
  

  

  ACTA   

 

Expedient núm.:   Òrgan col·legiat:   

JGL/2017/38  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ   

Tipus de convocatòria   Ordinària 

Data  14 / de desembre / 2017  

Durada   Des de les 18:30 fins a les 20:37 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 SÍ 

35013086W Ida Pilar Josefa Berdusan Farré SÍ 

46333082L Joan Roig i Soria NO 

39636281J Lluís Inglada i Jané SÍ 

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

  

  

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  

Acta de la Junta de Govern Local en sessió Ordinària de data 30 de desembre de 
2017 JGL/2017/37 

  

Expedient C/16/141. Estacion ament indegut de camions de gran tonatge a 
l'avinguda Catalunya de la urbanització Pinatellada  

Favorable  Tipus de votació:  
Unanimitat/Assentiment 

 
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

 
 
APROVAR, SI S’ESCAU, RESOLDRE LA PROBLEMÀTICA DE 
L’ESTACIONAMENT INDEGUT DE CAMIONS DE GRAN TONATGE A 
L’AVINGUDA CATALUNYA DE LA URBANITZACIÓ LA PINATELL ADA.- EXP. 
C/16/141 
 
 
Atès l’escrit del Síndic de Greuges de Catalunya registrat el passat 3 de novembre 
de 2017 (RE 3986) en referència a la problemàtica que hi ha de l’estacionament 
indegut de camions de gran tonatge a l’avinguda Catalunya de la urbanització 
Pinatellada. Així com el requeriment de resposta de l’escrit, anterior, per part del 
Síndic de Greuges de Catalunya realitzat el 5 de desembre de 2017 (4344). 
 
Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 12 de desembre de 
2017 on es diu:  
 
“INFORME TÈCNIC 
ANTECEDENTS 
Vist l’escrit del Síndic de Greuges de Catalunya, amb registre d’entrada número 3986 
del 3 de novembre, i posterior requeriment de resposta sobre l’assumpte en qüestió, 
amb registre d’entrada número 4344 del 5 de desembre.  
 
En aquests requeriments ens demanen resposta municipal a la instància que es va 
presentar el 26 d'agost del 2016, amb registre 3195, referent a I ‘estacionament 
indegut de camions de gran tonatge a l’avinguda Catalunya de la urbanització 
Pinatellada ja que el senyor amb D.N.I.: ...018-T afirma que encara no ha rebut 
resposta municipal. 
 
Vist que ja se li va notificar resposta al senyor amb D.N.I.: ...018-T, a la queixa 
efectuada en data 15 de juliol de 2016 per aquesta problemàtica, indicant la intenció 
d’ adequar la zona posterior del aparcament del costat de l’escola com 
estacionament definitiu de camions, tot i que a dia d’avui encara no s’han realitzar les 
feines d’adequació previstes abans d’acabar l’any. 
 
Vistes les inspeccions tècniques realitzades pel Coordinador de Serveis Tècnic, 
comprovant  l’estacionament de camions de gran tonatge a l’avinguda Catalunya, fet 



  

  

que produeix grans molèsties sonores als veïns més pròxims en el moment d’encesa 
de motors i circulació dels vehicles en horaris de descans, fet que incompleix 
l’Ordenança de Policia i Bon Govern en l’aplicació de l’article 51- paràgraf 6): 
 
 
“L’existència comprovada de molèsties per part dels serveis tècnics, encara que no 
rebassin els límits establerts de nivell sonor, obligarà a la realització de les 
correccions oportunes per part del titular de l’activitat que les causi.” 
 
Vist que es prohibeix l’estacionament de vehicles de més de 5 tones a tot el nucli 
urbà, indicat amb senyalització viària vertical existent a tot el municipi i que es preveu 
la instal·lació per part de la Brigada municipal de dues senyalitzacions viàries més 
que prohibeixin l’estacionament en zones residencials de vehicles de gran tonatge. 
 
Vista la classificació urbanística de la zona i en aplicació de l’article 53 i següents del 
Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de Catalunya tal i com indiquen els 
serveis jurídics municipals. 
 
Per tot això, es preveu l’ampliació de les ordenances fiscals abans del 30 de març de 
2018 per tal d’implantar taxa o preu públic per l’ús privatiu que es pugui constituir en 
l’aparcament del costat de l’Escola pública, donada l’eventual ocupació d’una porció 
de domini públic que exclou la utilització de l’aparcament per part d’altres, a més de 
realitzar les obres necessàries d’adequació d’aquesta part de l’aparcament, 
consistents en la realització d’un tancat perimetral, abans del 30 de desembre de 
2017. 
 
 
Rafa Rodríguez 
Rivas                                                                                                                          
           
Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament                                   
Banyeres, a 12 de desembre de 2017” 
 
 
Atès que es convocaran noves reunions amb els usuaris de camions i veïns afectats, 
a partir del 15 de gener per informar que per donar una solució definitiva a la 
problemàtica detallada anteriorment de l’expedient administratiu, és menester 
aprovar l’ampliació de l’Ordenança Fiscal corresponent que inclogui una taxa per 
l’ocupació privativa de domini públic pel que fa a l’ús de l’espai públic destinat per a 
l’estacionament de vehicles de gran tonatge dins el Municipi de Banyeres del 
Penedès. 
 
Atès que el tràmit d’aprovació de l’ampliació de l’Ordenança Fiscal ha de ser 
simultani al tancament definitiu de l’esmentat espai, perquè així es compleixi amb la 
seguretat reclamada pels usuaris dels camions. 
 
Atès que en l’informe del coordinador de Serveis Tècnics abans detallat es demana 
nova senyalització en l’àmbit de l’avinguda Catalunya que indiqui la prohibició de 
l’aparcament de vehicles de gran tonatge, per motius de: fluïdesa del trànsit, 
insalubritat, inseguretat, incompliment de l’Ordenança municipal de Policia i Bon 
Govern, en particular per l’excés de soroll a determinades hores del dia ocasionat 
pels camions.  



  

  

 
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 amb allò que es va comunicar al Síndic de Greuges 
de Catalunya en data 1 d’agost de 2017 (RS 1165), es realitzarà un tancament 
provisional a la zona de darrere del pàrquing de l’Escola abans que finalitzi 2017 per 
habilitar-la com zona d’aparcament de vehicles de gran tonatge. 
 
SEGON.-   
Convocar a partir del 15 de gener als usuaris de camions i veïns afectats per donar 
una explicació tenint en compte que per donar una solució definitiva a la 
problemàtica detallada anteriorment de l’expedient administratiu és menester aprovar 
l’ampliació de l’Ordenança Fiscal corresponent que inclogui una taxa per l’ocupació 
privativa de domini públic pel que fa a l’ús de l’espai públic destinat per a 
l’estacionament de vehicles de gran tonatge dins el Municipi de Banyeres del 
Penedès. 
 
TERCER.- Instar al departament d’Intervenció perquè procedeixi a la tramitació de 
l’ampliació de l’Ordenança Fiscal d’acord allò indicat. 
 
QUART.- Procedir a la contractació de la senyalització de prohibició abans 
esmentada i a la vegada encomanar a la Brigada del Servei d’Obres i/o encomanar 
un pressupost, per realitzar les obres d’adequació del tancament definitiu amb les 
corresponents mesures de seguretat necessàries.  
 
CINQUÈ.- Significar que s’estima que com a màxim el 30 de març de 2018 estiguin 
enllestides totes les gestions i contractacions per a l’executivitat del quart acord. 
 
SISÈ.- Notificar els presents acords als interessats. 
 
SETÈ.- Donar trasllat al Síndic de Greuges dels presents acords. 
 
VUITÈ.- Donar compte d’aquests acords al proper Ple ordinari que se celebri. 

  

Expedient 759/2017. Sol·licitud llicènci d'o bres majors d’afectació del fons de la 
llera de la riera de Sant Miquel  

Favorable  Tipus de votació:  
Unanimitat/Assentiment 



  

  

  
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

 
APROVAR, SI S’ESCAU, LA LLICÈNCIA D’OBRES PEL TRASL LAT DE LA 
CANONADA D’AIGUA DES DE LA LLERA AL CAMI. EXP.- 759 /2017 
  
  
EMPLAÇAMENT:                                  Riera de Sant Miquel 
  
En data 16 de maig de 2017 amb número de registre d’entrada E/17/1864, SOREA 
sol·licita a l’Ajuntament autorització per la realització de la desviació del traçat de les 
canonades de conducció d’aigua des de el fons de la llera de la riera a un camí 
paral·lel. 
  
En data 31 de maig de 2017, amb número de registre d’entrada E/17/2060, l’Agència 
Catalana de l’Aigua  va sol·licitar informe a l’Ajuntament sobre les competències 
municipals, en la petició feta per SOREA de retirar la canonada d’aigua del fons de la 
llera de la riera i traslladar-les al camí que transcorre paral·lel. 
  
En la mateixa data de 31 de maig de 2017, amb número de registre de sortida 
S/17/0895 es va trametre a l’ACA l’informe emès pel tècnic municipal en el que 
també es sol·licitava a l’Agència informació sobre l’origen i destí de les aigües 
extretes en el terme municipal i sobre les concessions d’atorgament i els cabals 
extrets els últims anys corresponents a l’obra de referència. 
  
En data 13 de novembre de 2017 i amb número de registre d’entrada E/17/4072, 
SOREA presenta a l’Ajuntament documentació complementaria i l’informe de l’ACA 
sobre la petició feta. 
  
En data 21 de novembre de 2017, el tècnic municipal emet informe favorable sobre la 
concessió de la llicència per al trasllat de la canonada des de la llera de la riera de 
Sant Miquel al camí que discorre paral.lel a la mateixa. 
  
Atès el que estableix l’article 188.2 artículo.188.2 Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de 
agosto, que aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña.del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el procediment per atorgar i denegar 
les llicències urbanístiques s’ajustaran al que estableix la legislació de règim local. 
Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora 
de les Bases de Règim Local. 
Atès les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per 
Decret  66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 de juny del 
2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 
2017. 
Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals 
179/1995, de 13 de juny. 
 
  
Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local: 
 



  

  

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

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

� Descripció de les obres:           Trasllat de la canonada de l’aigua des de la 
llera de la riera al camí paral.lel  

� Emplaçament de les obres:        Riera de Sant Miquel  

� Promotor:                                 Sorea  

 

� Afectació del domini públic:       Si  

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

-      Obtenció de l’ordre TIC 

-      L’entrada i sortida de la canonada de la llera de la riera, s’executaran segons 
criteri de l’Agència Catalana de l’Aigua 

-      La profunditat de la nova canonada pel camí de Sant Miquel  serà amb un 
mínim de 90 cm de la generatriu superior. 

-      Presentació dels assajos de qualitat de rebliment de la rasa executada del 
Proctor 98% 

-      Termini de garantia de 3 anys des de la finalització de l’obra. 

-      Aval de garantia de 9.856,4 € a raó de 24 €/ml i 410 metres. 

-      Compliment del decret d’enderrocs: 77,5 m3 de runa i restes d’obra a raó de 
11 €/m3, caldrà dipositar una fiança de 852,5 € per garantir la correcte gestió 
de les runes i restes d’obres.  

  
TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de 
sis mesos a comptar des de la data d’atorgament de la llicència. 
  
La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis anteriors, o les 
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres.  
  
Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no 
se'n demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor. 
  
Un cop caducada la llicència urbanística, l'òrgan municipal competent ho ha de 
declarar i ha d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres 
persones i amb l'audiència prèvia de la persona titular. 



  

  

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

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 2.097,90 €

- Taxa Llicencia Urbanística  279,72 €

- TOTAL 2.377,62 €
  
CINQUÈ.- Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de 
propietat i sense perjudici de tercers. 
  
SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.  
  
SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri 
  

  

Expedient 1262/2017. Sol·licitud llicència d'obres menor per a la connexió a la 
xarxa general de gas  

Favorable  Tipus de votació:  
Unanimitat/Assentiment 

 
 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 
 
APROVAR, SI S’ESCAU, LA CONCESSIÓ DE LLICENCIA PER A LA CONNEXIO A 
LA XARXA DE GAS GENERAL. EXP.- 1262/2017 
  
  
En data 30 d’agost de 2017, Gas Natural Catalunya, S.A.  va presentar sol·licitud de 
llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor per a la connexió a la 
xarxa de gas dels edificis situats a la Plaça de l’Om, 18 i 24. 
  
En data 10 d’octubre de 2017 el tècnic municipal va emetre informe desfavorable al 
considerar-se que mancava documentació. 
  
En data 25 d’octubre de 2017, Gas Natural presenta la documentació requerida i el 
tècnic municipal emet, de nou, informe favorable en data 21 de novembre de 2017. 
  
En data 23 de novembre de 2017 la Secretària Interventora i Tresorera accidental va 
emetre informe favorable. 
  
Atès el que estableix l’article 188.2 artículo.188.2 Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de 
agosto, que aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña.del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el procediment per atorgar i denegar 
les llicències urbanístiques s’ajustaran al que estableix la legislació de règim local. 



  

  

 
Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora 
de les Bases de Règim Local. 
 
Atès les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per 
Decret  66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 de juny del 
2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 
2017. 
 
Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals 
179/1995, de 13 de juny. 
  
Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local: 
  
PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter menor 
sol·licitada i que fa referència a l’ identificació següent: 

  
� Identificació de les obres:         Obra menor d’acord amb l’art. 12.4 i l’art. 34 

del D.179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals.  

 

� Descripció de les obres:           Obertura de 68.50 ml de rasa per a 
canalització de gas i                                                                 connexió de 2 
ramals  

� Emplaçament de les obres:      Plaça de l’Om, 18-24  

            Referència Cadastral:               sistema viari 
� Promotor:                                Gas Natural Distribución, SDG. S.A.  

 

� Identificació del redactor del projecte: no procedeix  

� Suspensió de Llicències:          No  

� Afectació del domini públic:      Si  

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

-        Les xarxes de serveis s’autoritzen soterrades en zones del sistema viari. 
-        Cal aportar una fiança per import de 1.646,74 € per garantir els possibles 

danys a la via pública així com una fiança per import de 300,00 € per garantir 
la gestió dels residus d’excavació. 
  



  

  

TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de 
sis mesos a comptar des de la data d’atorgament de la llicència. 
  
La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis anteriors, o les 
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres.  
  
Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no 
se'n demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor. 
  
Un cop caducada la llicència urbanística, l'òrgan municipal competent ho ha de 
declarar i ha d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres 
persones i amb l'audiència prèvia de la persona titular. 
  
QUART.- En aplicació de l’ article 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 
realitzar la següent liquidació tributària: 
  

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 74,05 €

- Taxa Llicencia Urbanística  36,00 €

- TOTAL 110,05 €
  
CINQUÈ.- Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de 
propietat i sense perjudici de tercers. 
  
SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.  
  
SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri.  

  

Expedient 512/2017. Devolució de fiances per constr ucció d’una piscina  

Favorable  Tipus de votació:  
Unanimitat/Assentiment 

 
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

 
APROVAR, SI S’ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LES FIANCES DI POSITADES EN 
L’EXPEDIENT 512/2017 
  
En data 11 d’abril de 2017, el Sr. DNI...528-P  va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres  per la construcció d’una piscina d’ús particular a la finca situada a l’Av. 
Marquesa de Grinyí, 9 de la urbanització el Priorat de Banyeres. 
  
En data 25 de maig de 2017,  la Junta de Govern Local va acordar per unanimitat, la 
concessió de la llicència sol·licitada amb la condició, entre d’altres, de dipositar una 
fiança de 1.120,68 euros per garantir la correcta gestió dels residus de construcció. 
  
En data 15 de juny de 2017, el Sr. DNI...528-P., va fer ingrés de la fiança juntament 
amb l’import de la llicència. 
  



  

  

En data 17 de novembre de 2017, l’interessat, notifica la finalització de la reforma i 
sol·licita la devolució de la fiança dipositada. Acompanya la sol·licitud d’un certificat 
de la gestora de residus que s’ha fet càrrec del dipòsit controlat. 
  
Atès el que estableix l’article 188.2 artículo.188.2 Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de 
agosto, que aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña.del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el procediment per atorgar i denegar 
les llicències urbanístiques s’ajustaran al que estableix la legislació de règim local. 

Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta 
de Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015. 
  
Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals 
179/1995, de 13 de juny. 
  
Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local: 
  
PRIMER.- Autoritzar la devolució de la fiança de 1.120,68 euros per garantir la 
correcta gestió dels residus de construcció produïts en l’excavació del vas de la 
piscina  emparat en la llicència O/17/034 – 512/2017, al número de compte aportat 
pel sol·licitant. 
  
SEGON.- Notificar el present acord als interessats. 
  
TERCER.- Donar compte de l’aprovació d’aquest acord en el proper Ple que se 
celebri  
   

  

Expedient 841/2017. Devolució de fiança de l’obra r eforma de tanca a carrer de 
la finca situada al carrer Saragossa, 23  

Favorable  Tipus de votació:  
Unanimitat/Assentiment 

  
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

 
APROVAR, SI S’ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LES FIANCES DI POSITADES EN 
L’EXPEDIENT 841/2017 
  
En data 15 de juny de 2017, la Sra. DNI... 384-G va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres  per a la reforma de la tanca a carrer de la finca situada al carrer Saragossa, 
23. 
  
En data 4 d’agost de 2017,  la Junta de Govern Local va acordar per unanimitat, la 
concessió de la llicència sol·licitada amb la condició, entre d’altres, de dipositar una 
fiança de 150,00 euros per garantir la correcta gestió dels residus de construcció. 
  



  

  

En data 15 de novembre de 2017, la Sra. DNI...384-G, notifica la finalització de la 
reforma i sol·licita la devolució de la fiança dipositada.  
  
En data 20 de novembre de 2017, el coordinador de serveis municipals ha emès 
informe favorable a la devolució de les fiances al no haver-se detectat cap dipòsit de 
residus en el perímetre de l’obra. 
  
Atès el que estableix l’article 188.2 artículo.188.2 Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de 
agosto, que aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña.del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el procediment per atorgar i denegar 
les llicències urbanístiques s’ajustaran al que estableix la legislació de règim local. 

Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta 
de Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015. 
  
Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals 
179/1995, de 13 de juny. 
  
Per tot l’anterior, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Autoritzar la devolució de la fiança de 150,00 euros per garantir la correcta 
gestió dels residus de construcció produïts a l’obra, al número de compte aportat pel 
sol·licitant. 
  
SEGON.- Notificar el present acord als interessats. 
  
TERCER.- Donar compte de l’aprovació d’aquest acord en el proper Ple que se 
celebri  
  

  

Exp. 1481/2017. Incoació expedient per imposició d' ordre d'execució per al 
condicionament de la finca privada ubicada al Camí de l'Arboç, núm. 15  

Favorable  Tipus de votació:  
Unanimitat/Assentiment 

 
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

 
 
APROVAR, SI S’ESCAU, LA INCOACIÓ D’UN EXPEDIENT PER  A LA IMPOSICIÓ 
D’UNA ORDRE D’EXECUCIÓ PER AL CONDICIONAMENT DE LA FINCA 
PRIVADA EN MAL ESTAT UBICADA AL CAMÍ DE L’ARBOÇ, NÚ M. 15 EXP.- 
1481/2017 
 
  
Per providència de l’Alcaldia de data 21 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 estat de la finca ubicada al Camí de l’Arboç, núm 15, i 
sobre el procediment a seguir, respectivament.  
  
En data 29 de novembre 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 es troba totalment descuidada, plena de males herbes i amb la tanca 
perimetral caiguda. 
  
En aquest mateix informe es proposa condicionar la finca per deixar-la lliure de 
males herbes i fixar adequadament la tanca perimetral. 
  
En data 1 de desembre 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, la salubritat 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: 
 
  
PRIMER.- Incoar l’expedient per exigir al Sr. J. M. S. C, amb NIF...769A, propietari de 
la finca indicada a la part expositiva d’aquest acord, el compliment de l’obligació de 
mantenir els terrenys, les construccions i les instal·lacions en condicions de 
seguretat, salubritat i ornament, així com de complir altres deures d’ús, conservació i 
rehabilitació que puguin estar establerts en la legislació sectorial o en les ordenances 
locals. 
   
 
SEGON.- Concedir al propietari abans indicat, com a interessat i responsable del 
compliment de l’obligació esmentada, un termini de 10 dies, a comptar de l’endemà 
de la notificació d’aquest acord, perquè pugui examinar l’expedient i al·legui el que 
cregui convenient a la defensa dels seus drets i interessos. 
  
TERCER.- Transcorregut el termini esmentat en el punt anterior sense que s’hagin 
presentat al·legacions, o es desestimin les al·legacions presentades, el propietari del 
terreny disposa d’un termini de 7 dies, a comptar de l’endemà de la finalització del 
tràmit d’audiència o de l’endemà de la notificació de la desestimació de les 
al·legacions presentades, per procedir a executar les actuacions següents: 
condicionar la finca per deixar-la lliure de males herbes i altres residus així com fixar 
correctament la tanca perimetral.  
  
QUART.- Advertir al propietari que, en cas d’incompliment d’aquesta ordre d’execució 



  

  

en el termini indicat, es procedirà a l’execució subsidiària de l’ordre per part de 
l’Ajuntament, a costa i amb càrrec a l’obligat, o bé a la imposició de multes 
coercitives, reiterades en el temps, fins que es compleixi l’ordre d’execució que es 
dicta en aquesta resolució. 
  
CINQUÈ.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió. 
  

  

Expedient 1513/2017. Liquidació de l'Impost sobre l 'Increment de Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana  

Favorable  Tipus de votació:  
Unanimitat/Assentiment 

  
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

 
APROVAR SI S’ESCAU, RELACIÓ DE LIQUIDACIONS CORRESP ONENTS A 
L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA (IIVTNU).- “1513-2017” 
  
Vista la relació de 21 liquidacions corresponents a l’Impost sobre l’Increment del 
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, per un import de 35.060,83 euros. 

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

  
PRIMER.- Aprovar la relació de liquidacions següents corresponents a l’Impost sobre 
l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana:  
  
Del la 1969 a la 1989 de l’exercici 2017  
  
SEGON.- Realitzar el tancament de les esmentades liquidacions al programa Siboa 
per tal de ser recaptades per Base. 
  
TERCER.-  Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri. 

  

Expedient 1514/2017. Taxa per actuacions de control  i d’inspecció per prestació 
de serveis de comunicació audiovisual exercici 2017  

No hi ha acord  Motiu:  Ampliar documentació 

 
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

 
 

APROVAR, SI S’ESCAU, EL PAGAMENT DE LA TAXA PER ACT UACIONS DE 
CONTROL I D’INSPECCIÓ RESPECTE DE LES ACTIVITATS DE  PRESTACIÓ 
DELS SERVEIS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL (EXERCICI 2 017) AL 



  

  

CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA. - Exp. 1514/2017 

 
En data 27 de novembre de 2017, amb registre d’entrada RE-4263, el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya va trametre a aquest Ajuntament l’acord 101/2017, de 10 
de novembre, del Ple del Consell d’Audiovisual de Catalunya, d’aprovació de la 
liquidació de la taxa per actuacions de control i d’inspecció respecte de les activitats 
de prestació dels serveis de comunicació audiovisual corresponent a l’exercici 2017, 
per un import de SEIXANTA UN EUROS (61,00 €). 
 
L’Ajuntament de Banyeres del Penedès és titular de l’emissora Ràdio Banyeres, amb 
freqüència 101.2 MHz. 
 
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és l’autoritat reguladora independent en 
l’àmbit de la comunicació audiovisual pública i privada, d’acord amb l’article 82 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.  

La taxa del Consell de l’Audiovisual de Catalunya per actuacions de control i 
d’inspecció respecte de les activitats de prestació dels serveis de comunicació 
audiovisual va ser introduïda per l’article 27 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, 
de mesures fiscals i financeres i està prevista en l’article 24.3-1 de l’article 24.3-8 del 
Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny.  
 
El fet imposable de la taxa el constitueix la prestació per part del Consell de les 
activitats en matèria de supervisió i control necessàries per exercir la potestat 
d’inspecció i de control que estableix la lletra g de l’article 115 de la Llei 22/2005, de 
29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya (en endavant, LCA), en 
relació amb l’article 116 de la mateixa norma.  
 
La taxa té caràcter periòdic i la meritació es produeix l’1 de gener de cada any.  
Els subjectes passius de la taxa són les persones físiques i jurídiques que presten 
els serveis de comunicació audiovisual. 
 
La quota de la taxa està formada per una quota fixa mínima de 61,00 euros per a tots 
els prestadors i una quota variable en funció de la població del municipi.  
 
Al pressupost de l’exercici vigent existeix consignació adequada i suficient per 
assumir la despesa a l’aplicació pressupostària 9203 225.01. 
 
Vistes les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora 
de les Bases del Règim Local. Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la 
Junta de Govern Local per Decret número 66/2015 i les competències del ple a favor 
de JGL a data 22 juny del 2015,  i atenent a les competències recuperades a favor 
del Ple arrel del 4 d’abril de 2017.  
 
Per tot això,  

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
 
PRIMER. Aprovar la taxa per actuacions de control i d’inspecció respecte de les 



  

  

activitats de prestació dels serveis de comunicació audiovisual corresponent a 
l’exercici 2017, per un import de SEIXANTA UN EUROS (61,00 €), liquidada pel 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya.  
 
SEGON. Aprovar, disposar i reconèixer la despesa a càrrec de la partida 
pressupostària 9203 225.01 del vigent pressupost i fer efectiu el pagament quan 
procedeixi.  
 
TERCER. Notificar aquest acord al Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 
 
QUART. Donar compte d’acord acord al Ple a la propera sessió que es celebri.  

 

  

Expedie nt 1504/2017. Devolució quota material de l’Escola Bressol a la Sra amb 
DNI:..987W 

Favorable  Tipus de votació:  
Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL  
 
  

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA QUOTA DE MATERIAL DE L ’ESCOLA 
BRESSOL.- EXP.-1504/2017  
  
Vist que en data  23 d’octubre de 2017, va tenir entrada en aquesta Corporació la 
sol·licitud de la Sra. amb DNI:..987W amb registre d’entrada número 3834, en el qual 
es comunica que el seu fill la baixa de l’escola bressol i la devolució de la quota 
material de 60,00€.  
  
Atès que s’ha comprovat que en data 9 de juny de 2017, es va realitzar l’ingrés del 
60,00€ en concepte de la quota de material de l’escola bressol. 
  
Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7-1985 de 2 d’abril reguladora 
de les Bases del Règim Local. 
  
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per 
Decret número 66-2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 
2015,  i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 
2017. 
  
Per tot això,  
  
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 
  
PRIMER.- Aprovar la devolució dels 60,00€ en concepte de la quota de material de 
l’escola bressol. 
  



  

  

SEGON.- Procedir al pagament efectiu, quan procedeixi.  
  
TERCER.- Notificar el present acord a la Sra amb DNI: ...987W 
  
QUART.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió. 

  

Exped ient 1522/2017. Inscripció en el Registre d'animals  potencialment 
perillosos  

Favorable  Tipus de votació:  
Unanimitat/Assentiment 

 
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

 
 
APROVAR ATORGAR LLICÈNCIA ADMINISTRATIVA PER A LA T INENÇA I 
CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS A LA S RA. AMB 
D.N.I. 177-A. Exp.- 1522/2017 
  
Atès que el Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos, estableix al seu article 3.1 que la llicència 
administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos l’emet l’ajuntament 
en el qual el gos resideix habitualment i on ha d’estar censat, d’acord amb el que 
disposa l’article 7.1 del Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la 
identificació i el registre d’animals de companyia. 

  
Atès que l’article 3.2 del Decret 170/2002 estableix un llistat de requisits que es 
requereixen per a l’obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença 
i conducció de gossos potencialment perillosos. 
  
Atès que l’article 43 de l’ordenança municipal de Policia i Bon Govern de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, estableix que en les vies i espais públics els 
propietaris controlaran els animals perquè no siguin perillosos per les altres 
persones, adoptant a l’efecte les mesures adients. En la via pública i en presència 
d’altres persones els gossos sempre circularan amb cadena o corretja. 
  
Quan la tinença d’animals domèstics constitueixi un  perill físic o sanitari o generi 
molèsties als veïns derivades del seu soroll, agressivitat, males condicions 
higièniques, o bé existeixi per part del propietari manca de cura en el manteniment i 
instal·lació de l’animal, l’Alcaldia, sense perjudici de les sancions pecuniàries que 
puguin resultar pertinents, requerirà al propietari o encarregat de l’animal perquè 
subsani la situació molesta o perillosa en un termini de vuit dies. 
 
Si el propietari o encarregat de l’animal, sense al·legar justa causa, incomplís el 
requeriment anterior, l’Alcaldia ordenarà el comès. 

  
Atès que la Sra. amb DNI. 177-A amb domicili al Carrer Abat Escarré número 7 “Els 
Boscos”  d’aquest municipi, es propietaria d’un gos American Staffordshire Terrier, 
raça considerada potencialment perillosa, de nom Dolça, i número d’identificació 



  

  

941000013011577. 
  

Atès que el Sr. amb D.N.I. 177-A, el dia 5 de desembre de 2017, i amb registre 
d’entrada número 4355, va presentar en aquesta Corporació tota la documentació 
sol·licitada al seu expedient  per la tinença d’animals potencialment perillosos. 

  
La Junta de Govern Local, pren l’adopció dels acords següents: 

  
PRIMER.- Aprovar atorgar la llicència per a la tinença d’animals potencialment 
perillosos a la Sra. amb DNI 177-A, amb domicili  al Carrer Abat Escarré número 7 
“Els Boscos”. 
  
SEGON.- Procedir al registre d’animals de l’Ajuntament (ANICOM) al gos de raça 
American Staffordshire Terrier . 

  
TERCER.- Notificar aquest acord al sol·licitant. 

  

Expedient 1534/2017. Aprovació Nòmines extres mes d esembre de 2017  

Favorable  Tipus de votació:  
Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 
  
APROVAR, SI S’ESCAU, LES NÒMINES DEL PERSONAL LABOR AL, 
FUNCIONARI I CÀRRECS ELECTES DE LA  EXTRA DEL MES D ESEMBRE Exp. 
1534/2017 
  
En relació a l’expedient relatiu a l’aprovació de les nòmines del personal de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès corresponents a la extra del mes de 
desembre, que inclou les retribucions bàsiques i retribucions complementàries 
corresponents al personal laboral i funcionari. 
  
Atès el contingut de la Base 40ena de les d’execució del pressupost per l’exercici 
vigent, que es transcriu a continuació: 
  
“Base 40.- Gestió de la despesa en matèria de personal 
  
1. La despesa de personal s’ajustarà a la plantilla de personal, aprovada 
conjuntament amb el pressupost, i tindrà en compte la relació de llocs de treball. 
Únicament podrà contractar-se personal quan així ho permeti en cada moment la 
legislació aplicable.  
  
2. Les retribucions de tot el personal de la corporació es faran efectives referides a 
mesos naturals, d’acord amb la seva legislació específica, i s’efectua per 
transferència als comptes oberts en bancs i caixes d’estalvis designats pel 
treballador. 
 
 
  



  

  

3. L’Alcaldia podrà concedir bestretes sense interessos a treballadors amb una 
antiguitat mínima d’un any per un import màxim de dos mensualitats, fixant com a 
límit la quantitat de 1.800 euros. 
  
Els treballadors de contracte superior a un any poden disposar d’un avançament de 
la paga extraordinària corresponent al semestre natural en que es demana. 
L’avançament de la paga extraordinària serà compatible amb les bestretes. 
  
4. Les nòmines mensuals fan la funció de document O, s’aprovaran per decret de 
l’Alcaldia que es donarà compte a la Junta de Govern Local. L’Alcaldia ordenarà el 
pagament i, juntament amb la Secretaria Intervenció Tresoreria, signarà el pagament 
material. 
  
5. En les relacions o nòmines de transferència bancària a través de les quals es fan 
efectius els havers del personal al servei de la corporació, es podran incloure el 
pagament d’honoraris de personal tècnic que tinguin una quantia fixa, la determinació 
de la qual hagi estat aprovada per l’òrgan competent. L’import transferit serà el que 
resulti una vegada descomptades les retencions corresponents.” 
  
Atès que, per simplificació administrativa, serà l’Alcaldia qui proposi a la Junta de 
Govern Local l’aprovació de les nòmines i aquesta, si s’escau, qui ho acordi. 
  
Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora 
de les Bases del Règim Local. 
  
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per 
Decret número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 
2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 
2017. 
  
Per tot això,  
  
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
  
PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a les nòmines extres del mes de 
desembre 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: 36.359,98€ 
Total líquid a percebre pel personal funcionari, laboral, càrrecs electes: 30.897,82 € 
  
SEGON.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió. 

  

 

 

 

 



  

  

Expedient 1520/2017. Sol·licitud ajuda per col·loca r micròfons al sostre del 
gimnàs de l'Escola.  

Favorable  Tipus de votació:  
Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  
 
 
APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE LA SRA. AMB DNI: ...061-A 
D’AJUDA PER  COL·LOCAR MICRÒFONS AL SOSTRE DEL GIMN ÀS DE 
L’ESCOLA.- EXP. 1520/2017 
 
 
Vista la sol·licitud realitzada per la senyora amb DNI: ...061-A en data 11 de 
desembre de 2017 (RE 4395) perquè la Brigada ajudi a col·locar els micròfons al 
sostre del gimnàs de l’Escola per sonoritzar correctament els festivals.  
 
 
Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 13 de desembre de 
2017 que consta a l’expedient. 
 
 
Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases del Règim Local. 
 
 
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per 
Decret número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL 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 la sol·licitud i comunicar que la Brigada municipal realitzarà les 
feines sol·licitades,  al més aviat possible. 
 
 
SEGON.-  Notificar el present acord a la sol·licitant. 
 
 
TERCER.- Donar compte d’aquests acords al proper Ple ordinari que se celebri. 

  

 

 

Expedient 1521/2017. Contracte menor de serveis d'a dequació funcional i 



  

  

retribució d'una plaça de Tecnic GRUP A1  

Favorable  Tipus de votació:  
Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  
 
APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI T RAMITACIÓ 
ADMINISTRATIVA PER L’ADEQUACIÓ FUNCIONAL I RETRIBUT IVA D’UNA 
PLAÇA DE TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, DEL GRUP A 1 PER 
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS.  EXP 1521/201 7 
  
Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 12 de desembre de 2017 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de tramitació 
administrativa per l’adequació funcional i retributiva d’una plaça de Tècnic 
d’Administració General, del Grup A1 per l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, i 
ateses les gestions realitzades amb l’empresa ARC, Despatx d’Advocats i 
Consultors, SLP,  per un preu total de 4.500 euros i 945 euros d’IVA. 
  
Atès la declaració jurada de l’empresa ARC, Despatx d’Advocats i Consultors, SLP, 
 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 Felix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 12 de desembre 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 tramitació administrativa per l’adequació 
funcional i retributiva d’una plaça de Tècnic d’Administració General, del Grup A1 per 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, a l’empresa  ARC, Despatx d’Advocats i 
Consultors, SLP, per un import de 4.500 euros i 945 euros d’IVA. 
  
SEGON.-  Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec 
de la partida número 9200 22706 de l’actual pressupost. 
  
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
  
QUART.-  Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri. 

  



  

  

Expedient 1509/2017. Contracte Menor de Subministra ment de lots de Nadal pel 
personal de l'Ajuntament  

Favorable  Tipus de votació:  
Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  
 
APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINIS TRAMENT DE 
LOST DE NADAL PELS TREBALLADORS  DE L’AJUNTAMENT DE  BANYERES 
DEL PENEDÈS.-1509/2017 
  
Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 11 de desembre de 2017 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el ssubministrament  de lots 
de nadal pels treballadors de l’Ajuntament de  Banyeres del Penedès, i ateses les 
gestions realitzades amb l’empresa Supermercat El Rebost,  per un preu total de 
1.408,67 euros i 295,83 euros d’IVA. 
  
Atès a la declaració jurada de l’empresa Supermercat El Rebost, 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 Felix Velasco Martínez, Secretari interventor tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de 11 de desembre 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. 
   
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS : 
   
PRIMER.- Aprovar el contracte menor de subministrament  de lots de nadal pels 
treballadors de l’Ajuntament de  Banyeres del Penedès a favor de l’empresa 
Supermercado El Rebost, per un preu  de 1.408,67 euros i 295,83 euros d’IVA. 
 
 
SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable, a càrrec 
de la partida núm. 9200 22601 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 1533/2017. Contracte menor de serveis de neteja de la zona polígon 
B-2 

Favorable  Tipus de votació:  
Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  
 

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI D E NETEJA 
ZONA DEL POLÍGON B-2  DE BANYERES DEL PENEDÈS.  EXP  1533/2017. 
  
Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 13 de desembre de 2017 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de neteja zona del 
polígon B-2 de Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades amb 
l’empresa FERROVIAL SERVICIOS,  per un preu total de 6.978,00 euros i 697,80 
euros d’IVA. 
  
Atès la declaració jurada de l’empresa FERROVIAL SERVICIOS,  relativa a no estar 
incurs en prohibicions per contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP i demes 
requisits per poder contractar amb l’Administració Pública. 
  
Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics 
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 13 de desembre de 2017. 
  
Atès l’informe del Sr. José Felix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 13 de desembre 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 neteja zona del polígon B-2 de Banyeres 
del Penedès, a l’empresa FERROVIAL SERVICIOS, per un import de 6.978,00 euros 
i 697,80 euros d’IVA. 
  
SEGON.-  Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec 
de la partida número 1630 22700 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 1530/2017. Contracte menor de serveis de col·locació tanca zona del 
aparcament de camions al costat del col·legi public  de Banyeres  

Favorable  Tipus de votació:  
Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA  PER LA JGL  
 

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI C OL.LOCACIÓ 
TANCA ZONA DEL APARCAMENT DE CAMIONS AL COSTAT DEL COL.LEGI 
PÚBLIC DE BANYERES DEL PENEDÈS.  EXP 1530/2017 
 
 
Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 13 de desembre de 2017 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei col·locació tanca 
zona del aparcament de camions al costat del Col·legi Públic Mare de deu del Priorat 
de Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades amb l’empresa VECOSA, 
 per un preu total de 3.746 euros i 786,66 euros d’IVA. 
  
Atès la declaració jurada de l’empresa VECOSA,  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 13 de desembre de 2017. 
  
Atès l’informe del Sr. José Felix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 13 de desembre 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 col·locació tanca zona del aparcament 
de camions al costat del Col·legi Públic Mare de deu del Priorat de Banyeres del 
Penedès, a l’empresa VECOSA, per un import de 3.746 euros i 786,66 euros d’IVA. 
  
SEGON.-  Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec 
de la partida número 1330 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 1531/2017. Contracte Menor de Subministra ment de llums led pel 
parc infantil al costat del col·legi públic de Bany eres  

Favorable  Tipus de votació:  
Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  
 

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINIS TRAMENT DE 
LLUMS LED PEL PARC INFANTIL AL COSTAT DEL COL.LEGI PÚBLIC DE 
BANYERES DEL PENEDÈS.-1531/2017 
  
Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 13 de desembre de 2017 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament de llums 
led pel parc infantil al costat del col·legi públic de Banyeres del Penedès, i ateses les 
gestions realitzades amb l’empresa SyG S.A,  per un preu total de 1.941 euros i 
407,61 euros d’IVA. 
  
Atès a la declaració jurada de l’empresa SyG S.A, relativa a no estar incurs en 
prohibicions per contractar establertes a  l’article 60 del TRLCSP i demes requisits 
per poder contractar amb l’Administració Pública. 
  
Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics 
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 13 de desembre de 2017. 
  
Atès l’informe del Sr. José Felix Velasco Martínez, Secretari interventor tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de 13 de desembre 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. 
  
 Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS : 
  
 PRIMER.- Aprovar el contracte menor de subministrament de llums led pel parc 
infantil al costat del col·legi públic de Banyeres del Penedès a favor de l’empresa 
SyG S.A, per un preu  de 1.941 euros i 407,61 euros d’IVA. 
  
SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable, a càrrec 
de la partida núm. 1710 63900 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 1532/2017. Contracte menor de servei de m anteniment de juny a 
desembre de 2017 dels desfibril·ladors instal·lats al municipi de Banyeres del 
Penedès  

Favorable  Tipus de votació:  
Unanimitat/Assentiment 

 
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

 
 
APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI D E 
MANTENIMENT DE JUNY A DESEMBRE DEL 2017 DELS DESFIB RIL·LADORS 
INSTAL·LATS AL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS.  E XP 1532/2017 
  
Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 13 de desembre de 2017 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de manteniment de 
juny a desembre de 2017 dels desfibril·ladors instal·lats al municipi de Banyeres del 
Penedès, i ateses les gestions realitzades amb l’empresa NEOSALUS SOLUTIONS, 
S.L.,  per un preu total de 1.514,10 euros i 317,96 euros d’IVA. 
  
Atès la declaració jurada de l’empresa NEOSALUS SOLUTIONS, S.L.,  relativa a no 
estar incurs en prohibicions per contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP i 
demes requisits per poder contractar amb l’Administració Pública. 
  
Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics 
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 13 de desembre de 2017. 
  
Atès l’informe del Sr. José Felix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 13 de desembre 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 de manteniment de juny a desembre del 
2017 dels desfibril·ladors instal·lats al municipi  de Banyeres del Penedès, a 
l’empresa  NEOSALUS SOLUTIONS, S.L., per un import de 1.514,10 euros i 317,96 
euros d’IVA. 
  
SEGON.-  Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec 
de la partida número 3120 21200 de l’actual pressupost. 
  



  

  

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
  
QUART.-  Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri. 
  

  

Expedient 1518/2017. Sol·licitud de l'escola bresso l "Marta Mata" de l'equip de 
megafonia per al 22/12/17  

Favorable  Tipus de votació:  
Unanimitat/Assentiment 

 PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  
 

 
APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE LA SRA. AMB D.N.I....777-X DE 
L’EQUIP DE MEGAFONIA PER A L’ESCOLA BRESSOL “MARTA MATA” PER AL 
DIA 22/12/17.- EXP. 1518/2017 
  
Vista la sol·licitud realitzada per la senyora amb D.N.I. número...777-X, directora de 
l’escola bressol “Marta Mata” en data 11 de desembre de 2017 (RE 4412) demanant 
l’equip de megafonia per al proper dia 22 de desembre. 
  
Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 13 
de desembre de 2017 on diu: 
  
“INFORME TÈCNIC 
  
ANTECEDENTS 
  
Vista la sol·licitud de data 11 de desembre de 2017, amb registre d’entrada número 
4412, en la qual es demana un equip de megafonia per l’Escola Bressol per motius 
de la festa de Nadal que es celebra el dia 22 de desembre de 2017 en les 
instal·lacions municipals de l’Escola Bressol. 
  
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 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.- Autoritzar deixar l’equip de megafonia, el proper 22 de desembre, a 
l’escola bressol “Marta Mata” d’acord l’informe del coordinador de Serveis Tècnics 
detallat en la part expositiva. 
  
  
SEGON.-  Notificar el present acord a la interessada. 
  
  
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 
  
  

  

 

 

 

 



  

  

 

Expedient 1517/2017. Aprovació de factures  

Favorable  Tipus de votació:  
Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL  
  

APROVACIÓ DE FACTURES.- EXP. 1517/2017  
  
Es sotmet  a  la  consideració  dels  reunits  la  relació  de  factures  presentades  per 
 proveïdors  
diversos corresponents a l’exercici 2017, detallades seguidament: 
  
  

Nº Factura Raó Social Import Descripció 

FACT/17/1057 Cespa, S,A 2000,00 Neteja zona bombes i zona piscina i reparació fuita d'aigua 

FACT/17/1106 Gas Natural Servicios SDG, S.A 748,49 Instal·lació Ledplus 

FACT/17/1126 Gas Natural Servicios SDG, S.A 817,02 Consum gas del 01/07/2017 al 31/07/2017 

FACT/17/1142 Gas Natural Servicios SDG, S.A 858,64 Gas natural escola publica 31-05-2017 a 28-06-2017 

FACT/17/1143 Gas Natural Servicios SDG, S.A 748,49 Instal·lació ledplus 01-06-2017a 30-06-2017 

FACT/17/1231 Gas Natural Servicios SDG, SA 817,02 Consum Escola Verge del Priorat 26/07/17-26/08/17 

FACT/17/1233 Gas Natural Servicios SDG,S.A. 748,49 Instal·lació ledplus escola agost. 

FACT/17/1363 Gas Natural Servicios SDG, SA 748,49 Instal·lació Ledplus escola pública 

FACT/17/1401 Joaquim Batista Pujol 2417,40 Elaboració informes d'activitats 2on trimestre 2017 

FACT/17/1402 Joaquim Batista Pujol 2417,40 Elaboració informes d'activitats 3er trimestre 2017 

FACT/17/1403 Serralleria de la Parte, S.L 1143,45 Subministre ancoratges per fixar xarxa Camp Futbol 

FACT/17/1449 Zaera, S.L 4264,04 Canviar tanca perimetral Escola Bressol 

FACT/17/1469 Roso Borrell Montserrat 1,20 Rotlle paper regal i etiquetes felicitats 

FACT/17/1502 Construccions Germans Rebollo 7018,00 Formació de recinte per contenidor poda 

FACT/17/1503 Construccions Germans Rebollo SL 719,95 Complement FACT-2017-1502 formació recinte contenidor poda 

FACT/17/1506 Gas Natural Servicios SDG, S.A 748,49 instal·lació ledplus escola pública 

FACT/17/1511 Cespa, S.A 1518,07 Neteja i desbroç camí del Francès 

FACT/17/1515 Cespa, S.A 423,50 Neteja i desbroç camí ous 

FACT/17/1517 Cespa, S.A 682,00 Neteja i desbroç Pas Rieres 

FACT/17/1520 Montse Santamaria Olmos 78,65 Neteja mampara marquesina Sant Miquel 

FACT/17/1530 Endesa Energia, S.A 68,29 Electricitat 30-09-2017 a 31-10-2017 C. Farigola Priorat 

FACT/17/1543 Bardinet, S,.A 160,33 Ron cremat per diada 11 de setembre 

FACT/17/1544 Fornell Consultors, S.C.P 2290,53 Assistència tramesa infracció econòmica trimestral Ministeri Hisenda 

FACT/17/1545 Josep Anton Jané Raventós 169,76 Reparació fuita dins comptador C. Girasol 1 

FACT/17/1546 Endesa Energia, S.A.U 405,58 Electricitat 09-10-2017 a 18-11-2017 Urb Pinatellada 

FACT/17/1547 Telefònica de España, S.A.U 29,03 Telèfon novembre ascensor Escola Publica 977167549 

FACT/17/1548 Telefònica de España, S.A.U 32,92 Telèfon novembre ascensor Ajuntament 977670533 

FACT/17/1551 SyG, S.A 362,35 Material elèctric per reparacions 



  

  

FACT/17/1553 Hidro Tarraco, S.A -221,38 Abonament material serveis aigua 

FACT/17/1554 Netubi 2004, S.L 145,20 Neteja inbornal Av Marta Mata 42 

FACT/17/1562 Incatur, S.L 42,17 Material per reparacions brigada 

FACT/17/1563 Productos Pinturas Tarragona 2000, S.L 376,15 Material de pintura 

FACT/17/1566 Endesa Energia, S.A 650,30 Electricitat 20-10-2017 a 22-11-2017 Aigua Dipòsit Nou 

FACT/17/1568 Enric Queralt i Catà 292,40 Sessió formació treballadores de l'escola bressol 

FACT/17/1569 
Materials de Construcció J.P Santa Oliva, 
S.L 82,28 Material reparacions brigada municipal 

FACT/17/1570 Eva Alba Morera Farmàcia de Banyeres 100,79 Medicaments recollida animals Galicia 

FACT/17/1571 Josepa Jané Figueres Ca la Rita 312,85 Pollastre, patates, macarrons per banc d'aliments 

FACT/17/1572 Carlos Roca Sabaté Teixits Roca 242,41 Teixits per vestuari Reis 

FACT/17/1573 Carles Roca Sabaté Teixits Roca 363,18 Teixits per trons del reis 

FACT/17/1574 Gas Natural Servicios SDG, S.A 310,85 Electricitat 10-10-2017 a 13-11-2017 Escola Publica 

FACT/17/1575 Mª Dolores Lopez Pizarro 192,73 Quota classes gimnàstica per gent gran mes octubre 

FACT/17/1576 Josep Anton Jané Raventós 158,69 Reparació avaria bombes pous 

FACT/17/1577 Manantial de Salud, S.L.U 502,10 Contracte lloguer aigua per ajuntament i escola bressol 

FACT/17/1578 Sugrañes Editors, S.L 90,75 Carpetes d'expedients per oficines ajuntament 

FACT/17/1579 BQ Llum Traffic, S.L 191,81 Manteniment semàfors Priorat 

FACT/17/1580 Cespa, S.A 3900,62 Servei manteniment jardins i arbrat mes novembre 

FACT/17/1581 Cespa, S.A 6675,00 Servei neteja viaria mes novembre 

FACT/17/1582 Telefònica de España, S.A.U 42,35 Connectivitat Escola Publica 01-12-2017 a 31-12-2017 877909538 

FACT/17/1583 Telefònica de España, S.A.U 510,62 Telèfon Escola Publica i Mòbils 18-10-2017 a 17-11-2017 877909537 

FACT/17/1584 Telefònica de España, S.A.U 42,35 Connectivitat Centre Cívic des01-12-2017 a 31-12-2017 877909712 

FACT/17/1585 Telefònica de España, S.A.U 126,28 Telèfon Centre Cívic 18-10-2017 a 17-11-2017 877909711 

FACT/17/1586 Telefònica de España, S.A.U 42,35 Connectivitat ajuntament 01-12-2017 a 31-12-2017 877909714 

FACT/17/1587 Telefònica de España, S.A.U 592,48 Telèfon ajuntament 18-10-2017 a 17-11-2017 877909713 

FACT/17/1588 Telefònica Móviles España, S.A 25,41 
Telèfon ascensor Escola Publica 12-10-2017 a 17-11-2017 
717794197 

FACT/17/1589 Telefònica Móviles España, S.A 147,79 Telèfons mòbils regidors 18-10-2017 a 17-11-2017 

FACT/17/1590 
Maria Merced Rovira Garbayo Registre 
Propietat de El Vendrell 1 7,19 Nota simple per Expedient Boscos 

FACT/17/1591 Ragas Operaciones 275,26 Instal·lació comptador cuina Escola Publica 

FACT/17/1592 Montse Gay Carbonell 562,26 Taller ceràmica adults mes octubre, novembre i desembre 2017 

FACT/17/1593 Externalia Object, S.L 8772,50 Servei neteja locals municipals mes novembre 

FACT/17/1594 Cespa, S.A 475,20 Servei recollida contenidors setmanals mes novembre 

FACT/17/1595 
Xarxes de Telecomunicacions 
Alternatives 302,50 Connexions telèfons mes desembre 

FACT/17/1596 Mireia Barba Lloret 1248,48 Assessorament tècnic mes novembre 

FACT/17/1597 Ciurana Gasull, S.L 164,03 Benzina vehicles municipals novembre 

FACT/17/1598 Cespa, S.A 1966,78 Tractament fitosanitaria Torre Guaita i Escola Bressol 

FACT/17/1599 Servicio de paqueteria Vendrell, S.L 37,63 Servei missatgeria mes novembre 

FACT/17/1600 Carlos Paz Garrido 144,50 Servei podòleg mes novembre 



  

  

FACT/17/1601 Eco BP, S.L 1405,23 Servei deixalleria comarcal mes novembre 

FACT/17/1602 Eco BP, S.L 14611,39 Servei recollida residus mes novembre 

FACT/17/1603 Eco BP, S.L 492,71 Servei recollida selectiva envasos mes novembre 

FACT/17/1604 Consorci d'Aigües de Tarragona 8440,76 Dotació efectiva aigua mes novembre 

FACT/17/1605 Consorci d'Aigües de Tarragona 1024,80 Dotació reserva aigua mes novembre 

FACT/17/1607 AN Connect 05, S.L 223,87 Tarifa plan i canal SIP mes novembre 

FACT/17/1608 Gestinet Internet Informatica, S.L 435,60 Manteniment informàtic mes novembre 

FACT/17/1609 Gestinet Internet Informatica, S.L 24,01 Lector per oficines Ajuntament 

FACT/17/1610 Roso Borrell Montserrat 1,40 7 cartulines per Centre Cívic 

FACT/17/1611 Roso Borrell Montserrat 5,40 talonaris i bolígrafs per Centre Cívic 

FACT/17/1612 Roso Borrell Montserrat 37,20 Diaris i revistes per llar d'avis mes novembre 

FACT/17/1613 Eco BP, S.L 2587,57 Servei recollida fracció vegetal mes novembre 

FACT/17/1614 Cespa, S.A 1716,02 Tala i plantació C. Pau Casals 

FACT/17/1615 Hidro Tarraco, S.A 135,56 Material per reparacions avaria aigua 

FACT/17/1616 
Consorci Administracio Oberta de 
Catalunya 29,89 T-CAT per Albert Garriga Salvado 

FACT/17/1617 
Espublico Servicios para la 
Administración, S.A 587,07 Subscripció i manteniment gestiona mes novembre 

FACT/17/1618 SyG, S.A 1191,91 Material per reparacions brigada 

FACT/17/1619 Mª Lourdes Meroño Coria 291,50 Repartiment agenda 

FACT/17/1620 Lourdes Meroño Coria 491,84 Gravació plens mes novembre 

FACT/17/1621 Canon Penedès, S.A 356,67 Servei copies copiadores ajuntament 27-10-2017 a 27-11-2017 

FACT/17/1622 Melanie Mata Goodridge 1705,50 Lots de Nadal per treballadors 

FACT/17/1623 Digittecnic, S.L 406,56 Quota anual conveni sistema anti tall de cable camp futbol 

FACT/17/1624 Siemens Renting, S.A 265,52 Lloguer copiadora C5051 Ajuntament Desembre 

FACT/17/1625 Gas Natural Servicios SDG, S.A 1540,40 Consum gas natural Escola Publica 26-10-2017 a 26-11-2017 

FACT/17/1626 Gas Natural Servicios SDG, S.A 748,49 Instal·lació ledplus Escola Publica 01/11/17 A 30/11/17 

FACT/17/1627 Andrés Saavedra Fernandez 786,50 Esterització gats 

FACT/17/1628 Mercedes Menéndez Noel 43,50 29 barres de Pa per banc d'aliments mes novembre 

FACT/17/1629 Mercedes Menéndez Noel 130,50 65 barres de Pa i sucre per banc d'aliments mes octubre 

FACT/17/1630 Endesa Energia, S.A 393,01 Electricitat 09-08-2017 a 02-10-2017 piscina 

FACT/17/1631 Endesa Energia, S.A 99,46 Electricitat 09-08-2017 a 02-10-2017 Local de Joves 

FACT/17/1632 Endesa Energia, S.A 1047,98 Electricitat 31-10-2017 a 30-11-2017 Camp Futbol 

FACT/17/1633 Endesa Energia, S.A 109,28 Electricitat 10-08-2017 a 02-10-2017 Casa Mestre 

FACT/17/1634 Endesa  Energia, S.A 182,08 Electricitat 09-08-2017 a 02-10-2017 Pista Poliesportiva 

FACT/17/1635 Beatriz Pérez Diaz 129,20 Classes manualitats mes novembre 

FACT/17/1636 Beatriz Pérez Diaz 88,60 Classes manualitats mes desembre 

FACT/17/1637 Cespa, S.A 623,49 Desbroç per acondicionament festa Tres Tombs 

FACT/17/1638 Cespa, S.A 332,75 Tala arbre caigut Torre Banyeres 

FACT/17/1639 Talleres Palautordera, S.A 71,33 Ganxos per porteries camp futbol 

FACT/17/1640 Ferreteria Jaume, S.A 1195,58 Material de serveis per brigada 

FACT/17/1641 Ferreteria Jaume, S.A -3,15 Abonament material de serveis 



  

  

FACT/17/1652 Lyreco España, S.A 30,17 Material per Escola bressol 

FACT/17/1653 Lyreco España, S.A 329,75 Material d'oficina per Ajuntament 

FACT/17/1654 Lyreco España, S.A 61,41 Paper Din A4 per Ajuntament 

FACT/17/1655 Productos Pinturas Tarragona 2000, S.L 23,84 Pintura per manteniment 

 
  

  
Un cop han estat fiscalitzades per la Intervenció municipal i se’ls hi ha donat la 
conformitat pels regidors de les àrees corresponents.  
  
Atès que consten a l’expedient les factures que tot seguit s’esmenten, amb els 
corresponents advertiments sobre el procediment previ preceptiu establert al Reial 
Decret Legislatiu 3-2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del Sector Públic, i a l’article 213 i següents del Reial Decret Legislatiu 2-
2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, amb la ferma intenció de regularització aquesta situació: 
  
FACT-2017-1057, FACT-2017-1403, FACT-2017-1449, FACT-2017-1545, FACT-2017-
1551, FACT-2017-1553, FACT-2017-1554, FACT-2017-1562, FACT-2017-1563, FACT-
2017-1569, FACT-2017-1576, FACT-2017-1577, FACT-2017-1579, FACT-2017-1580, 
FACT-2017-1581, FACT-2017-1594, FACT-2017-1597, FACT-2017-1600, FACT-2017-
1608, FACT-2017-1615, FACT-2017-1617, FACT-2017-1618, FACT-2017-1621, FACT-
2017-1623, FACT-2017-1637, FACT-2017-1638,   FACT-2017-1640,   FACT-2017-1641,  
             
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 106.764,59  € 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. 

  

 

 



  

  

Expedient 1404/2017 Declarar conclús i arxivar expe dient de retirada de les 
soques d'uns arbres del contenidor de poda de la Ur b. Els Boscos  

Favorable  Tipus de votació:  
Unanimitat/Assentiment 

 
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

 
 
DECLARAR CONCLÚS EL PROCEDIMENT DE RETIRADA DE SOQU ES D’UNS 
PINS DEL CONTENIDOR DE PODA DE LA URB. ELS BOSCOS.-  EXP. 1404/2017 
 
 
Atès que en la Junta de Govern Local de data 9 de novembre de 2017 es va aprovar 
requerir a la propietària del C. Abat Escarré, 26 de la Urb. Els Boscos, la retirada de 
les soques d’uns pins que va deixar al contenidor de poda de la mateixa 
urbanització, en un termini màxim de cinc dies naturals davant la gravetat que 
suposava per la seguretat de les persones i la seva proximitat a un parc infantil. 
 
 
Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 30 de novembre de 
2017 que consta a l’expedient i en el qual s’indica que es va verificar la retirada de 
les soques, per la qual cosa no cal cap gestió ni cap actuació per part de 
l’administració local amb mitjans propis. 
 
 
Atesa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, en el seu article 53 del capítol III disposa: 
 

“Article 53 

Obligació de resoldre 

1. Les administracions públiques catalanes estan obligades a dictar una 

resolució expressa en tots els procediments i a notificar-la siguin els que 

siguin la forma i el mitjà d'iniciació, sens perjudici del que estableix l'apartat 3. 

2. En els casos de prescripció, renúncia del dret, caducitat del procediment o 

desistiment de la sol·licitud, i també de desaparició sobrevinguda de l'objecte 

del procediment, la resolució consisteix en la declaració de la circumstància 

que concorri en cada cas, amb indicació dels fets produïts i les normes 

aplicables. 

...”. 

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.- Declarar conclús el procediment per compliment del requeriment efectuat, 
ja que la interessada ha procedit a la retirada de les soques dels pins de la zona 
indicada en la part expositiva. 
 
SEGON.-  Procedir a l’arxiu de l’expedient una vegada transcorregut el termini per 
presentar els corresponents recursos. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a la interessada. 
 
QUART.- Donar compte d’aquests acords al proper Ple ordinari que se celebri. 

  

Expedient 879/2017. Prorrogar la contractació per a cumulació de tasques de 
personal d’oficines  

Favorable  Tipus de votació:  
Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL  
  
  

APROVAR, SI S’ESCAU, LA PRÒRROGA DE LA CONTRACTACIÓ  DE LA SRA. 
AMB DNI .....192Y PER ACUMULACIÓ DE TASQUES ADMINIS TRATIVES QUE ES 
CONSIDEREN URGENTS I INAJORNABLES.- Exp. 879/2017 
  
Vist que en la Junta de Govern Local de data 4 d’agost de 2017, es va aprovar la 
contractació de la Sra amb DNI:..192Y, per acumulació de tasques tal com s’indica a 
l’informe de la secretaria intervenció de data 4 d’agost de 2017, durant el període 
comprès entre el 7 d’agost de 2017 fins al 31 de desembre de 2017. 
  
Atès que el contracte laboral per acumulació de tasques te una durada màxima de 6 
mesos, i vist que la contractació efectuada a la Sra amb DNI:..192Y, es de 4 mesos i 
25 dies. 
  
Atès la necessitat  de la prorroga del contracte laboral de la Sra amb DNI:..192Y, fins 
al proper 6 de febrer de 2018, per dur a terme amb caràcter urgent i inajornable de 
les tasques relacionades en l’informe de la secretaria intervenció de data 4 d’agost 
de 2017. 
  
Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora 
de les Bases del Règim Local. 



  

  

  
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per 
Decret número 66/2015 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.-.- Prorrogar el contracte laboral en règim laboral, per acumulació de 
tasques, a la Sra. amb DNI .....192Y, del període 01-01-2018 a 06-02-2018, a temps 
complert (37,5 hores/setmana).  
  
SEGON.-.- Significar que la prorroga, en règim laboral temporal, es justifica per la 
necessitat de dur a terme, amb caràcter urgent i inajornable, una sèrie de tasques 
administratives per tal de garantir un bon funcionament de l’administració municipal, 
indicades a l’informe de la Secretaria Intervenció Municipal de data 04 d’agost de 
2017. 
  
TERCER.-.- Significar que existeix consignació pressupostària adequada i suficient al 
capítol 1 del pressupost de l’any 2018.  
  
QUART.-.- Notificar el present acord a la Sra. amb DNI .....192Y, al Delegat Sindical i 
a la gestoria Fornell Consultors. 
  
CINQUÈ.-.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió. 

  

Expedient 1529/2017. Aportació económica a la funda ció de la Marató de TV3 
(Centre Cívic)  

Favorable  Tipus de votació:  
Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  
 
APROVAR, SI S’ESCAU, REALITZAR UNA APORTACIÓ ECONÒM ICA A LA 
FUNDACIÓ DE LA MARATÓ DE TV3 CORRESPONENT A L’EDICI Ó 2017, 
DEDICADA A LES MALALTIES INFECCIOSES. EXP.- 1529/20 17 

Atès que anualment l’Ajuntament de Banyeres del Penedès col·labora amb la Marató 
de TV3 en la seva tasca de recollida de diners per a l’estudi de tractaments i la lluita 
contra diverses malalties, mitjançant una aportació voluntària. 

Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusán Farré, regidora de Benestar Social de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 13 de desembre de 2017, on es 
proposa realitzar una aportació econòmica de 300 euros a la Fundació de La Marató 
de tv3 donat que es tracta d’un fet d’interès general, d’utilitat pública, fomenta la 
cohesió social i dóna suport als estudis científics sobre les malalties infeccioses que 
es portaran a terme un cop finalitzi la recaptació de La Marató per al 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.- Autoritzar, disposar i ordenar per pagament efectiu la quantitat de 300 
euros a favor de la Marató de TV3 tenint en compte la consignació pressupostària 
2312.48000.  
 
 
SEGON.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 

  

Expedient 1487/2017. Adhesió a l'acord de la xarxa d'habitatges d'inserció 
social. (Centre Cívic)  

Favorable  Tipus de votació:  
Unanimitat/Assentiment 

 
 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 
 

 
APROVAR, SI S’ESCAU, L’ADHESIÓ A L’ACORD DE LA XARX A D’HABITATGES 
D’INSERCIÓ SOCIAL DELS HABITATGES LLOGATS PER ADMIN ISTRACIONS 
LOCALS, AMB LA FINALITAT DE REALLOTJAR A PERSONES A MB 
VALORACIÓ FAVORABLE DE LA MESA D’EMERGÈNCIES DE L’A GÈNCIA DE 
L’HABITATGE DE CATALUNYA. EXP.- 1487/2017 
 
 
 
Atès l’escrit de data 19 d’octubre de 2017, amb registre d’entrada número 3813, en el 
qual l’Agència de l’Habitatge de Catalunya comunica a l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès que la Mesa de Valoració per a Situacions d’Emergències Econòmiques i 
Socials de Catalunya valora favorablement la necessitat d’habitatge per a una família 
del municipi amb número d’expedient 2017/014497. 
 
 
Atès que la disposició d’un habitatge adequat en Banyeres del Penedès o en 



  

  

municipis propers, per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, no ha estat 
possible i d’acord amb la Llei 24/2015, on s’especifica que les administracions 
públiques hem de garantir el reallotjament adequat a les persones i unitats familiars 
en situació de risc d’exclusió residencial.   
 
 
Atès que la Mesa de Valoració per a Situacions d’Emergències Econòmiques i 
Socials de Catalunya autoritza a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès a cercar un 
habitatge en el mercat privat que pugui donar sortida a la urgència d’habitatge de la 
família, així com realitzar l’adhesió d’aquest habitatge a la Xarxa d’Habitatges 
d’Inserció Social (XHIS).  
  
 
Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusán Farré, Regidora de Benestar Social de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, on es valora favorable realitzar l’esmentat 
tràmit. 
  
Atès l’autorització del President de la Mesa de Valoració per a Situacions 
d’Emergències Econòmiques i Socials de Catalunya a favor de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès que es transcriu literalment: 
  
  
“AUTORITZACIÓ DEL PRESIDENT DE LA MESA DE VALORACIÓ DE SITUACIONS 
D’EMERGÈNCIES ECONÒMIQUES I SOCIALS DE CATALUNYA A L’AJUNTAMENT 
DE BANYERES DEL PENEDÈS PER A LA TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD 
D’ADHESIÓ D’UN HABITATGE A L’ACORD DE LA XARXA D’HABITATGES 
D’INSERCIÓ SOCIAL 
  

Expedient 2017/014497 
  
  
 Fets 
  

1. En data 12/05/2017, el senyor IMH, amb DNI/NIE 79019321S, va presentar a 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya sol·licitud a la Mesa de valoració de 
situacions d’emergències econòmiques i socials de Catalunya.  

  
2. En sessió de data 13/09/2017, la Mesa va valorar favorablement la sol·licitud, 

atès que no va ser viable l’atorgament d’una prestació d’urgència al sol·licitant 
per mantenir l’habitatge o llogar-ne un altre, i va estimar com a millor 
alternativa l’adjudicació d’un habitatge al municipi de Banyeres del Penedès.  

  
3. La Mesa ha constatat que no hi ha cap habitatge públic de lloguer disponible 

gestionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i adequat per la sol·licitud 
presentada.  

  
 Fonaments de dret     
  



  

  

1. Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.  

  
2. Llei 13/2009, del 22 de juliol, de l’Agència de l’habitatge de Catalunya.  

  
3. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, modificada per la Llei 10/2011, de 29 
de desembre, de simplificació i millorament de la regulació nominativa.  

  
4. Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge.  

  
5. Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en 

l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.  

  
6. Reglament de la Mesa de valoració de situacions d’emergències 

econòmiques i socials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.  

  
Per tot exposat, la Mesa de valoració de situacions d’emergències econòmiques i 
socials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
  
  
AUTORITZA 
  

1. A l’Ajuntament de Banyeres del Penedès a facilitar una alternativa del mercat 
privat de lloguer, mitjançant la fórmula contractual que consideri més adient, 
amb l’acompanyament necessari per a la seva inclusió social.  

   
2.  A l’Ajuntament de Banyeres del Penedès perquè procedeixi a sol·licitar a 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la incorporació de l’habitatge a la Xarxa 
d’habitatges d’Inserció Social, i així poder-se acollir a un copagament per part 
de l’Agència de fins el 60% del cost de l’arrendament de l’habitatge amb un 
màxim de 3.000 euros, per un termini de dos anys.  

 Jaume Fornt i Paradell, President de la Mesa, Barcelona, 9 d’octubre de 2017” 
 

  
Atès l’informe de Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès 
que consta a l’expedient. 
  
  
Atès l’escrit d’adhesió que a continuació es transcriu: 
  
“GUIA PER A L’ADHESIÓ A L’ACORD DE LA XARXA D’HABITATGES D’INSERCIÓ 
SOCIAL DELS HABITATGES LLOGATS PER ADMINISTRACIONS LOCALS AMB LA 
FINALITAT DE REALLOTJAR A PERSONES AMB VALORACIÓ FAVORABLE DE LA 



  

  

MESA D’EMERGÈNCIES  DE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA. 
  
  
ANTECEDENTS 
  
Aquesta proposta ofereix la possibilita a les administracions locals (Ajuntaments i 
Consells Comarcals), que pels mitjans que considerin adients, puguin llogar un 
habitatge al mercat privat de lloguer i demanar la seva adhesió a l’acord de la XHIS. 
Aquesta mesura es podrà activar pels casos destinats a reallotjar persones amb 
valoració favorable de la Mesa d’emergències i on les administracions actuants no 
disposin de cap altra alternativa de reallotjament. 
 
  
La proposta s’activa donada la gran demanada de reallotjament d’emergències, les 
limitacions del parc públic de lloguer, les dificultats derivades en les adjudicacions en 
municipis diferents dels sol·licitants i les obligacions de les administracions derivades 
de l’aplicació de l’article 5.6 de la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. 
  
  
OBJECTE 
  
Donar compliment a l’article 5.6 d ela Llei 24/2015, creant un mecanisme de 
col·laboració entre la Generalitat i l’Administració local, que garanteixi el reallotjament 
pels casos que les meses de valoració tramitin com emergències econòmiques i 
socials. 
  
Així mateix per a tots aquells casos en que es disposi d’una valoració favorable de la 
Mesa d’emergències i no sigui possible donar-li resposta mitjançant un habitatge de 
lloguer o de cessió d’ús, de gestió pública, adequat a la sol·licitud presentada. 
 
   
REQUISITS 
 
  
Les administracions locals per les situacions descrites, podran sol·licitar l’adhesió a 
l’acord de la XHIS si es compleixen els següents requisits, en la seva totalitat: 
  

-       Valoració favorable de la sol·licitud presentada del cas a la Mesa 
d’emergències. 

-       Per raons econòmiques, no ha de ser viable l’alternativa de l’atorgament 
d’una prestació d’urgència al sol·licitant per mantenir l’habitatge o llogar-ne un 
altre. 

-       Les administracions actuants (local i Generalitat) no han de disposar de parc 
públic o gestionat, adequat per atendre a la sol·licitud. 

-       Autorització del President de la Mesa d’emergències a l’administració local 
per la tramitació de la sol·licitud d’adhesió d’un habitatge a l’acord de la Xarxa 
d’habitatges d’inserció social. 

-       Contractar l’ús o arrendar un habitatge de les característiques requerides 
per reallotjar la persona o família objecte de la sol·licitud valorada 
favorablement per la Mesa. 

-       Adjudicar l’habitatge, en cost i forma, al sol·licitant segons la proposta i 



  

  

reglament de la Mesa. 
-       Aportar la documentació requerida per adherir l’habitatge de reallotjament a 

la XHIS (Mesa d’emergències) 
  
  
ARTICULACIÓ 
  
 

1. Valorada favorablement la sol·licitud per la Mesa d’emergències i constatat 
que no hi ha disponible cap alternativa de reallotjament, la Presidència de la 
mesa autoritzarà a l’administració local l’actuació que li permetrà tramitar la 
sol·licitud a la XHIS.  

  
2. L’administració local pels mitjans que consideri adequats, propis o externs 

(entitat pública, entitat gestora, borsa de mediació, ...) haurà de llogar un 
habitatge del parc privat amb la finalitat de reallotjar els titulars de la sol·licitud 
valorada favorablement, mitjançant la fórmula contractual que consideri més 
adient.  

  
3. Una vegada fet efectiu el reallotjament, l’administració local haurà de tramitar 

l’adhesió de l’habitatge a la XHIS. Per això haurà de complimentar el formulari 
establert i enviar-lo a l’Agència de l’habitatge amb la següent documentació 
adjunta:  

  
-       Còpia del contracte de lloguer de l’habitatge o de cessió d’ús, o títol 

habilitat.    
  
-       Còpia del contracte de sotsarrendament, d’arrendament assistencial o de 

cessió d’ús, amb la persona adjudicatària. 
 
-       Còpia de la cèdula d’habitabilitat. 
 
-       Còpia del certificat d’eficiència energètica. 
 
-       Còpia de l’autorització del president de la Mesa per la tramitació de la 

sol·licitud d’incorporació a la XHIS. 
 
-       Conveni o contracte de col·laboració (en el cas d’encàrrec de gestió). 
 
-       Document d’endós (en el cas d’acord i d’encàrrec de gestió). 

  
4. Posteriorment l’AHC remetrà per la seva signatura el document d’Adhesió a la 

XHIS mitjançant l’acord signat pel President de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya.  

  
5. Pels  casos que l’habitatge es llogui mitjançant la Borsa de Mediació del 

Lloguer Social es podran acollir els beneficis pertinents previstos per aquest 



  

  

Programa referits a la gestió de captació del primer any i a la de seguiment 
pel segon.  

  
Pas 1                                                                                      
Valoració favorable de la Sol·licitud per la Mesa i autorització per la sol·licitud 

d’adhesió a l’acord XHIS 
             

Pas 2 
Cerca, arrendament i sotsarrendament de l’habitatge 
  
Pas 3 
Adhesió de l’habitatge a l’acord de la XHIS (Mesa d’emergències) 
 

  
PAGAMENT 
  
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya abonarà semestralment durant 2 anys la 
subvenció prevista, que serà d’un import equivalent al 60% del cost anual de 
l’arrendament de l’habitatge amb un màxim de 3.000 euros any. Amb les següents 
especificats: 
  
 
 

-       El pagament es computarà des de la data de signatura del títol habilitant 
amb la persona o família que ha obtingut la valoració favorable de la Mesa, 
amb una durada de 24 mesos. 

-       Únicament s’abonarà la subvenció durant els mesos que l’habitatge estigui 
ocupat per un sol·licitant amb valoració favorable de la Mesa. 
Excepcionalment també es computaran els períodes de transició entre 
ocupants diferents, amb un màxim de tres mesos de desocupació. 

-       Per determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte l’import del 
rebut de lloguer. Es considera que formen part de l’import del lloguer tots els 
conceptes que consten al rebut corresponent, excepte els endarreriments, les 
despeses de serveis d’ús individual i els pàrquings i trasters, sempre que se’n 
pugui determinar l’import.” 

  
Atès que a l’expedient s’adjunta el model de sol·licitud d’incorporació d’habitatges a 
la XHIS (Mesa d’emergències). 
  
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.- Significar l’existència de l’autorització del President de la Mesa 
d’Emergències de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per llogar un habitatge del 
mercat privat. 
  
SEGON.- Concertar amb la persona que consta a l’expedient (propietari habitatge), 
un contracte de lloguer per tres anys, mitjançant la Borsa d’Habitatge Comarcal, amb 
inici el dia 15 de desembre de 2017 i amb un import de lloguer mensual de 450 euros 
(sent llogater i cedent l’Ajuntament de Banyeres del Penedès). 
  
TERCER.- Tramitar la cessió d’ús de l’habitatge a la família amb expedient 
2017/014497, mitjançant la Borsa d’Habitatge Comarcal (cessionari). 
  
QUART.- Sol·licitar l’adhesió de l’habitatge llogat a la Xarxa d’Habitatges d’Inserció 
Social. 
  
CINQUÈ.- Habilitar i delegar al Sr. Alcalde per a la signatura i les gestions 
necessàries en l’execució del present acord. 
  
SISÈ.- Comunicar el present acord a les parts interessades. 
   
SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 

  

Expedient 991/2017. Queixa que Olmauto exposa i apa rca vehicles a la via 
pública.  

Favorable  Tipus de votació:  
Unanimitat/Assentiment 

 
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

 
 
PRENDRE NOTA I TRASLLADAR, SI S’ESCAU, AL DEPARTAME NT DE SERVEIS 
TÈCNICS PER ESTUDIAR LA MILLOR SOLUCIÓ A LA QUEIXA PRESENTADA 
PEL SR. AMB DNI.: ... 980-K EN REFERÈNCIA ALS VEHIC LES EXPOSATS PER 
OLMAUTO I APARCATS A LA VIA PÚBLICA- EXP. 991/2017 
 
 
Vista la queixa realitzada pel Sr. amb DNI: ...980-K en data 20 d’abril de 2017 (RE 
1539) en referència als vehicles que l’empresa Olmauto exposa i aparca a la via 
pública. 
 
 
 
Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 30 de novembre de 
2017 que consta a l’expedient. 
 
 



  

  

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases del Règim Local. 
 
 
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per 
Decret número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL 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.- Prendre nota de la queixa detallada en la part expositiva i comunicar que 
per part dels Serveis Tècnics s’ha pogut verificar aquesta situació i s’està estudiant 
quines accions es poden realitzar per solucionar aquesta problemàtica ja que aquest 
tipus d’ocupació, a les ordenances municipals no es regula. 
 
 
SEGON.-  Notificar el present acord al sol·licitant. 
 
 
TERCER.- Donar compte d’aquests acords al proper Ple ordinari que se celebri. 

  

Expedient 1544/2017. Contracte Menor de Subministra ment de llibres per la 
Biblioteca  

Favorable  Tipus de votació:  
Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  
 

 
APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINIS TRAMENT 
LLIBRES PER LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE  BANYERES DE L PENEDÈS.-
1544/2017 
 
 
Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 14 de desembre de 2017 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament llibres 
per la Biblioteca Municipal de Banyeres del Penedès, i ateses les gestions 
realitzades amb l’empresa El Rasclet- Sra. Mª Luisa Fernández Casiano,  per un 
preu total de 440,97 euros i 17,64 euros d’IVA. 
  
Atès a la declaració jurada de l’empresa El Rasclet- Sra. Mª Luisa Fernández 
Casiano, 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 la Sra. Ida Berdusan Farré, regidora de l’Àrea de Cultura de 



  

  

l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 14 de desembre de 2017. 
  
Atès l’informe del Sr. José Felix Velasco Martínez, Secretari interventor tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de 14 de desembre 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. 
  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS : 
  
  
PRIMER.- Aprovar el contracte menor de subministrament llibres per la Biblioteca 
Municipal de Banyeres del Penedès, a favor de l’empresa El Rasclet- Sra. Mª Luisa 
Fernández Casiano, per un preu  de 440,97 euros i 17,64 euros d’IVA. 
  
SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable, a càrrec 
de la partida núm. 3321 62900 de l’actual pressupost. 
  
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
   
QUART.-  Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri. 

   

B) ACTIVITAT DE CONTROL   

  

Donar compte Decrets  

  
  
Número de 
Decret data Assumpte Expedient 

2017-0144 30/11/2017 
Modificació de crèdit 9/2017 del tipus generació de 
crèdits per ingressos amb motiu de la contractació 
de personal en pràctiques. 

1438/2017 

2017-0145 30/11/2017 Decret de convocatòria JGL de data 30 de 
novembre de 2017 

JGL/2017/3
7 

2017-0146 01/12/2017 Decret de convocatòria PLN de data 7 de 
desembre de 2017. 

PLN/2017/1
3 

2017-0147 12/12/2017 Decret de avocació i resolució sol·licitud feta per 
Sr. amb D.N.I....336-A 

1516/2017 
 

  



  

  

Donar compte de l'entrada 4050 (exp. 1395/2017)  

  
  
Es dóna compte de l’entrada amb número de registre 4050 realitzada el 9 de novembre 
de 2017 pel Sr. amb D.N.I.: ...-452-T sobre els requeriments efectuats a la seva persona 
en referència a l’estat de la via pública dels següents expedients: 1379/2017, 1395/2017, 
87/2017, 1029/2017, 73/2016 i entrada 3031 de data 9 d’agost de 2017. 
  
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada d’aquesta entrada.  
  
                

  

 C) PRECS I PREGUNTES  

  

No hi ha assumptes 

  

  

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT   
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