
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/5 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 15 / de febrer / 2018 

Durada Des de les 18:15 fins a les 19:15 hores 

Lloc Sala de Juntas

Presidida per Amadeu Benach i Miquel 

Secretari José Félix Velasco Martínez 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

39689555L Amadeu Benach i Miquel SÍ

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

35013086W Ida Pilar Josefa Berdusan Farré SÍ

46333082L Joan Roig i Soria SÍ

39636281J Lluís Inglada i Jané SÍ

 

 

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

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

 Acta Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 8 de febrer de 2018. 
JGL/2018/47

 

 Expedient 159/2018. Aprovació de factures

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL

 

APROVACIÓ DE FACTURES.- EXP. 159/2018

 

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

diversos corresponents a l’exercici 2017 i l’exercici 2018, detallades seguidament:

  

Nº Factura Raó Social Import Descripció

FACT-17-0443 Telefónica de España, S.A.U 72,60
Mòbils regidors 629674603 i 636214231 18-02-17 a 
17-03-17

FACT-17-0583 Telefónica de España, S.A.U 44,50 Telèfons mòbils 13-03-17 a 17-04-17

FACT-17-1509 Cespa, S,A 2000,00 Neteja i desbroç de camins Exp. 1292/17

FACT-17-1744 Cespa, S,A 647,35 Desbroç mixta Sant Miquel dies 11 i 12 de juliol

FACT-18-0089
Gas Natural Servicios SDG, 
S.A 910,80 Gas Natural Escola Pública 26-09-17-26-10-17

FACT-18-0091 Telefónica de España, S.A.U 32,83 Telèfon escola pública gener

FACT-18-0092 Telefónica de España, S.A.U 34,01 Telèfon ascensor Ajuntament desembre 977670533

FACT-18-0115
Gas Natural Servicios SDG, 
S.A 608,96 Electricitat 12-05-17-15-06-17 Escola Pública

FACT-18-0116
Gas Natural Servicios SDG, 
S.A 1098,06 Electricitat 16-06-17-13-07-17 escola pública

FACT-18-0119
Gas Natural Servicios SDG, 
S.A 318,27 Electricitat 14-11-17-19-12-17 escola pública

FACT-18-0121
EL REBOST 
SUPERMERCAT 166,00 Banc d'aliments mes de gener

FACT-18-0122 Cespa, S,A 303,60 Muntatge escenari Reis Mags
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FACT-18-0125 Cespa, S,A 352,00 Neteja viària plaça Ajuntament i Centre Cívic

FACT-18-0126 Cespa, S,A 543,95
Lectura Comptadors d'aigua Priorat i Casa Roja 3, 4 i 
5 de gener 2018

FACT-18-0127 Cespa, S,A 685,16 Subministre plantes plaça Ajuntament

FACT-18-0128 Cespa, S,A 2125,68 Treballs de poda c/Baladre

FACT-18-0129 Cespa, S,A 122,82 Servei Tala C.Geranis

FACT-18-0130 Cespa, S,A 3221,02
Subministre planta bosc del Pujolet, tala  i plantació 
d'arbres al Centre Cívic

FACT-18-0131 Eco BP SL 2497,55 Servei recollida fracció vegetal

 

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-2017-1744, FACT-2018-0126

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 2018.

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  15.785,16  €  i  procedir  a  la  comptabilització  en  la  fase  comptable 
corresponent a càrrec dels crèdits del vigent pressupost.  

 

SEGON.- Procedir al pagament efectiu, quan procedeixi. 
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TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

 

Expedient 1240/2017. Petició Despeses sanitàries dels treballadors any 
2017

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL

 

APROVAR  SI  S’ESCAU  ELS  AJUTS  ESPECIALS  ALS  TREBALLADORS  DE 
L’AJUNTAMENT  DE  BANYERES DEL PENEDÈS SEGONS  ART.  26  DEL CONVENI 
COL·LECTIU.- 1240/2017

 

Vist la petició  presentada per els representant dels treballadors, en data 5 de febrer de 
2018, on realitzen la distribució del fons de l’ajut, segons el barem aprovat en el article 26  
del conveni col·lectiu, que a continuació es relaciona la distribució dels ajuts:

 

 

Nº DNI Nº Reg. Doc. Data Reg. Concepte Import Ajut

       

1 …832X E/2017/4322 01-12-17 dentista 200,00 75,00

2 …994M E/2017/4266 28-11-17 dentista 150,00 75,00

3 …277Q E/2017/3352 12-09-17 Vidres ulleres 200,00 60,00

4 …556C E/2017/3868 24-10-17 Vidres ulleres 179,00 60,00

5 …512P E/2017/3710 11-10-17 Vidres ulleres 279,00 60,00

6 …996H E/2017/3997 06-11-17 Naixement de fill 150,00 150,00

7 …147B E/2017/4059 10-11-17 Vidres ulleres 79,50 60,00

8 …060K E/2017/4535 21-12-17 Dentista 30,00 30,00

9 …777X E/2017/4517 19-12-17 Vidres ulleres 189,00 75,00

10 …377V E/2018/0490 08-02-18 Vidres ulleres 49,00 49,00
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    TOTAL AJUTS 694,00

 

Vist l’article 26 Ajuts especials del conveni col·lectiu de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès, que a continuació es transcriu:

 

“Art 26.Ajuts especials

26.1. Per la creació del Fons Social dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament  
de Banyeres del Penedès, s’acorda destinar un import de 1.000,00€ anuals del qual  
podran gaudir-ne tots els treballadors i treballadores, tant laborals com a funcionaris.

El personal, quin contracte no superi la durada d’un any, rebrà la quantia de l’ajut en  
proporció al temps contractat durant l’any natural objecte ajut.

26.2  Aquest  fons  es  renovarà  anualment  i  es  podrà  incrementar  sempre  que  les  
condicions  econòmiques  del  moment  siguin  oportunes  i  no  existeixin  restriccions  
marcades per la Llei de Pressupostos Generals de l’any en curs, amb la quantitat que  
s’acordi entre les parts negociadores.

26.3  Per  gaudir  d’aquests  ajuts,  els  interessats  hauran  de  presentar  la  sol·licitud  
degudament  emplenada  al  registre  general  i  la  comissió  paritària  estudiarà  les  
sol·licituds i s’encarregarà de distribuir aquest fons. Serà obligatori presentar la factura  
de la despesa realitzada, tal com estipula la llei.

Les sol·licituds es presentaran dins de l’any natural de manera que la comissió es  
pugui reunir el mes de gener següent per a fer l’estudi de les concessions i procedir al  
seu abonament dins del primer trimestre.

La resolució de la distribució dels ajuts entre els treballadors i treballadores quedarà,  
un cop resolt, a disposició de tots els treballadors i treballadores en el taulell d’anuncis  
per a la seva informació.

26.4 Els ajuts es destinaran:

26.4.1 Pel naixement, adopció i acolliment, per cada fill causant del fet, es rebrà un ajut,  
per un import de 150€, aquest ajut tindrà caràcter preferent respecte dels altres.

 

26.4.2 Per a l’adquisició de:

 

vidres graduats (cada vidre)  import 30,00€

 

renovació d’una lent de contacte import 30,00€

 

Per despeses sanitàries no cobertes per la Seguretat Social import 75,00€

 

Les quantitats indicades d’aquest grup tenen valor màxim de referència. En el supòsit en  

5



 

que el fons fos insuficient per a cobrir totes les sol·licituds presentades en el registre, la  
distribució d’aquest es farà per prorrateig.

 

Per  gaudir  d’aquests  ajuts,  tindran preferència el  personal  que l’any  anterior  no l’hagi  
gaudit.

 

Els conceptes de destí d’aquests ajuts es podran ampliar d’acord amb el import amb el  
que quedi dotat el fons en cada moment i avaluant la seva necessitat.

 

26.5 Per a l’adquisició d’aparell ortopèdics, pròtesis vitals, etc. que estiguin coberts per la  
Seguretat Social i sempre que el seu cost sigui superior al 35% del salari mensual de  
l’empleat públic, la Corporació ha d’avançar els diners necessaris que han de ser retornats  
en ser pagats per la Seguretat Social.”

 

Una  vegada  revisada  la  proposta  de  distribució  del  fons  d’ajut  presentada  pel 
representant dels treballadors, i vist que la distribució s’ha realitzat correctament dins 
dels barems que indica l’article 26 del conveni col·lectiu de l’Ajuntament de Banyeres 
del Penedès.

Atès que existeix consignació pressupostària adequada i suficient a la partida 9200 16209 
del pressupost vigent. 

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

PRIMER.- Aprovar les ajuts especials als treballadors que han presentat les sol·licituds 
segons indica l’article 26 del conveni col·lectiu de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa per import de 694,00 € a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 9200 16209 del vigent pressupost i ordenar el  seu pagament 
quan procedeixi. 

 

TERCER.-  Notificar  aquest  acord  a  les  persones  interessades  i  al  representant  del 
treballadors.

 

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

 

Expedient 95/2018. Sol·licitud llicència Gual

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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APROVAR, SI S’ESCAU, LA LLICÈNCIA DE GUAL.- EXP. 95/2018

 

En data 1 de febrer de 2018, el Sr. DNI...390-F va presentar sol·licitud de llicència de gual.

En data 1 de febrer  de 2018,  l’Alcalde va acordar l’inici  de l’expedient,  i  va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic.

En data 6 de febrer de 2018, el tècnic municipal va emetre informe favorable.

En data 7 de febrer de 2018, el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe favorable.

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

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

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

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

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

PRIMER.- Atorgar la llicència de gual sol.licitada  per la finca situada al Passatge Gaudí –  
Verge del Priorat, 9 amb els següents advertiments:

  El nombre màxim de vehicles es inferior a 4.

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

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

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

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

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

 

C O N C E P T E  TOTAL

 

TAXA LLICENCIA  GUAL  70,50 €

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

 

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

QUART.- Notificar el present acord als interessats. 

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

 

Expedient 150/2018. Sol·licitud de baixa i nova liquidació de rebuts de 
brossa per mantenir una titularitat erronia.

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

APROVAR, SI S’ESCAU,  LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIÓ DELS REBUTS DE BROSSA 

LIQUIDATS AMB UN SUBJECTE PASSIU ERRONI I  ES GENERIN UNS DE NOUS 

AMB LA TITULARITAT CORRECTE.- 150/2018 

Vist que des del Departament de Padró Tributari s’estan realitzant tasques de revisió de 

les taxes municipals, entre les quals, s’ha detectat que la taxa de brossa de l’immoble 

amb referència cadastral 43020A006000740001PH del municipi, mantenia una titularitat 

errònia. 

Vist que hi ha rebuts emesos a nom d’un titular incorrecte, amb les següents claus de 

8



 

cobrament: 

430205602014010001026  -430205602014020001026  –  430205602015020001026  – 

430205602016010001026 – 430205602017020001026

Vist que per aquest motiu, es sol·liciten les baixes i noves liquidacions dels rebuts i la 

modificació  de  les  dades  censals  per  a  propers  padrons,  a  nom del  nou titular  amb 

CIF: ....841

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

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

del Règim Local. 

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

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

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

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

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

rebuts de brossa corresponents al primer i segon semestre de 2014, segon semestre de 

2015,  primer  semestre  de  2016  i  segon  semestre  de  2017,  amb  número  fix: 

960100001026 i a nom de F. R. M., per no ser el titular de l’immoble i en generi uns de 

nous a nom de l’empresa amb CIF: ....841, per ser la titular. 

SEGON.- Notificar el present acord a Base i a l’empresa titular.  

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

 

Expedient 1080/2017. APROVAR LA CADUCIAT I L'ARXIU DE 
L'EXPEDIENT PER BONIFICACIO EN LES TAXES.

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  LA  CADUCITAT  I  L’ARXIU  D’EXPEDIENTS 

ADMINISTRATIUS DE SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ EN LES TAXES MUNICIPALS.- 

1080/2017
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Atès que aquest Ajuntament va concedir una la bonificació en les taxes municipals de 

subministrament  d’aigua potable  i  recollida  domiciliària  d’escombraries  a  la  sol·licitant 

amb DNI: ...128S, un cop comprovat el compliment dels requisits exigits a les ordenances 

fiscals vigents per part de la sol·licitant.

Atès que por poder valorar la situació socioeconòmica de la sol·licitant, i segons indica 

l’informe dels Serveis Socials del Consell  Comarcal del Baix Penedès, s’ha de revisar 

anualment la situació socioeconòmica de la subjecte passiu per comprovar que continua 

complint els requisits que donen lloc al benefici fiscal.  

Atès que s’ha requerit a la interessada la documentació necessària per poder valorar la 

seva situació socioeconòmica, sense que l’hagi presentat.

Atès que s’ha advertit  a la interessada que,  un cop transcorreguts tres mesos sense 

atendre el requeriment, es produeix la caducitat del procediment. 

Atès l’article 95 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 

les Administracions Públiques, sobre declaració de caducitat.

 Atès l’article 21.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 

de les Administracions Públiques, sobre l’obligació de resoldre. 

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 exposat, 

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

PRIMER.- Aprovar la caducitat i l’arxiu de l’expedient de sol·licitud de bonificació en les 

taxes municipals pels serveis de subministrament d’aigua potable i recollida domiciliària 

d’escombraries, per no presentar la documentació requerida que és imprescindible per 

poder valorar la procedència o no de l’atorgament de la bonificació:

SEGON.- Notificar el present acord a la interessada. 
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TERCER.- 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

2017-0009 07/02/2018
Convocatòria  JGL  ordinària  de  data  8  de 
febrer de 2018

JGL/2018/4

 

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

No hi ha assumptes

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

 

No hi ha assumptes
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DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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