del fraccionament 

sol·licitat pel Sr. J. M. P. Amb DNI: ...160L, del deute de l’expedient executiu nº 

2010/043919, en un període de 48 mesos. 

SEGON.- Notificar el present acord a Base  

TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 
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Expedient 990/2017. Sol·licitud reparació avaries i anomalies que hi ha 
en les instal·lacions del Camp de Futbol. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DEL SECRETARI DEL CLUB FUTBOL 
BANYERES  PERQUÈ ES REPARIN LES AVARIES I ANOMALIES QUE HI HA EN 
LES INSTAL·LACIONS DEL CAMP DE FUTBOL.- EXP. 990/2017 

 

Vista la sol·licitud realitzada en data 11 d’abril de 2017 (RE 1413), pel secretari del Club 
Futbol Banyeres, perquè es reparin les següents avaries i anomalies que hi ha al Camp 
de Futbol: 

 Un prestatge d’un vestidor està a punt de caure. 

 Falta ajustar la porteria plegable Futbol-7 ja que es troba fora de nivell. 

 La paret dels vestidors està bufada per la humitat. 

 L’urinari dels lavabos públics està embussat i les finestres estan amb les gomes 
fora. 

 La protecció que hi ha darrere les porteries està fora de lloc. 

Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 30 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.- Significar que d’acord l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en 
data 30 d’octubre de 2017, les feines de manteniment i adequació de les instal·lacions 
del Camp de Futbol ja han estat realitzades per la Brigada. 
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SEGON.-  Notificar el present acord al sol·licitant. 

 

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

  

Expedient 1008/2017. Sol·licitud neteja de la vorera i reparació 
enllumenat carrer Camí de l'Arboç. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

ESTIMAR PARCIALMENT LES SOL·LICITUDS DEL SR. AMB D.N.I.: ...997-G EN 
REFERÈNCIA A LA FALTA DE NETEJA DE LA VORERA DEL CARRER CAMÍ DE 
L’ARBOÇ I LA FALTA DE LLUM DE LA CRUÏLLA CAMÍ DE L’ARBOÇ AMB PRÍNCEP 
D’ASTÚRIES.- EXP. 1008/2017 

 

Vistes les sol·licituds realitzades pel Sr. amb D.N.I.: ...997-G en dates 28 i 29 de juny de 
2017 (RE 2472 i 2493 respectivament) perquè es realitzi la neteja de la vorera de davant 
casa seva al carrer Camí de l’Arboç davant número 25 així com, que es repari 
l’enllumenat de la cruïlla del carrer Camí de l’Arboç amb carrer Príncep d’Astúries. 

Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 30 d’octubre de 2017 
que consta en l’expedient. 

Atesa l’Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern on en el seu capítol II, article 4 diu: 

“Capítol II.- NETEJA DE LES VIES I ESPAIS PÚBLICS.-   

Art. 4. Subjectes obligats a realitzar o col·laborar en la neteja.- 

1)  … 

2) Correspon als particulars la neteja de les voreres, els solars particulars, les 
galeries comercials i similars. L’Ajuntament exerceix el control i la inspecció 
d’aquesta neteja i pot obligar a realitzar-la. 

3) Correspon a l’administració municipal la neteja de calçades, voravies, 
passeigs, papereres, rètols d’identificació de les vies públiques i la resta 
d’elements de responsabilitat municipal”. 

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 
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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.- Significar que: 

         Pel que fa a la manca d’enllumenat públic en aquesta zona durant el 
període indicat, el problema ja ha estat solucionat. Es van detectar uns fusibles 
cremats en un dels fanals de la línia del carrer, per això un dels diferencials que 
controla tota una línia sencera de punts de llum no funcionava. 

         Pel que fa a la manca de manteniment de la vorera davant del número 25 
del carrer camí de l’Arboç, l’empresa Cespa qui s’encarrega de la neteja dels 
carrers, està realitzant les feines programades correctament i dins d’aquesta 
programació està inclosa la neteja dels carrers d’aquesta zona, tot i això, pel que 
fa a les voreres i d’acord l’article 4 del capítol II de l’Ordenança Municipal de 
Policia i Bon Govern, detallat en la part expositiva, la neteja de les voreres 
correspon als particulars. 

 

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 neteja taques oli i greix de la vorera i via 
del carrer Pau Casals, davant números 36 i 38. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DEL SR. AMB D.N.I.: ...834-B PERQUÈ 
ES NETEGIN LES TAQUES D’OLI I GREIX QUE HI HA AL CARRER PAU CASALS, 
DAVANT ELS NÚMEROS 36 I 38, TANT A LA VORERA COM A LA VIA.- EXP. 
1140/2017 

  

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I.: ...834-B en data 16 d’agost de 2017 (RE 
3104) perquè es netegin les taques d’oli i greix que hi ha al carrer Pau Casals, davant els 
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números 36 i 38, tant a la vorera com a la via. 

Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 26 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.- Significar que d’acord l’informe del coordinador de Serveis Tècnics, s’està 
realitzant el seguiment de les neteges periòdiques programades amb l’empresa 
concessionària i el manteniment de places i carrers municipals i el manteniment 
d’aquesta via, en concret, està dins la programació setmanal de neteja. Tot i això, es farà 
esmena a l’empresa concessionària del servei de la sol·licitud realitzada. Pel que fa a la 
neteja de taques d’oli de vehicles, un cop l’oli ja ha estat absorbit per l’asfalt del vial o el 
panot de la vorera, l’únic que es pot fer és una neteja superficial, com la que s’està 
realitzant actualment, però no s’eliminen les taques d’oli absorbides per paviments 
porosos, els vials queden nets però visualment la taca continua. Per tot això, es 
realitzarà una major neteja dels punts més conflictius per tal d’eliminar la problemàtica 
detectada. 

 

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

 

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

  

Expedient 1282/2017. Sol·licitud solució de les obres del carrer Major, 5 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DEL SR. AMB D.N.I.: ...451-E PERQUÈ ES 
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SOLUCIONI LA PROBLEMÀTICA DE LES OBRES DEL CARRER MAJOR, 5.- EXP. 
1282/2017 

 

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I.: ...451-E en data 18 de setembre de 2017 
(RE 3422) perquè es solucioni la problemàtica de les obres que s’estan realitzant al 
carrer Major, 5,  ja que es va tallar el carrer sense senyalitzar amb una furgoneta, el 
passat dia 18 de setembre, per realitzar unes obres sense permís 

Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 30 d’octubre de 2017 on 
diu: 

  

“INFORME TÈCNIC 

ANTECEDENTS 

Vista la sol·licitud de data 18 de setembre de 2017, amb registre d’entrada número 3422, 
en la qual s’informa d’un tall del Carrer Major per part d’un vehicle que està realitzant 
obres al Carrer Major nº 5 sense permís municipal. 

S’informa que, des dels Serveis Tècnics no tenim constància de cap obra al número 5 
del Carrer Major ni s’ha demanat permís  a l’Ajuntament per poder tancar el Carrer Major 
en la data indicada. 

S’ha inspeccionat el Carrer el mateix dia de la sol·licitud ,no podent corroborar 
l’existència de cap obra en aquesta direcció indicada, en el moment de fer la inspecció el 
Carrer Major tampoc estava tallat per cap vehicle. 

  

El Coordinador dels 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 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: 
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PRIMER.- Comunicar al sol·licitant que d’acord l’informe emès pel coordinador de 
Serveis Tècnics detallat en la part expositiva, una vegada inspeccionat el carrer el 
mateix dia de la sol·licitud, no es va poder corroborar l’existència de cap obra en la 
direcció indicada i en el moment de fer la inspecció tampoc estava tallat el carrer Major 
per cap vehicle. 

 

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

 

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

  

Expedient 1104/2017. Sol·licitud de subvencions per a entitats locals 
(atenció al públic) 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS A LA DIPUTACIÓ 
DE TARRAGONA PER A LA CONTRACTACIÓ D’ACTIVITATS INCLOSES EN EL 
CATÀLEG PER A PROGRAMACIONS CULTURALS DELS AJUNTAMENTS PER A 
L’ANY 2017. EXP.- 1104/2017  

 

Atès el règim específic de la convocatòria: Bases específiques que han de regir la 
convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als ajuntaments i 
entitats municipals descentralitzades de les comarques del Camp de Tarragona i de les 
Terres de l’Ebre per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg per a 
programacions culturals dels ajuntaments, publicades en el BOP de Tarragona núm. 64 
de 31 de març de 2017. 

Atès que les activitats realitzades mitjançant el Servei de l’ecatàleg de la Diputació de 
Tarragona són les que a continuació es detallen: 

  

  

Grup 

  

Espectacle 

  

Data 
actuació 

Import 
activitat 

  

Import 
subvenci

onat 

  
Dansaires del 
Penedès 

Ballada de 
sardanes Festa 

08/07/2017 750,00€ 750,00 € 
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1 Major 

2 
Cobla Ressò 
Dansaires del 
Penedès 

Ballada de 
sardanes Festa 
Major 

08/07/2017 850,00€ 850,00 € 

3 Minyons de l’Arboç 
Actuació 
castellera Festa 
Major 

09/07/2017 
1.452,00

€ 
1.200,00 

€ 

4 
Castellers Nens del 
Vendrell 

Actuació 
castellera Festa 
Major 

09/07/2017 
2.300,00

€ 
2.300,00 

€ 

5 
Grup d’Havaneres 
“Arrels dels Ports” 

Cantada 
d’havaneres 

09/09/2017 650,00€ 650,00 € 

 

Atès que, a més de les actuacions ja realitzades, existeix una propera actuació ja 
contractada mitjançant el servei de l’ecatàleg com és : 

 

  
Grup Espectacle 

Data 
actuació 

Import 
activitat 

Import 
subvenci

onat 

6 Tandarica Orkestar 
Tandarica Circus 
al carrer 

27/12/2017 
1.815,00 

€ 
1.302,10 

€ 

  

Atès que el termini màxim de presentació de les sol·licituds de subvenció i justificació 
és: 

1. El 5 de desembre de 2017, per a totes les actuacions fetes fins el 30 de 
novembre de 2017.  

2. El 15 de gener de l’any següent, exclusivament per a les actuacions dutes a 
terme des d’1 de desembre al 31 de desembre de 2017. 

3. Es desestimaran les que es presentin fora d'aquests terminis. 

Les sol·licituds de subvencions s’ha de presentar electrònicament a l’adreça 
https://www.diputaciodetarragona.cat/ecatalegcultura. 

Atesa la memòria de les Regidores de Festes i de Cultura de data 31 d’octubre de 2017, 
que consta a l’expedient i on es verifica que les activitats 1, 2, 4 i 5 estan 
subvencionades al 100% i que les activitats 3 i 6, estan subvencionades al 82,64% i al 
71,74% respectivament. Per una altra banda, el fet de sol·licitar la subvenció després de 

https://www.diputaciodetarragona.cat/ecatalegcultura
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la realització és per la causa de què totes les activitats consten en el llistat previ del 
catàleg de la Diputació de Tarragona. 

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. 

  

Per tot això, 

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

 

PRIMER.- Aprovar sol·licitar les subvencions per a la contractació d’activitats incloses 
en el catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments de la Diputació de 
Tarragona per a cadascuna de les cinc actuacions ja realitzades. 

  
SEGON.- Preveure sol·licitar la subvenció de l’actuació del grup Tandarika circus un cop 
realitzada la seva actuació. 
  

TERCER.- Aprovar realitzar els tràmits oportuns a través del servei e-catàleg de la 
Diputació de Tarragona. 
  

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

  

  

Expedient 1317/2017. Contracte menor de servei sessió de conta contes 
“Explica’m la Sida” pel 1 de desembre a la Biblioteca municipal del 
Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI SESSIÓ DE 
CONTACONTES « EXPLICA’M LA SIDA » PEL 1 DE DESEMBRE A LA BIBLIOTECA 
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MUNICIPAL DE  BANYERES DEL PENEDÈS.  EXP 1317/2017 

  

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 2 de novembre de 2017 es va acreditar 
la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei  sessió de conta contes 
“Explica’m la Sida” pel 1 de desembre a la Biblioteca municipal del Centre Cívic Ernest 
Lluch de Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades amb la  Sra. Eugenia 
González La Rosa, per un preu total de 160 euros i 33,6 euros d’IVA. 

  

Atès la declaració jurada de la Sra. Eugenia González La Rosa, 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 13 d’octubre 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 2 de novembre 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 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. 

  

Per tot això, 

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

  

PRIMER.- Aprovar la contractació del servei  sessió de conta contes “Explica’m la Sida” 
pel 1 de desembre a la Biblioteca municipal del Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres 
del Penedès, a la Sra. Eugenia González La Rosa, per un import de 160 euros i 33,6 
euros d’IVA. 
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SEGON.-  Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de 
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 1319/2017. Contracte menor de servei d’actuació del grup 
Essència de Gospel “Concert de Sant Esteve”, pel 26 de desembre amb 
motiu de les festes de Nadal 2017 a l’església parroquial Santa Eulàlia 
de Banyeres del Penedès 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI D’ACTUACIÓ DEL 
GRUP ESSÈNCIA DE GOSPEL « CONCERT DE SANT ESTEVE » PEL 26 DE 
DESEMBRE AMB MOTIU DE LES FESTES DE NADAL 2017 DE BANYERES DEL 
PENEDÈS.  EXP 1319/2017 

  

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 2 de novembre de 2017 es va acreditar 
la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei d’actuació del grup Essència de 
Gospel “Concert de Sant Esteve”, pel 26 de desembre amb motiu de les festes de Nadal 
2017 a l’església parroquial Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès, i ateses les 
gestions realitzades amb el grup Essència de Gospel, per un preu total de 500 euros i 
exempt d’IVA. 

  

Atès la declaració jurada del grup Essència de Gospel, 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 13 d’octubre de 2017 de la Sra. Anna Jané Caralt, Regidora de 
Festes de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. 
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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 2 de novembre 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 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. 

  

Per tot això, 

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

  

PRIMER.- Aprovar la contractació del servei d’actuació del grup Essència de Gospel 
“Concert de Sant Esteve”, pel 26 de desembre amb motiu de les festes de Nadal 2017 a 
l’església parroquial Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès, al grup Essència de 
Gospel, per un import de 500 euros i exempt d’IVA. 

   

SEGON.-  Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de 
la partida número 3380 22699 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 1169/2017. Recurs Administratiu 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVAR COMUNICAR AL SOL.LICITANT AMB DNI...316-C L’INFORMACIÓ 
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RESPECTE A L’ESTAT DE TRAMITACIÓ SOBRE LA REPARCEL.LACIÓ ELS 
BOSCOS I L’EVENTUAL MODIFICACIÓ DEL POUM.- 1169/2017 

  

Atès entrada de data 26 de juny de 2017 amb número 2454 del Sr. amb DNI 316-C, en 
la que sol·licita informació sobre la modificació puntual del POUM en el sector Boscos 
del municipi de Banyeres del Penedès. 

Atès a l’informe de data 31 d’octubre de 2017 de l’Arquitecte Municipal, que es transcriu 
seguidament: 

  

“INFORME TÈCNIC  

  

Assumpte 

Informe urbanístic en referència a l’escrit de 26 de juny de 2017, per les parcel·les 2 i 4 
del Carrer Marta Mata. 

  

Sol·licitant 

José María Ventosa Rull 

  

Informe 

Aquesta parcel.la correspon a la parcel.la adjudicada núm. 1 i 2 del projecte de 
reparcel·lació Els Boscos de Banyeres, aprovat definitivament el 23 de setembre de 
2014. 

  

Aquesta finca es troba classificada com a sòl urbà no consolidat, dins el sector PAU-4 
“casconar”, amb la clau P, segons el POUM de Banyeres. 

  

Respecte la modificació puntual del POUM en el sector Boscos 

No consta l’aprovació de cap modificació puntual del POUM dins el sector Boscos. 

  

Joan Prous Cañellas 

Arquitecte municipal 
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(Assistència tècnica comarcal)” 

  

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.- Informar allò indicat a l’informe tècnic de data 31 de octubre de 2017 al 
sol·licitant  amb DNI... 316-C. 

 

SEGON.- Notificar aquest acord al sol·licitant. 

 

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

  

Expedient 1370/2017. Aprovació de factures 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

APROVACIÓ DE FACTURES.- EXP. 1370/2017 

  

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

diversos corresponents a l’exercici 2017, detallades seguidament: 
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Nº Factura Raó Social Import Descripció 

FACT-17-1164 TIF97 Publicitat, SLU 166,38 Rotulació i impressió digital Esports 

FACT-17-1327 Cespa, S.A 6675,00 Servei de neteja viaria mes setembre 

FACT-17-1328 Cespa, S.A 3900,62 
Servei de manteniment jardins i arbrat 
mes de setembre 

FACT-17-1344 
Productos i pinturas Tarragona 
2000 SL 515,15 Pintura escola pública 

FACT-17-1345 Canon Penedès, S.A 277,30 
facturació còpies fotocopiadores 
Ajuntament 

FACT-17-1354 Cespa, S.A 475,20 

Servei recollida 4 contenidors al mercat 
setmanal els dies 3,10,17 i 24 de 
setembre de 2017 

FACT-17-1355 ECO BP S.L. 14611,39 Servei recollida i transport de residus 

FACT-17-1356 ECO BP SL 1405,23 Servei deixalleria comarcal 

FACT-17-1357 ECO BP SL 492,71 Servei recollida selectiva Juny 

FACT-17-1359 INCATUR SL 31,52 Material de reparacions brigada 

FACT-17-1362 SyG, S.A. 875,76 Material brigada 

FACT-17-1366 Siemens Renting, S.A 82,79 
Lloguer centraleta Centre Cívic mes 
d'octubre 

FACT-17-1367 Siemens Renting, S.A 265,52 
Loguer fotocopiadora C5051  
Ajuntament mes d'octubre 

FACT-17-1368 
Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos, S.A 176,31 Facturació correus mes setembre 

FACT-17-1369 Endesa Energia, S.A.U 549,16 
Electricitat Passatge Rovelló 13-08-
2017 a 05-10-2017 

FACT-17-1370 Endesa Energia, S.A.U 90,74 
Electricitat casa mestre 27-06-2017 a 
10-08-2017 

FACT-17-1371 Endesa Energia, S.A.U 124,29 
Electricitat bombeig JM Caparros 15-
09-2017 a 09-10-2017 

FACT-17-1372 Endesa Energia, S.A.U 184,65 
Electricitat escola bressol 15-09-2017 a 
09-10-2017 

FACT-17-1373 Endesa Energia, S.A.U 429,39 
Electricitat piscina 11-06-2017 a 09-08-
2017 

FACT-17-1374 Endesa Energia, S.A.U 305,71 
Electricitat c-Tarragona 15-09-2017-09 
a 10-2017 

FACT-17-1375 Endesa Energia, S.A.U 59,18 
Electricitat local de dones 11-06-2017 a 
09-08-2017 

FACT-17-1376 Endesa Energia, S.A.U 1341,61 
Electricitat c-Girasol 15-09-2017 a 09-
10-2017 
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FACT-17-1377 Endesa Energia, S.A.U 48,46 
Electricitat dipòsit d'aigua 11-06-2017 a 
09-08-2017 

FACT-17-1378 Endesa Energia, S.A.U 343,71 
Electricitat urb. Pinatellada 15-09-2017 
a 09-10-2017 

FACT-17-1379 Endesa Energia, S.A.U 73,63 
Electricitat pista poliesportiva 11-06-
2017 a 09-08-2017 

FACT-17-1380 Endesa Energia, S.A.U 61,56 
Electricitat zona carretera 15-09-2017  
a 09-10-2017 

FACT-17-1381 Endesa Energia, S.A.U 204,43 
Electricitat passatge Rovelló 27-06-
2017 a 10-08-2017 

FACT-17-1382 Endesa Energia, S.A.U 171,40 
Electricitat centre cívic 15-09-2017 a 
09-10-2017 

FACT-17-1383 Endesa Energia, S.A.U 128,25 
Electricitat Centre Cívic Saifores 22-06-
2017 a 10-08-2017 

FACT-17-1384 Endesa Energia, S.A.U 183,56 
Electricitat TP 2124 B-2 31-08-2017 a 
30-09-2017 

FACT-17-1385 Endesa Energia, S.A.U 458,26 
Electricitat Marquesa de Griny 15-09-
2017 a 09-10-2017 

FACT-17-1386 Endesa Energia, S.A.U 224,91 
Electricitat Av. Marta Mata 31-07-2017 
a 30-09-2017 

FACT-17-1387 Endesa Energia, S.A.U 272,61 
Electricitat Pou Pujolet 15-09-2017 a 
09-10-2017 

FACT-17-1388 Endesa Energia, S.A.U 54,99 
Electricitat c- Farigola 14-09-2017 a 30-
09-2017 

FACT-17-1389 Endesa Energia, S.A.U 549,05 
Electricitat Pl Ajuntament 31-07-2017 a 
30-09-2017 

FACT-17-1390 Endesa Energia, S.A.U 307,04 
Electricitat casc camí tancat 16-09-
2017 a 09-10-2017 

FACT-17-1391 Fornell Consultors, S.C.P 520,30 Quota servei laboral octubre 

FACT-17-1392 Endesa Energia, S.A.U 52,28 
Electricitat sector B-2 15-09-2017 a 09-
10-2017 

  

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, 
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amb la ferma intenció de regularització aquesta situació: 

  

FACT-2017-1164, FACT-2017-1327, FACT-2017-1328, FACT-2017-1344, FACT-2017-
1345, FACT-2017-1354,   FACT-2017-1359,   FACT-2017-1362  

  

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 36.690,05 €, i procedir a la comptabilització en la fase comptable 
corresponent a càrrec dels crèdits del vigent pressupost.   

  

SEGON.- Procedir al pagament efectiu, quan procedeixi.  

  

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

 
 
Els expedients que consten a continuació, 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). 
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Expedient 1379/2017. Execució Subsidiària (sg i obres) 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA IMPOSICIÓ D’UNA ORDRE D’EXECUCIÓ PER A LA 
PODA DE LES BRANQUES D’UNS ARBRES DE LA FINCA UBICADA A CAMÍ DE 
LLORENÇ, NÚM. 3 -  EXP.- 1379/2017 

  

Per providència de l’Alcaldia de data 2 de novembre de 2017, que consta a l’expedient, 
s’ordena als serveis tècnics i a la secretaria intervenció municipals l’emissió d’informes 
sobre la situació de la finca ubicada al Camí de Llorenç nº3, degut a unes branques d’uns 
arbres que envaeixen la via pública, i sobre el procediment a seguir, respectivament.  

  

En data 31 d’octubre de 2017, el coordinador dels serveis tècnics municipals, emet un 
informe sobre l’estat de la finca abans esmentada al qual es posa de manifest que no es 
troba en condicions de seguretat, salubritat i ornament públic. 

  

En aquest mateix informe es proposa realitzar amb urgència la poda i desbroç d’unes 
branques d’uns arbres situats a la finca i que envaeixen el carrer, fet que impedeix el 
transit rodat per aquest carrer amb normalitat i restablir-ne les condicions de seguretat. 

  

En data 2 de novembre de 2017, el secretari interventor tresorer emet un informe sobre el 
procediment a seguir per ordenar al propietari de la finca l’execució de les mesures que 
resultin adients per tal de garantir la seguretat  i l’ornament públics i el compliment dels 
deures d’ús, conservació i rehabilitació, de conformitat amb la normativa aplicable. 

  

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 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: 

  



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
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PRIMER.- Requerir a l’obligat que consta a l’expedient , per tal de que en seguiment de 
l’informe tècnic, talli les branques que envaeixen la via pública en un període màxim de 5 
dies naturals, davant de la gravetat que suposa l’impediment del transit en 
menyscabament de l’interès general per la paralització de l’obra de l’edifici Cal 
Fontanilles, en el ben entès de que no fer-ho, es farà des de els propis mitjans de 
l’administració local, corrent a càrrec de l’obligat els pagaments corresponents per les 
tasques realitzades, sense perjudici d’incoar el corresponent procediment sancionador, 
en seguiment de l’ordenança de Policia i Bon Govern. 

  

SEGON.- Comunicar l’acord a tota els interessats. 

  

  

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

Donar compte Decrets 

Número de 
Decret 

data Assumpte Expedient 

2017-0128 25/10/2017 
Convocatòria JGL ordinària de data 
26 d’octubre de 2017. 

JGL//2017/33 
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