
 

 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/7 La junta de govern local 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 1 / de març / 2018 

Durada Des de les 19:05 fins a les 19:34 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

 

A) PART RESOLUTIVA 
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Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

Favorable 
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

• Acta Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 22 de febrer de 2018. 
JGL/2018/6

 

Expedient 43/2018. Serveis i Treballs extraordinaris efectuats pel 
personal laboral de l’Ajuntament durant els mesos de gener i febrer 2018

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL

APROVAR SI  S’ESCAU ELS  SERVEIS  I  TREBALLS EXTRAORDINARIS 
EFECTUATS PEL PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DURANT EL 
MES DE GENER I FEBRER 2018.- Exp. 43/2018

 

Vista  la  relació  de  serveis  extraordinaris  efectuats  pel  personal  laboral  d’aquest 
Ajuntament durant el mes de gener i febrer 2018 i de conformitat amb l’article 214 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. 

Vist l’informe d’intervenció de data 23 de febrer de 2018, emès per el secretari interventor 
tresorer.

Vist  el  contingut de l’article 35 del  Reial  Decret  legislatiu 1/1995 de 24 de març,  que 
regula  les  hores  extraordinàries  del  personal  laboral  que  presta  els  seus  serveis  a 
l’administració i  de conformitat amb l’article 7 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut  
Bàsic  de  l’empleat  públic  i  demés  disposicions  concordants,  així  com  el  règim  de 
delegació de competències entre els òrgans administratius d’aquest Ajuntament, i atenent 
a  la  disponibilitat  de  crèdit  en  la  partida  9200  13001  del  pressupost  vigent  d’aquest 
Ajuntament, que existeix partida a suficient i adequada per afrontar aquestes despeses.

Atès que existeixen criteris objectius per a l’atorgament de les gratificacions per serveis 
extraordinaris  fora  de  la  jornada  laboral  al  personal  de  l’Ajuntament  o  treballs 
extraordinaris, tal com indica el full presentat per l’alcaldia. 

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

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

 

PRIMER.-  Atorgar   les  gratificacions  per  serveis  o  treballs  extraordinaris  al  personal 
laboral de l’Ajuntament, que s’abonaran en la nòmina del mes de febrer 2018, a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 9200 13001  del  pressupost  vigent  d’aquest  Ajuntament,  que 
existeix partida suficient i adequada, per afrontar les següents despeses que es detallen a 
continuació:

 

Treballador / a Període Gratificació

DNI:...504P Gener i Febrer 147,07

DNI:...898J Gener i Febrer 552,60

DNI:...374B Febrer 169,00

DNI:...805V Febrer 36,16

DNI:...147B Febrer 36,16

DNI:...653D Febrer 70,20

DNI:...981B Febrer 424,38

DNI:...935F Febrer 31,96

DNI:...206A Febrer 175,78

 

SEGON.- Abonar els serveis o treballs extraordinaris  esmentats en la nòmina del corrent 
mes de febrer 2018.

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

 

Expedient 197/2018. Jornada de l’adaptació dels ens locals al nou 
reglament de protecció de dades.

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL

 

APROVAR SI S’ESCAU DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD ACORDAT DE 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 22 DE FEBRER DE 2017  DEL 
PAGAMENT DE LA JORNADA ADAPTACIÓ DELS ENS LOCALS AL NOU 
REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE DADES- Exp. 197/2018
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Vist que en la Junta de Govern de Local de data 22 de febrer de 2018, es va aprovar 
realitzar el pagament per l’assistència del secretari de la corporació i de la treballadora 
encarregada de les noves tecnologies a la jornada d’adaptació dels ens locals al  nou 
reglament de protecció de dades amb un cost de 230,00 €.

Atès que el  proper 1 de març de 2018, el grup d’empresaris i  professionals impuls A 
Penedès,  realitzen  una jornada gratuïta  del  Nou Reglament  General  de  Protecció de 
dades 

Vist que aquesta jornada informarà dels canvis introduïts per la reforma de la Llei i la seva 
adaptació a les normes de la Unió Europea, es creu necessari l’assistència del secretari 
de la corporació i de la treballadora encarregada de les noves tecnologies.

 

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases 
del Règim Local.
 
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015, i  
atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017.

 

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

 

Primer.- Deixar sense efecte l’acord acordat en la junta de govern local de data 22 de 
febrer de 2018, del pagament de la jornada d’adaptació dels ens locals al nou reglament 
de protecció de dades. 

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

 

Expedient 206/2018. Aprovació nòmines mes febrer

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL

 

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  LES  NÒMINES  DEL  PERSONAL  LABORAL, 
JOVES EN PRÀCTIQUES, FUNCIONARIS I CÀRRECS ELECTES DEL MES 
FEBRER Exp. 206/2018

 

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

5



 

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

 

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

 

PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a les nòmines del mes de febrer del personal 
funcionari, laboral,  joves en pràctiques 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: 58.003,11 €

Total Cost Seguretat Social: 14.526,53 €

Quotes Obreres: 2.852,98 €

Total  líquid  a  percebre  pel  personal  funcionari,  laboral,  joves  en  pràctiques  càrrecs 
electes: 35.102,21 €

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

 

Expedient 216/2018. .Bestreta de la treballador amb DNI:...777X

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL

 

APROVAR  SI  S’ESCAU  LA BESTRETA SOL·LICITADA PER  LA TREBALLADORA 
AMB NIF:...777X- Exp. 216/2018

ANTECEDENTS

En data 28 de febrer de 2018, amb registre d’entrada núm. E/2018/738, la treballadora 
amb  DNI:.777X,  ha  sol·licitat  una  bestreta  de  1.800,00  €,  a  retornar  a  900,00€  a 
descomptar de la paga extra de juny i els 900,00€ que resten a raó de 50,00 € mensuals.

FONAMENTS JURÍDICS

Vist l’article 25 del conveni Col·lectiu de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès que diu 
textualment:

 

“Art. 25è .Bestretes  reintegrables i avançament de nòmina
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25.1 Bestretes reintegrables

 

25.1.1.- Per part de la corporació s’estableix un fons destinat a proporcionar bestretes  
sense interessos als empleats públics que tinguin un mínim d’un any d’antiguitat.

 

25.1.2.-  El  import  es  de  dos  mensualitats   i  fins  a  un  màxim de 1.800€.  No es  pot  
sol·licitar una segona bestreta si no s’ha acabat d’abonar la primera.

 

25.1.3.- Els terminis de devolució no podran superar els 18 mesos. El personal contractat  
temporal per més d’un any esta obligat a reintegrar la bestreta al final del contracte.

 

25.2 Avançament de la paga extraordinària.- Els treballadors de contracte superior a un  
any poden desposar 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.”

 

Atès que la treballadora compleix tots els requisits necessaris per sol·licitar l’avançament 
de la paga extraordinària del mes desembre.

 

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  concedir  la  bestreta  d’import  de  1.800,00€  a  la  treballadora  amb 
DNI:..777X, €, a retornar a 900,00€ a descomptar de la paga extra de juny i els 900,00€  
que resten a raó de 50,00 € mensuals.

SEGON.- Notificar aquest acord a la treballadora amb DNI:...777X i a la Gestoria Fornell  
Consultors.

TERCER.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació en la propera sessió. 
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Expedient 22/2018. REDUCCIÓ DE LA QUOTA MENSUAL BÀSICA PER 
ASSISTENCIA A L’ESCOLA BRESSOL MARTA MATA. (Serveis Socials)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA REDUCCIÓ DE LA QUOTA MENSUAL BÀSICA 
PER ASSISTENCIA A L’ESCOLA BRESSOL MARTA MATA. EX  P.- 22/2018

L’Escola Bressol Marta Mata és una escola gestionada per l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès  i  pertany  a  la  xarxa  de  llars  d’infants  de  titularitat  pública,  autoritzada  pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Atès la petició, amb registre d’entrada número 4486 de data 16 de desembre de 2017, en 
la qual una família sol·licita reducció de la quota bàsica per assistència a l’escola bressol,  
per motius sociofamiliars i econòmics.

Atès  l’informe de la  treballadora  social  del  Consell  Comarcal  del  Baix  Penedès,  que 
presta el seu servei a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 12 de gener de  
2018 i que consta a l’expedient, en el qual es detalla la situació sociofamiliar i econòmica 
de la família amb expedient  número EXP2017/00517 i, on es proposa l’aplicació d’un 
20% de bonificació en tots els serveis d’assistència a l’escola bressol, menys en la quota 
de material.

La  Llei  18/2003,  de  4  de  juliol,  de  suport  a  les  famílies,  als  articles  2  i  20  indica 
respectivament:

 

Article 2 

Destinataris de les mesures de suport a les famílies

Als  efectes  d'aquesta Llei  i  de la  normativa que la  desplega,  són destinataris  de les 
mesures de suport a les famílies:

a)    Els que es regulen mitjançant la Llei 9/1998, del 15 de juliol, del Codi de família, i  
la  Llei  10/1998,  del  15  de  juliol,  d'unions  estables  de  parella.  En tot  cas,  es 
garanteix la no-discriminació dels fills, amb independència de la relació de filiació.

b)    Els membres de família nombrosa, d'acord amb la legislació vigent.

c)    Els membres d'una família monoparental, és a dir, una família amb infants menors 
que hi conviuen i que depenen econòmicament d'una sola persona.

d)    Les famílies amb infants en acolliment o adopció.

e)    Les famílies amb persones en situació de dependència.

 

Article 20 
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Taxes i preus públics per a famílies en l'àmbit local

Les entitats locals han d'incloure beneficis fiscals en les taxes i els preus públics per la 
prestació de serveis públics o per activitats de llur competència com a mesura de suport a 
les famílies, de conformitat  amb el  que disposen les legislacions estatal  i  autonòmica 
sobre règim local i, si escau, la legislació sectorial corresponent.

Atès que l’ordenança fiscal número 21 “Taxa per la prestació del servei d’assistència a 
l’escola bressol” a l’article 6.Quota tributària expressa:

 “5.  En  situacions  d’escassa  capacitat  econòmica,  la  quota  mensual  bàsica  per  
assistència a l’escola bressol es reduirà fins a un màxim del 40%.

A efectes d’obtenir  aquesta reducció,  s’haurà de presentar  la corresponent sol·licitud,  
adjuntant  còpia  de  l’última  declaració  d’IRPF,  en  el  departament  de  Serveis  Socials.  
Aquest servei informarà sobre la procedència o no d’aplicar el benefici sol·licitat”

Ateses 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, les competències del Ple a favor de Junta de Govern Local aprovades 
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.- Concedir una reducció d’un 20% en la quota mensual bàsica per assistència a 
l’escola bressol Marta Mata, a la família amb expedient social número EXP2017/00517.

SEGON.- Notificar el present acord als Serveis Socials de l’Ajuntament de Banyeres del  
Penedès i a la família.

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

 

 

Expedient 1400/2017. Expedient de Seguiment de Serveis Socials

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  LA LIQUIDACIÓ CORRESPONENT AL QUART 
TRIMESTRE  DE  2017  DERIVADA  DEL  CONVENI  DE  COOPERACIÓ 
INTERADMINISTRATIVA  ENTRE  EL  CONSELL  COMARCAL  DEL  BAIX 

9



 

PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN      MATÈRIA 
DE SERVEIS SOCIALS 2016-2019.- Exp. 1400/2017

 

El Ple de la Corporació, a la sessió ordinària de data 16 de novembre de 2017, va aprovar 
el conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i 
l’Ajuntament  de  Banyeres  del  Penedès  en  matèria  de  serveis  socials  pel  període 
2016-2019, i els seus annexos per 2017. El conveni s’havia signat per l’Alcaldia en data 
16 d’octubre de 2016. 

Disposa l’acord dotzè de l’esmentat conveni: “Aquest conveni s’estableix des de la data  
de la signatura fins al 31 de desembre de 2019, amb efectes econòmics des de l’1 de  
gener  de  2016.  Això  no  obstant,  seran  revisats  anualment  els  objectius  generals  i  
específics i l’Annex 1 en el qual es determina la participació econòmica dels ajuntaments”.

És a l’Annex 1 del conveni on es determinen els costos dels diferents serveis prestats, i 
amb l’Annex 2 s’incorpora el servei de centre obert.  D’aquesta manera, els conceptes 
inclosos al conveni són els següents:

 

Concepte 1. Professionals i serveis socials bàsics

Concepte 2. SAD (inclou SAD Dependència i SAD Social)

Concepte 3. Teleassistència i SIMAP

Concepte 4. Grup de voluntariat

Concepte 5. Servei d’Acolliment Residencial d’Urgència

Concepte 6. Transport Adaptat

Concepte 7. Centre obert

 

D’acord Annex 1 de l’esmentat Conveni, el Consell Comarcal del Baix Penedès ha tramès 
a aquest Ajuntament les següents liquidacions:

 

Liquidació trimestral corresponent als mesos de octubre, novembre i desembre de 
2017: 

 

1. Cost dels professionals dels equips bàsics i servei d’Assessorament i Mediació 
Familiar  corresponent  al  quart  trimestre  de  2017:  3.792,39  €  més  un  1% 
d’increment no previst inicialment (151,70 € ), total quart trimestre 3.944,09 €.

2. Cost del Servei d’Atenció Domiciliària a les famílies del municipi corresponent al 
quart trimestre de 2017: 2.863,81 €, que correspon a un 34% del cost total del  
servei.

3. Cost del Servei de Teleassistència a famílies del municipi corresponent al quart 
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trimestre de 2017: aquesta despesa es facturarà directament per part de la Creu 
Roja a l’Ajuntament, amb periodicitat mensual.

4. Cost  del  grup  de  voluntariat  corresponent  al  quart  trimestre  de  2017:  durant 
l’anualitat 2017 aquest servei no tindrà cost atès que la Federació Catalana de 
Voluntariat Social ha aprovat la concessió de la beca al Consell Comarcal del Baix 
Penedès per l’import de la quota 2017.

5. Cost  del  servei  d’Acolliment  Residencial  d’Urgència  corresponent  al  quart 
trimestre de 2017: 0 €.

6. Cost  del  servei  de  transport  adaptat  corresponent  al  quart  trimestre  de  2017: 
634,71 €.

 

Atès que el cost total corresponent als serveis socials prestats durant el quart trimestre de 
2017,  que és  de  7.442,61 €,  s’ha  de  fer  efectiu  mitjançant  transferència  bancària  al 
número  de  compte  ES87 0182 6035  47 0201617621  del  Consell  Comarcal  del  Baix 
Penedès. 

Atès que al  pressupost  de l’exercici  2017 es va reconèixer  l’obligació que deriva del  
present conveni, a les aplicacions pressupostàries 2312 465.00 pel que fa a les despeses 
dels professionals i serveis bàsics (3.944,09€); 2312 465.02 pel que fa a les despeses del 
SAD  (2.863,81€);  i  2312  465.05  pel  que  fa  al  cost  del  servei  de  transport  adaptat 
(634,71€).

 

Per tot això, 

Es proposa a la Junta de govern local l’adopció dels següents ACORDS:

 

PRIMER.- Aprovar la liquidació trimestral dels serveis prestats pel Consell Comarcal del 
Baix Penedès en el marc del conveni  de cooperació interadministrativa en matèria de 
serveis  socials,  corresponent  al  quart  trimestre  de  2017,  per  import  de  7.442,61  €, 
significant que la imputació de la despesa està feta al pressupost de l’exercici 2017. 

SEGON.- Traslladar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria Municipals per procedir a la 
seva comptabilització i al seu pagament quan s’escaigui.

TERCER.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Penedès.

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

 

Expedient 202/2018. SOL·LICITUD LLICÈNCIA PLA DE DESPLEGAMENT 
DE LA XARXA DE FIBRA OPTICA
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Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL

APROVAR, SI S’ESCAU, APROVAR EL PLA DE DESPLEGAMENT DE LA 
XARXA DE FIBRA OPTICA  EXP.- 202/2018 

 

Atès que la empresa Adamo Telecom Iberia, S.A.U. va presentar, en data 1 d’agost de 
2017, amb número de registre d’entrada 2017-E-RE-7, la documentació per sol.licitar la 
tramitació del Pla de Desplegament de la Xarxa de Fibra Optica per poder proveir de tota 
classe de serveis de telecomunicacions al terme de Banyeres del Penedès.

Atès que els serveis tècnics municipals redacten informe favorable  en data 28 de febrer 
de 2018, desprès dels processos de tramitació pertinents. L’informe emès es transcriu a 
continuació:

 

Es demana l’aprovació d’un pla de desplegament de la xarxa de fibra òptica al  
municipi de Banyeres del Penedès.

 

El Pla transcorre per part de sòl no urbanitzable i part per sòl urbà.

 

Pel que a la zona que transcorre pel sòl urbà, es pot aprovar el Pla de referència,  
tenint en compte que les instal·lacions han de preveure poder ser utilitzades per  
altres operadors en un futur.

 

Pel que fa a les obres i instal·lacions que es desenvolupen en sòl no urbanitzable,  
les obres i instal·lacions que se sol·licitin, han de ser aprovades per la Comissió  
d’Urbanisme de Tarragona, previ informe de les administracions afectades.

A més, s’ha de condicionar a que aquestes obres i instal·lacions han de poder ser  
utilitzades per altres operadors en un futur.

 

Per tant, s’informa favorable condicionat a:

 

1.     Que les obres i instal·lacions que es desenvolupin en sòl urbà, es poden aprovar  
tenint en compte que les instal·lacions han de preveure poder ser utilitzades per  
altres operadors en un futur.
 

2.     I  en  sòl  no  urbanitzable,  les  obres  han  de  ser  aprovades  per  la  Comissió  
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d’Urbanisme  de  Tarragona,  previ  informe  de  les  administracions  afectades  i  
s’han  de  condicionar  a  que  aquestes  obres  i  instal·lacions  han  de  poder  ser  
utilitzades per altres operadors en un futur.

 

Atès que el Secretari Interventor i Tresorer de la Corporació va emetre en data 28 de 
febrer de 2018, l’informe jurídic que es transcriu a continuació:

 

D’acord amb la Llei General de Telecomunicacions i la Llei 12/2012, de 26 de  
novembre,  l’execució  de  la  instal·lació   restarà  al  règim  de  Declaració  
Responsable, sempre que hi hagi presentat i aprovat el Pla de Desplegament.

En principi s’haurà de sol·licitar llicència per les instal·lacions que s’hagin de fer  
en el domini públic, així com l’autorització corresponent per la utilització del dit  
domini (subsòl, sol i vol). Segons l’article 34.6 de la Llei 9/2014, de 9 de maig,  
General de Telecomunicacions que modifica la Llei 12/2012, es pot prescindir de  
l’autorització sobre el Domini Públic en el cas que la Administració hagi aprovat el  
Pla de Desplegament com seria, a priori, el cas que ens ocupa.

 

Es prèvia la tramitació del Pla de Desplegament a la posterior llicència urbanística  
d’acord  amb  l’article  34.6  de  la  Llei  9/2014,  de  9  de  maig,  General  de  
Telecomunicacions que modifica la Llei 12/2012.

 

En el  règim jurídic  de concessió de llicències que ens ocupa,  és  aplicable la  
declaració responsable i la comunicació prèvia.

 

Vist l’informe del tècnic municipal sobre el desplegament de la xarxa de fibra òptica que 
s’ha transcrit.

Vist l’informe del Secretari Interventor i Tresorer que s’ha transcrit.

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

PRIMER.- Donar-se per assabentats del Pla de Desplegament presentat pels sol·licitants 
amb els següents condicionants:

1.- Que les obres i instal·lacions que es desenvolupin en sòl urbà, es poden aprovar tenint  
en  compte  que  les  instal·lacions  han  de  preveure  poder  ser  utilitzades  per  altres 
operadors en un futur.

2.- En sòl no urbanitzable, les obres han de ser aprovades per la Comissió d’Urbanisme 
de Tarragona, previ informe de les administracions afectades i s’han de condicionar a que 
aquestes obres i instal·lacions han de poder ser utilitzades per altres operadors en un 
futur. 
3.- Les instal·lacions hauran de preveure poder ser utilitzades per altres operadors en un 
futur.
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SEGON.- Significar la no necessitat d’autorització d’ús del domini públic per allò indicat en 
la part expositiva.

TERCER.-  Donar-se per assabentat i autoritzar la instal·lació de fibra òptica segons el 
projecte presentat per Adamon Telecom Iberia, S.A.U.

QUART.- Significar que la llicència es circumscriu exclusivament al casc urbà donat que 
s’està  tramitant,  des  de  l’Ajuntament,  l’autorització  que  correspongui  a  la  Comissió 
d’Urbanisme de Tarragona respecte al sòl no urbanitzable (art. 48 de la LUC).

CINQUÈ.- Significar que aquestes llicències es donen sense perjudici a tercers respecte 
a la instal.lació a la propietat privada.

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats. 

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

 

Els expedients que consten a continuació, s'inclouen a l'ordre del dia de la sessió, prèvia  
declaració d'urgència, d'acord els articles 83 i 91 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals (ROF).

Expedient 212/2018. Sol·licitud llicència de gual

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LLICÈNCIA DE GUAL.- EXP. 212-2018

En data 26 de febrer de 2018, el Sr. DNI ...830-C va presentar sol·licitud de llicència de 
gual per la finca situada al carrer La Pau, 18.

En data 27 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 27 de febrer de 2018, el tècnic municipal va emetre informe favorable.

En data  28  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 
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l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 
les Bases 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 de gual sol·licitada per la finca situada al carrer La Pau, 18 
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 
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
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Expedient 33/2016. Suspendre procediment respecte al recurs presentat 
per Endesa per denegació llicència d'obres.

No hi ha acord Motiu: Ampliar documentació

___________

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

Donar compte Decrets

Número de 
Decret

data Assumpte Expedient

2018-0013 21/02/2018
Convocatòria  de la JGL en sessió Ordinària 
de data 22 de febrer de 2018 (JGL/2018/6)

JGL/2018/6

 

 

 C) PRECS I PREGUNTES 

 

No hi ha assumptes

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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