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 ACTA   

 

Expedient núm.:   Òrgan col·legiat:   

JGL/2018/6  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ   

Tipus de convocatòria   Ordinària 

Data  22 / de febrer / 2018  

Durada   Des de les 18:50 fins a les 19:39 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 15 de febrer de 2018. 
JGL/2018/5 

  

Expedient 170/2018. Sol·licitud de bon ificació en la taxa de l'aigua per 
tenir condició de familia nombrosa.  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL 

APROVAR, SI S’ESCAU, APLICAR LA TARIFA QUARTA “FAMI LIES 

NOMBROSES” DE L’ORDENANÇA FISCAL Nº 10 REGULADORA D EL 

SUBMINISTRAMENT DE L’AIGUA, PER REUNIR LA CONDICIO DE 

FAMILIA NOMBROSA.- 170/2018  

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. amb DNI: ....299N, de data 8 de febrer de 2018 i amb 

registre d’entrada número E-18-0503, en la qual exposa que és titular del carnet de 

família nombrosa número: 43/006923/2011, del qual n’adjunta una còpia.  

Vist que sol·licita que es tingui en compte la seva condició de família nombrosa, per tal 

de que se li apliqui la tarifa quarta, de l’Ordenança Fiscal Nº 10 reguladora del 

subministrament de l’aigua, en els propers rebuts d’aigua.  

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

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

del Règim Local. 

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

número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL per acord plenari de data 22 

juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord 

plenari de data 4 d’abril de 2017. 

Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
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PRIMER.- Aprovar aplicar la tarifa quarta “famílies nombroses” de l’Ordenança Fiscal Nº 

10 Reguladora del subministrament de l’aigua, per reunir la condició de família 

nombrosa, en els propers rebuts d’aigua amb número fix: 020800003489 i a nom del Sr. 

Amb DNI: ....299N. 

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

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

  

Expedient 172/2018. Sol·licitud de baixa i nova liq uidacio de rebuts per 
titularitat incorrecte.  

Favorable  Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIÓ D’U NES TAXES D’AIGUA I 

BROSSA PER TITULARITAT INCORRECTE.- 172/2018  

Vist la sol·licitud presentada per Base Gestió d’Ingressos de data 13 de febrer de 2018 i 

amb registre d’entrada número E-18-0528, en la qual informen que hi ha rebuts d’aigua i 

brossa dels anys 2014, 2015, 2016 i 2017 que mantenen una titularitat incorrecte.  

Vist que l’immoble amb referència cadastral nº 1406905CF8710E0014AZ del municipi, 

mantén una titularitat en les taxes que no es correspon amb el titular de l’immoble.   

Vist que els rebuts emesos a nom del titular incorrecte són els següents:  

430205602014010001764 – 430205602015010001764 – 430205602015020001764 – 

430205602016010001764 – 430205602016020001764 – 430205602017010001764 – 

430205602017020001764 – 430208002015110003651 – 430208002015210003651 – 

430208002015310003651 – 430208002015410003651 – 430208002016110003651 – 

430208002016210003651 – 430208002016310003651 – 430208002016410003651 – 

430208002014110003651 – 430208002014410003651 – 430208002017110003651 – 

430208002017210003651 – 430208002017310003651 – 430208002017410003651  

Atès, que per aquest motiu, sol·liciten la baixa i nova liquidació dels esmentats rebuts i la 

modificació de les dades censals per a propers padrons.  
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Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de l’Estatut 

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

del Règim Local. 

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

número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL per acord plenari de data 22 

juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord 

plenari de data 4 d’abril de 2017. 

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

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

rebuts d’aigua del primer i quart trimestre de 2014, tot l’exercici 2015, 2016 i 2017, amb 

número fix: 02080000365 i a  nom de la Sra. amb DNI: ...610A, per no ser la titular de 

l’immoble i en generi uns de nous a nom de l’empresa amb CIF: ....001B per ser la titular.  

SEGON.- Aprovar sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos que anul·li i doni de baixa el rebut 

de brossa corresponents al primer semestre de 2014, tot l’exercici 2015, 2016 i 2017 amb 

número fix: 020560001764 i a  nom de la Sra. amb DNI: ...610A, per no ser la titular de 

l’immoble i en generi uns de nous a nom de l’empresa amb CIF: ....001B per ser la titular.  

TERCER.- Notificar el present acord a Base.  

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

  

  

Expedient 175/2018. Sol·licitud de canvi de titular itat del títol del nínxol 
nº 66 

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CANVI DE NOM DE LA TITULARI TAT DEL 

TITOL DEL NÍNXOL Nº 66.- 175/2018  
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Vist la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI: ....696C, de data 15 de febrer de 2018 i 

amb registre d’entrada número E-18-553, en la qual comunica que el seu pare és titular 

del títol del nínxol nº 66 i que és difunt des de 29 de juliol de 2017 i que per tant, es 

modifiqui la titularitat del títol dl nínxol.  

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.- Aprovar el canvi de nom de la titularitat del títol del nínxol nº 66  

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

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

  

Expedient 75/2018. Sol·licitud llicència Urbanístic a d'obra menor  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENO RS EXP.- 
75/2018  

  

 EMPLAÇAMENT:    11 de setembre, 6    2on. 1ra. 

REFERÈNCIA CADASTRAL:  1309705CF8710G0004LO 

  

En data 24 de gener de 2018, la Sra. DNI...193-E  va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor. 

En data 24 de gener de 2018,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic. 
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En data 13 de febrer de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable. 

  

En data 14 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 aprovat 
per Decret 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:   Comunicació prèvia 

• Descripció de les obres:  Substitució de paviment de l’habitatge, reparació 
d’esquerdes al menjador i al balcó i pintar el menjador 

• Emplaçament de les obres: Plaça 11 de Setembre, 6 2º1º 

 Referència Cadastral:  1309705CF8710G0004LO 

• Promotor:   Sra. DNI ...193-E 

• Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència 

• Suspensió de Llicències: No 

• Afectació del domini públic: No 

• Classificació del sòl:   Sòl urbà consolidat 

• Qualificació urbanística:  Clau 3 

   

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

       -        Les obres no suposaran afectació estructural. 
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-        Les obres no tindran afectació sobre el domini públic. 

-        S’adverteix explícitament que aquesta llicència no atorga drets i es concedeix 
sens perjudici a tercers. 

-        Caldrà dipositar una fiança de 150 euros per garantir la correcta gestió dels 
residus de construcció. 

-        Únicament s’acceptaran les obres comunicades 

  

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 64,80 € 

- Taxa Llicència Urbanística  36,00 € 

- TOTAL 100,80 € 

  

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 163/2018. Sol·licitud de subvencions per a entitats locals 
(atenció al públic)  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL  
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APROVAR SI S’ESCAU SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE E N 
L’ÀMBIT DE LES BIBLIOTEQUES INTEGRADES AL SERVEI DE  LECTURA 
PÚBLICA DE CATALUNYA (SLPC) PER ADQUIRIR LLIBRES NO US EN 
CATALÀ I OCCITÀ  

  

Atès la RESOLUCIÓ CLT/38/2018, de 12 de gener, per la qual dona publicitat a l’Acord 
del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova 
la segona convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les biblioteques.  

Atès l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
adoptat en la sessió de 20 de desembre de 2017, pel qual s’aproven les bases 
especifiques que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit de les biblioteques. 

Atès que es tracta d’una concessió de subvencions en espècie per l’adquisició de llibre 
que siguin projectes editorials o títols pendents de comercialitzar en català o en occità 
inclosos en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya (SLPC), i destinats a les 
biblioteques integrades en el (SLPC). 

Atès que la subvenció consisteix en una dotació econòmica amb un import de 2000€ (dos 
mil euros) que s’ha d’invertir en l’adquisició de llibres que s’ha de dur a terme dins l’any 
natural de concessió de la subvenció. Mitjançant l’aplicatiu web del Gencat, Departament 
de Cultura S.A.B (Sistema d’Adquisició Bibliotecària) 

Atès que el període establert per sol·licitar la subvenció es del 13 de febrer de 2018 al 26 
de febrer de 2018. 

Atès la memòria de la regidora de cultura de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès que 
consta a l’expedient, la qual considera favorablement sol·licitar la subvenció en espècie 
per l’adquisció de nous llibres per tal de millorar el fons bibliotecari disponible. 
  
Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases 
del Règim Local. 
  
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL per acord plenari de data 22 
juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran de l’acord 
plenari de data 4 d’abril de 2017. 
  
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 

   

PRIMER.- Aprovar sol·licitar la subvenció al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya (Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural), per la concessió de subvencions en 
espècie en l’àmbit de les biblioteques 2018, per adquirir llibres nous mitjançant el 
Sistema d’Adquisició Bibliotecària, amb una dotació econòmica de 2000€ (dos mil euros), 
per ser un municipi de menys de 3.330 habitants, i que gestiona una o diverses 
biblioteques integrades en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya (SLPC) 

SEGON.- Facultar a l’alcalde a signar els documents. 
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TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 

  

 

 

 

Expedient 183/2018. Contracte menor de serveis  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL  

  

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI P ER 
NETEJAR RIERA AL COSTAT DE L’AUTOPISTA I COL.LOCAR TUBS AL 
PAS DEL CAMÍ TERME DE BANYERES DEL PENEDÈS.  EXP 18 3/2018 

  

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 21 de febrer de 2018 es va acreditar la 
necessitat d’aquest organisme de contractar el per netejar riera al costat de l’autopista i 
col·locar tubs al pas del camí terme de  Banyeres del Penedès, i ateses les gestions 
realitzades amb l’empresa Vega Construcciones y Obras S.L, per un preu total de 7.760 
euros i 1.629,6 euros d’IVA. 

Atesa la declaració jurada de l’empresa Vega Construcciones y Obras S.L, relativa a no 
estar incurs en les prohibicions per contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP i 
demes requisits per poder contractar amb l’Administració Pública. 

Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 21 de febrer de 2018. 

Atès l’informe del Sr. José Felix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 21 de febrer de 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 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 : 
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PRIMER.- Aprovar la contractació menor del per netejar riera al costat de l’autopista i 
col·locar tubs al pas del camí terme de  Banyeres del Penedès, a l’empresa Vega 
Construcciones y Obras S.L, per un import de 7.760 euros i 1.629,6 euros d’IVA. 

SEGON.-  Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de 
la partida número 4520 227.00 fent ús en part de la despesa de la borsa de vinculació 
jurídica número 00007, programa 4, economia i de la partida número 4540 619.01 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 187/2018. Contracte Menor de Subministram ent (sg i obres)  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL  

  

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ BARANA METÀL.LICA A 
L’INTERIOR DE LA VORERA DEL COL.LEGI PÚBLIC MARE DE  DE DEU 
DEL PRIORAT DE BANYERES DEL PENEDÈS. 187/2018  

  

Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 20 de febrer de 2018 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament i instal·lació 
de 43 mts lineal de barana metàl·lica a l'interior de la vorera del col·legi públic Mare de 
Deu del Priorat de Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades amb 
l’empresa Serralleria de la Parte S.L,  per un preu total de 5.160 euros  i 1.083,60 euros 
d’IVA. 

Atesa la declaració jurada de Serralleria de la Parte S.L, relativa a no estar incurs en les 
prohibicions per contractar establertes a  l’article 60 del TRLCSP i demés requisits per 
poder contractar amb l’Administració Pública. 

Atès a l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 21 de febrer de 2018. 

Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez, Secretari-interventor-tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data  21 de febrer de  2018. 

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. 
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Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL 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 la contractació menor del subministrament i instal·lació de 43 mts 
lineal de barana metàl·lica a l'interior de la vorera del col·legi públic Mare de Deu del 
Priorat de Banyeres del Penedès, a l’empresa Serralleria de la Parte S.L, per un import 
de 5.160 euros i 1.083,60 euros d’IVA. 

 

SEGON.-  Autoritzar, i disposar la despesa indicada des del punt de vista comptable a 
càrrec de la partida nº 3231 622.00 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 190/2018. Liquidació de l'Impost sobre l' Increment de  Valor 
dels Terrenys de Naturalesa Urbana  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL  

  

APROVAR SI S’ESCAU, RELACIÓ DE 9 LIQUIDACIONS 
CORRESPONENTS A L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALO R 
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (IIVTNU).- “190- 2018” 

   

Vista la relació de 9 liquidacions corresponents a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana, per un import de 4.767,53 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:  
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Del la 1990 a la 1998 de l’exercici 2018.  

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 193/2018. Llicència Urbanística  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

 

PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LLICÈNCIA DE GUAL.- EXP. 19 3/2018 

  

En data 20 de febrer de 2018, la Sra. DNI...535-C va presentar sol·licitud de llicència de 
gual. 

En data 20 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 20 de febrer de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable. 

En data 21 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, es proposa a la Junta de Govern Local: 
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PRIMER.- Atorgar la llicència de gual sol·licitada pel carrer Alcalà de Henares, 15 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.  

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 76/2018. Llicència Urbanística  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LLICÈNCIA DE CONNEXIÓ A LA XARXA 
MUNICIPAL D’AIGUA.- EXP. 76/2018  

  



  

14 
 

En data 24 de gener de 2018, el Sr. DNI...939-H  va presentar sol·licitud de connexió 
definitiva d’aigua a la xarxa municipal per  l’habitatge situat a l’Av. Camèlies, 16 del 
Priorat de Banyeres. 

En data 24 de gener de 2018,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic. 

En data 20 de febrer de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable respecte a 
la connexió de la xarxa d’aigua de l’habitatge. 

En data 21 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, es proposa a la Junta de Govern Local: 

  

PRIMER.- Atorgar la llicència de connexió definitiva d’aigua a la xarxa municipal 
sol·licitada i que fa referència a l’ identificació següent: 

. 

• Descripció de les obres:  Connexió definitiva d’aigua potable. 

• Emplaçament de les obres: Av. Camèlies, 16 del Priorat de Banyeres 

 Referència Cadastral:  8603716CF7780S0001PQ 

• Promotor:   Sr. DNI ...939-H 

  

SEGON.- La connexió quedarà condicionada a la liquidació prèvia de l’import 
corresponent a la obra civil. 

TERCER.- En de les Ordenances Fiscals es realitza la següent liquidació tributària: 
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C O N C E P T E TOTAL  

TAXA CONNEXIÓ AIGUA 350,00 € 

COMPTADOR I MATERIALS DE CONNEXIÓ 63,13 € 

IVA 13,26 € 

IMPORT PORTELLA 0,00 € 

IMPORT TOTAL A INGRESSAR   426,39 € 

  

  

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

CINQUÈ.- Notificar el present acord als interessats.  

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

  

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

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL  

  

APROVAR SI S’ESCAU EL PAGAMENT DE LA JORNADA ADAPTA CIÓ 
DELS ENS LOCALS AL NOU REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE DA DES- 
Exp. 197/2018  

Vist que el CSITAL de Barcelona, organitza el proper 13 de març de 2018, una jornada 
de l’adaptació dels ens locals al nou reglament de protecció de dades. 

Vist que aquesta jornada esta destinada a càrrecs electes locals i personal de les 
corporacions locals. 

Atès que es creu necessari l’assistència a la jornada del secretari interventor de la 
corporació i de la treballadora encarregada de les noves tecnologies, per tal de 
L’adaptació dels ens locals al nou reglament europeu de protecció de dades personals. 

Atès que existeix consignació pressupostària adequada i suficient a l’aplicació 
pressupostària 9200 16200 del pressupost vigent. 

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 
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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 .- Autoritzar, disposar i ordenar el pagament de la quantitat de 230,00 euros a 
favor de Col·legi de Secretaris de Barcelona a càrrec de l’aplicació pressupostària 9200 
16200 del vigent pressupost.  

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

  

 

Expedient 125/2018. Liquidació TOVP de l’empresa Ga s Natural S.U.R, 
SDG,S.A any 2017  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL  

  

APROVAR SI S’ESCAU LA TAXA D’OCUPACIÓ VIA PÚBLICA D E 
L’EMPRESA DE GAS NATURAL S.U.R, SDG, S.A.- EXP.125/ 2018 

Conforme a la ordenança municipal núm. 6, Reguladora de la taxa per l’ús privatiu o 
aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per 
empreses subministradores de serveis públics, s’ha de liquidar la taxa, corresponent a 
l’any 2017, a l’empresa Gas Natural S.U.R, SDG, S.A amb NIF A65067332, i domicili a la 
Avda De San Luis, 77 de Madrid 

D’acord amb la declaració d’aquesta empresa sobre els ingressos obtinguts durant l’any 
2017 per la seva activitat de gas i electricitat en aquest municipi, per un import de 
13.958,99 €. 

 

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

  

PRIMER.- Aprovar la següent liquidació provisional, corresponent a l’any 2017, per la 
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, a l’empresa Gas 
Natural, S.U.R, SDG, S.A sens perjudici de les actuacions d’inspecció que puguin sorgir 
amb posterioritat: 

            La facturació del consum durant l’any 2017 ha estat de 13.958,99 €. 
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La liquidació que correspon por aplicació de l’Ordenança és (taxa 1’5% sobre la 
facturació del període corresponent): 

  

13.958,99 x 0.015 =   209,38 € 

SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa Gas Natural S.U.R, SDG, S.A fent-li avinent 
que es dóna conformitat al pagament rebut en data 03 de febrer de 2018, per import de 
209,38 €.   

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

  

Expedient 126/2018. Liquidació TOVP de l’empresa EDP 
Comercializadora, S.A.U any 2017  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

 APROVAR SI S’ESCAU DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
DE L’EMPRESA EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.- EXP 126/ 2018 

Conforme a la ordenança municipal núm. 6, Reguladora de la taxa per l’ús privatiu o 
aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per 
empreses subministradores de serveis públics, s’ha de liquidar la taxa, corresponent a 
l’any 2017, a l’empresa EDP Comercializadora, S.A.U amb NIF A95000295, i domicili a la 
C. General Concha, 20 48010 Bilbao (Bizkaia). 

D’acord amb la declaració d’aquesta empresa sobre els ingressos obtinguts durant l’any 
2017 per la seva activitat de gas i/o electricitat en aquest municipi, per un import de 
136,02 €.  

  

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

  

PRIMER.- Aprovar la següent liquidació provisional, corresponent a l’any 2017, per la 
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, a l’empresa EDP 
Comercializadora, S.A.U, sens perjudici de les actuacions d’inspecció que puguin sorgir 
amb posterioritat: 

             La facturació del consum durant l’any 2017 ha estat de 136,02 €. 

La liquidació que correspon por aplicació de l’Ordenança és (taxa 1’5% sobre la 
facturació del període corresponent): 
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136,02 x 0.015 =   2,04 € 

  

SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa EDP Comercializadora, S.A.U, informar que 
aquest import de 2,04 €, l’haurà d’ingressar en el número de compte 
ES.30.0182.5634.14.0200092388 

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

  

Expedient 128/2018.Liquidació TOVP de l’empresa End esa Energia, 
S.A.U any 2017  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

 

PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL  

  

APROVAR SI S’ESCAU LA TAXA D’OCUPACIÓ VIA PÚBLICA D E 
L’EMPRESA ENDESA ENERGIA S.A.U.- EXP.128/2018  

  

Conforme a la ordenança municipal núm. 6, Reguladora de la taxa per l’ús privatiu o 
aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per 
empreses subministradores de serveis públics, s’ha de liquidar la taxa, corresponent a 
l’any 2017, a l’empresa Endesa Energia, S.A.U, amb NIF B81948077, i domicili a la Plaça 
Ruiz de Alba, 7, del municipi de Sevilla. 

D’acord amb la declaració d’aquesta empresa sobre els ingressos obtinguts durant l’any 
2017 per la seva activitat de subministrament d’energia elèctrica i/o de gas en aquest 
municipi, per un import de 1.515.787,93 €. 

  

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

  

PRIMER.- Aprovar la següent liquidació provisional, corresponent a l’any 2017, per la 
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, a l’empresa Endesa 
Energia, S.A.U, sens perjudici de les actuacions d’inspecció que puguin sorgir amb 
posterioritat: 

  

La facturació del consum durant l’any 2017 ha estat de 1.492.426,23 €. 

La liquidació que correspon por aplicació de l’Ordenança és (taxa 1’5% sobre la 
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facturació del període corresponent): 

  

1.492.426,23 x 0.015 =   22.736,39 €  

  

SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa Endesa Energia, S.A.U, informar que aquest 
import l’haurà d’ingressar l’import de 22.736,39 € en el número de compte 
ES.30.0182.5634.14.0200092388 

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

  

Expedient 129/2018. Liquidació TOVP de l’empresa En desa Energia XXI, 
S.L.U any 2017  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL  

  

APROVAR SI S’ESCAU LA TAXA D’OCUPACIÓ VIA PÚBLICA D E 
L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, XXI S.L.U.- EXP.129/2018  

Conforme a la ordenança municipal núm. 6, Reguladora de la taxa per l’ús privatiu o 
aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per 
empreses subministradores de serveis públics, s’ha de liquidar la taxa, corresponent a 
l’any 2017, a l’empresa Endesa Energia, XXI, S.L.U, amb NIF B82846825, i domicili a la 
Plaça Ruiz de Alba, 7, del municipi de Sevilla. 

D’acord amb la declaració d’aquesta empresa sobre els ingressos obtinguts durant l’any 
2017 per la seva activitat de subministrament d’energia elèctrica en aquest municipi, per 
un import de 152.671,95 €. 

  

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

  

PRIMER.- Aprovar la següent liquidació provisional, corresponent a l’any 2017, per la 
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, a l’empresa Endesa 
Energia XXI, S.L.U, sens perjudici de les actuacions d’inspecció que puguin sorgir amb 
posterioritat: 

  

La facturació del consum durant l’any 2017 ha estat de 152.671,95 €. 

La liquidació que correspon por aplicació de l’Ordenança és (taxa 1’5% sobre la 
facturació del període corresponent): 
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152.671,95 x 0.015 =   2.290,08 €  

  

SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa Endesa Energia XXI, S.L.U, informar que 
aquest import de 2.290,08 € l’haurà d’ingressar en el número de compte 
ES.30.0182.5634.14.0200092388. 

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

  

  

Expedient 130/2018. Liquidació TOVP de l’empresa Ax po Iberia, S.L any 
2017 

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL  

  

APROVAR SI S’ESCAU LA TAXA D’OCUPACIÓ VIA PÚBLICA D E 
L’EMPRESA AXPO IBERIA, S.L.- EXP.130/2018  

  

Conforme a la ordenança municipal núm. 6, Reguladora de la taxa per l’ús privatiu o 
aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per 
empreses subministradores de serveis públics, s’ha de liquidar la taxa, corresponent a 
l’any 2017, a l’empresa Axpo Iberia, S.L, amb NIF A83160994, i domicili a la Plaça de la 
Castellana nº 66, 6ª planta 28046 Madrid. 

  

D’acord amb la declaració d’aquesta empresa sobre els ingressos obtinguts durant l’any 
2017 per la seva activitat d’electricitat en aquest municipi, per un import de 2.084,01 €. 

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

  

PRIMER.- Aprovar la següent liquidació provisional, corresponent a l’any 2017, per la 
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, a l’empresa Axpo 
Iberia, S.L, sens perjudici de les actuacions d’inspecció que puguin sorgir amb 
posterioritat: 

  

La facturació del consum durant l’any 2017 ha estat de 2.084,01 €. 

La liquidació que correspon por aplicació de l’Ordenança és (taxa 1’5% sobre la 
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facturació del període corresponent): 

  

2.084,01 x 0.015 =   31,25 € 

  

SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa Axpo Iberia, S.L, informar que aquest import 
de 31,25 €, l’haurà d’ingressar  en el número de compte 
ES.30.0182.5634.14.0200092388 

  

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

  

Expedient 131/2018.Liquidació TOVP de l’empresa End esa Distribución 
Eléctrica, S.L any 2017  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL  

  

APROVAR SI S’ESCAU LA TAXA D’OCUPACIÓ VIA PÚBLICA D E 
L’EMPRESA ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L.- EXP. 131/2018 

  

Conforme a la ordenança municipal núm. 6, Reguladora de la taxa per l’ús privatiu o 
aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per 
empreses subministradores de serveis públics, s’ha de liquidar la taxa, corresponent a 
l’any 2017, a l’empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L, amb NIF B82846817, i 
domicili a C. Ribera del Loira, 60 28042 Madrid. 

D’acord amb la declaració d’aquesta empresa sobre els ingressos obtinguts durant l’any 
2017 per la seva activitat de telefonia en aquest municipi, per un import de 1.320.929,32 
€. 

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

 

PRIMER.- Aprovar la següent liquidació provisional, corresponent a l’any 2017, per la 
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, a l’empresa Endesa 
Distribución Eléctrica, S.L, sens perjudici de les actuacions d’inspecció que puguin sorgir 
amb posterioritat: 

  

La facturació del consum durant l’any 2017 ha estat de 1.320.929,32 €. 
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La liquidació que correspon por aplicació de l’Ordenança és (taxa 1’5% sobre la 
facturació del període corresponent): 

  

1.320.929,32 x 0.015 =   19.813,94 € 

  

SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L, informar 
que l’import de 19.813,94 €, l’haurà d’ingressar en el número de compte 
ES.30.0182.5634.14.0200092388 

 

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

  

Expedient 140/2018. Liquidació TOVP de l’empresa Ga s Natural 
Catalunya, SDG,S.A any 2017  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL  

  

APROVAR SI S’ESCAU LA TAXA D’OCUPACIÓ VIA PÚBLICA D E 
L’EMPRESA DE GAS NATURAL CATALUNYA, SDG, S.A.- EXP. 140/2018 

  

Conforme a la ordenança municipal núm. 6, Reguladora de la taxa per l’ús privatiu o 
aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per 
empreses subministradores de serveis públics, s’ha de liquidar la taxa, corresponent a 
l’any 2017, a l’empresa Gas Natural Catalunya, SDG, S.A amb NIF A634485890, i 
domicili a la Plaça del Gas, 2 de Barcelona. 

  

D’acord amb la declaració d’aquesta empresa sobre els ingressos obtinguts durant l’any 
2017 per la seva activitat de gas en aquest municipi, per un import de 38.003,24 €. 

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

  

PRIMER.- Aprovar la següent liquidació provisional, corresponent a l’any 2017, per la 
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, a l’empresa Gas 
Natural Catalunya, SDG, S.A sens perjudici de les actuacions d’inspecció que puguin 
sorgir amb posterioritat: 
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La facturació del consum durant l’any 2017 ha estat de 38.003,24 €. 

La liquidació que correspon por aplicació de l’Ordenança és (taxa 1’5% sobre la 
facturació del període corresponent): 

  

38.003,24 x 0.015 =   570,05 € 

  

SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa Gas Natural Catalunya, SDG, S.A fent-li 
avinent que es dóna conformitat al pagament rebut en data 03 de febrer de 2018, per 
import de 570,05 €.   

  

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

  

Expedient 141/2018. Liquidació TOVP de l’empresa Gas Natural 
Comercializadora,S.A any 2017  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL  

  

APROVAR SI S’ESCAU LA TAXA D’OCUPACIÓ VIA PÚBLICA D E 
L’EMPRESA DE GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.- 
EXP.141/2018 

  

Conforme a la ordenança municipal núm. 6, Reguladora de la taxa per l’ús privatiu o 
aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per 
empreses subministradores de serveis públics, s’ha de liquidar la taxa, corresponent a 
l’any 2017, a l’empresa Gas Natural Comercializadora,S.A, amb NIF A61797536, i 
domicili a la Avda De San Luis, 77 de Madrid 

  

D’acord amb la declaració d’aquesta empresa sobre els ingressos obtinguts durant l’any 
2017 per la seva activitat de gas i electricitat en aquest municipi, per un import de 
4.876,66 €. 

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

  

PRIMER.- Aprovar la següent liquidació provisional, corresponent a l’any 2017, per la 
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, a l’empresa Gas 
Natural Comercializadora, S.A, sens perjudici de les actuacions d’inspecció que puguin 



  

24 
 

sorgir amb posterioritat: 

  

La facturació del consum durant l’any 2017 ha estat de 4.876,66 €. 

La liquidació que correspon por aplicació de l’Ordenança és (taxa 1’5% sobre la 
facturació del període corresponent): 

  

4.876,66 x 0.015 =   73,15 € 

  

SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa Gas Natural Comercializadora, S.A, fent-li 
avinent que es dóna conformitat al pagament rebut en data 03 de febrer de 2018, per 
import de 73,15 €.   

  

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

  

Expedient 142/2018. Liquidació TOVP de l’empresa Ga s Natural 
Servicios,S.A any 2017  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL  

  

APROVAR SI S’ESCAU LA TAXA D’OCUPACIÓ VIA PÚBLICA D E 
L’EMPRESA DE GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.- EXP.142/2 018 

  

Conforme a la ordenança municipal núm. 6, Reguladora de la taxa per l’ús privatiu o 
aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per 
empreses subministradores de serveis públics, s’ha de liquidar la taxa, corresponent a 
l’any 2017, a l’empresa Gas Natural Servicios, S.A, amb NIF A08431090, i domicili a la 
Avda De San Luis, 77 de Madrid 

  

D’acord amb la declaració d’aquesta empresa sobre els ingressos obtinguts durant l’any 
2017 per la seva activitat de gas i/o electricitat en aquest municipi, per un import de 
23.840,79 €. 

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

  

PRIMER.- Aprovar la següent liquidació provisional, corresponent a l’any 2017, per la 
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, a l’empresa Gas 
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Natural Servicios, S.A, sens perjudici de les actuacions d’inspecció que puguin sorgir 
amb posterioritat: 

  

La facturació del consum durant l’any 2017 ha estat de 23.840,79 €. 

La liquidació que correspon por aplicació de l’Ordenança és (taxa 1’5% sobre la 
facturació del període corresponent): 

  

23.840,79 x 0.015 =   357,61 € 

  

SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa Gas Natural Servicios, S.A fent-li avinent 
que es dóna conformitat al pagament rebut en data 03 de febrer de 2018, per import de 
357,61 €.   

  

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

  

Expedient 352/2017. Taxa ocupacio vi a publica (TOVP) Iberdrola 
comercialización Ultimo Recursos 2017 any 2017  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL  

 APROVAR SI S’ESCAU DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
DE L’EMPRESA IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECU RSO, 
S.A.U.- EXP.352/2017 

  

Conforme a la ordenança municipal núm. 6, Reguladora de la taxa per l’ús privatiu o 
aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per 
empreses subministradores de serveis públics, s’ha de liquidar la taxa, corresponent a 
l’any 2017, a l’empresa Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U, amb NIF 
A95554630, i domicili a la Plaça Euskadi 5 48009 Bilbao. 

D’acord amb la declaració d’aquesta empresa sobre els ingressos obtinguts durant l’any 
2017 per la seva activitat de gas i electricitat en aquest municipi, per un import de 
1.213,29 €.  

  

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

  

PRIMER.- Aprovar la següent liquidació provisional, corresponent a l’any 2017, per la 
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utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, a l’empresa Iberdrola 
Comercialización de Último Recurso, S.A.U , sens perjudici de les actuacions d’inspecció 
que puguin sorgir amb posterioritat: 

  

La facturació del consum durant l’any 2017 ha estat de 1.213,29 €. 

La liquidació que correspon por aplicació de l’Ordenança és (taxa 1’5% sobre la 
facturació del període corresponent): 

  

1.213,29 x 0.015 =   18,20 € 

  

SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa Iberdrola Comercialización de Último 
Recurso, S.A.U, informar que aquest import DE 18,20 € l’haurà d’ingressar en el número 
de compte ES.30.0182.5634.14.0200092388 

  

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

  

Expedient 353/2017. Taxa ocupacio via publica (TOVP ) Iberdrola Clientes, 
SAU any 2017  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL 

  

APROVAR SI S’ESCAU LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚB LICA DE 
L’EMPRESA DE IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.- EXP.353/20 17 

  

Conforme a la ordenança municipal núm. 6, Reguladora de la taxa per l’ús privatiu o 
aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per 
empreses subministradores de serveis públics, s’ha de liquidar la taxa, corresponent a 
l’any 2017, a l’empresa Iberdrola Clientes, S.A.U, amb NIF A95758389, i domicili a la 
Plaça Euskadi 5 48009 Bilbao. 

  

D’acord amb la declaració d’aquesta empresa sobre els ingressos obtinguts durant l’any 
2017 per la seva activitat de gas i electricitat en aquest municipi, per un import de 
46.964,74 €. 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- Aprovar la següent liquidació provisional, corresponent a l’any 2017, per la 
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, a l’empresa Iberdrola 
Clientes,S.A.U , sens perjudici de les actuacions d’inspecció que puguin sorgir amb 
posterioritat: 

  

La facturació del consum durant l’any 2017 ha estat de 46.694,74 €. 

La liquidació que correspon por aplicació de l’Ordenança és (taxa 1’5% sobre la 
facturació del període corresponent): 

  

46.964,74 x 0.015 =   704,47 € 

  

SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa Iberdrola Clientes, S.A.U, informar que 
aquest import de 704,47 €, l’haurà d’ingressar en el número de compte 
ES.30.0182.5634.14.0200092388 

  

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

  

Expedient 527/2017. Taxa ocupacio via publica (TOVP ) Orange Esp agne 
S.A.U any 2017  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL  

  

APROVAR SI S’ESCAU LA TAXA D’OCUPACIÓ VIA PÚBLICA D E 
L’EMPRESA ORANGE ESPAGNE, S.A.U.- EXP.527/2017  

Conforme a la ordenança municipal núm. 6, Reguladora de la taxa per l’ús privatiu o 
aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per 
empreses subministradores de serveis públics, s’ha de liquidar la taxa, corresponent a 
l’any 2017, a l’empresa Orange Espagne, S.A.U, amb NIF A82009812, i domicili PE La 
Finca, Paseo Club Deportivo, nº 1 Edif 8 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

  

D’acord amb la declaració d’aquesta empresa sobre els ingressos obtinguts durant l’any 
2017 per la seva activitat de telefonia en aquest municipi, per un import de 35.644,96 €. 

  

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- Aprovar la següent liquidació provisional, corresponent a l’any 2017, per la 
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, a l’empresa Orange 
Espagne, S.A.U, sens perjudici de les actuacions d’inspecció que puguin sorgir amb 
posterioritat: 

  

La facturació del consum durant l’any 2017 ha estat de 35.644,96 €. 

La liquidació que correspon por aplicació de l’Ordenança és (taxa 1’5% sobre la 
facturació del període corresponent): 

  

35.644,96 x 0.015 =   534,67 € 

  

SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa Orange Espagne, S.A.U, informar que 
aquest import  de 534,67 € l’haurà d’ingressar en el número de compte 
ES.30.0182.5634.14.0200092388 

  

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

  

Expedient 796/2017. Taxa ocupació vía pública (TOVP ) Viesgo Energia, 
S.L any 2017  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL  

  

APROVAR SI S’ESCAU LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚB LICA DE 
L’EMPRESA VIESGO ENERGIA, S.L.- EXP.796/2017  

Conforme a la ordenança municipal núm. 6, Reguladora de la taxa per l’ús privatiu o 
aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per 
empreses subministradores de serveis públics, s’ha de liquidar la taxa, corresponent a 
l’any 2017, a l’empresa Viesgo Energia, S.L, amb NIF B39540760, i domicili a la C. 
Concejo, s/n 1ª Planta Polígono Industrial Candina, 39011 Santander. 

D’acord amb la declaració d’aquesta empresa sobre els ingressos obtinguts durant l’any 
2017 per la seva activitat de subministrament d’energia elèctrica en aquest municipi, per 
un import de 938,47 €. 

  

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- Aprovar la següent liquidació provisional, corresponent a l’any 2017, per la 
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, a l’empresa Viesgo 
Energia, S.L, sens perjudici de les actuacions d’inspecció que puguin sorgir amb 
posterioritat: 

            La facturació del consum durant l’any 2017 ha estat de 938,47 €. 

La liquidació que correspon por aplicació de l’Ordenança és (taxa 1’5% sobre la 
facturació del període corresponent): 

  

938,47 x 0.015 =   14,07 €  

  

SEGON.- Considerar que l’empresa ha realitzat autoliquidacions del primer i segon 
trimestre de 2017 d’import de 11,74 € i per tant l’import a liquidar es 2,33 € corresponent 
al tercer i quart trimestre de 2017, que l’haurà d’ingressar en el número de compte 
ES.30.0182.5634.14.0200092388. 

TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Viesgo Energia, S.L. 

  

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

  

Expedient 57/2018. Sol·licitud de tractament de fu ita en els rebuts 
d'aigua del tercer i quart trimestre de 2017  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIO DEL S REBUTS 

D’AIGUA CORRESPONENT AL TERCER I QUART TRIMESTRE DE  2017 I 

GENERAR-NE UNS DE NOUS AMB TRACTAMENT DE FUITA.- 57 /2018  

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. Amb DNI. ...489J, de data 16 de gener de 2018 i amb 

registre d’entrada número E-RE-18-0003, en la qual comunica que després de rebre el 

rebut corresponent al tercer trimestre de 2017 i veure que el consum no era l’habitual, 

sinó molt més elevat, va procedir a la revisió de la xarxa de distribució d’aigua interior de 
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la finca. 

Vist que es va detectar que el programador de reg per gota a gota, estava espatllat i no 

s’aturava mai. Es feia difícil detectar aquest consum per que era lent, dispers i constant i 

no es veia humitat per enlloc.  

Vist que el programador espatllat s’ha canviat per un de nou. Per la qual cosa, sol·licita 

un tractament de fuita en els rebuts del tercer i quart trimestre de 2017, atesa la 

involuntarietat del consum elevat.  

Vist que ha presentat l’albarà de compra d’un programador nou.  

Vist que el personal de manteniment s’ha desplaçat fins l’immoble del sol·licitant, i ha 

pogut comprovar que el programador ha estat substituït per un de nou, i que el 

comptador d’aigua no gira si està tot tancat.  

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.- Aprovar sol·licitar a Base que anul·li i doni de baixa els rebuts d’aigua 

corresponents al tercer i quart trimestre de 2017, amb número fix: 0208002161 i a nom 

del Sr. amb DNI: ....489J, per fuita i en generi uns de nous amb tractament de fuita.  

SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant i a BASE  

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

  

Expedient 1051/2017. Declaració de caducitat i arxi u de l’expedient 
administratiu de sol·licitud de bonificació en les taxes municipals.  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL 
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DECLARAR, SI S’ESCAU, LA CADUCITAT I L’ARXIU D’EXPE DIENTS 

ADMINISTRATIUS DE SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ EN LES  TAXES 

MUNICIPALS.-   

Atès que aquest Ajuntament va concedir una sèrie de bonificacions en les taxes 

municipals de subministrament d’aigua potable i recollida domiciliària d’escombraries als 

següents subjectes passius, un cop comprovat el compliment dels requisits exigits a les 

ordenances fiscals vigents per part dels sol·licitants:  

DNI Expedient 

...487K 1051/2017 

...420L 157/2016 

...778G 90/2017 

  

Atès que por poder valorar la situació socioeconòmica dels sol·licitants, i segons indica 

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

anualment la situació socioeconòmica dels subjectes passius per comprovar que 

continuen complint els requisits que donen lloc al benefici fiscal.  

Atès que s’ha requerit als interessats la documentació necessària per poder valorar la 

seva situació socioeconòmica, sense que l’hagin presentat. 

Atès que s’ha advertit als interessats 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 
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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.- Declarar la caducitat i l’arxiu dels expedients indicats a continuació en relació a 

les sol·licituds 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:  

DNI Expedient 

...487K 1051/2017 

...420L 157/2016 

...778G 90/2017 

 SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat.  

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  

2018-0010 15/02/2018 Convocatòria PLN extraordinari de data 20 
de febrer de 2018 (anul·lat pel PLN/2018/3) 

PLN/2018/2 

2018-0011 15/02/2018 Convocatòria PLN extraordinari de data 20 
de febrer de 2018 

PLN/2018/3 

2018-0012 16/02/2018 Aprovació projecte de reparcel·lació (Sector 
PPU-7) 1564/2017 
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C) PRECS I PREGUNTES  

  

No hi ha assumptes 

  

  

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT   
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