
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2018/4 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 8 / de febrer / 2018 

Durada Des de les 18:15 fins a les 19:40 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Amadeu Benach i Miquel 

Secretari José Félix Velasco Martínez 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

39689555L Amadeu Benach i Miquel SÍ

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

35013086W Ida Pilar Josefa Berdusan Farré SÍ

46333082L Joan Roig i Soria 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 1 de febrer de 2018. 
JGL/2018/3

 

Expedient 49/2018. Contracte menor de Serveis Programa CER 
(Captura/Esterilització/Retorn) amb colònies de gats

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

APROVAR, SI  S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DEL PROGRAMA 
CER  (CAPTURA/ESTERILITZACIÓ/RETORN)  AMB  COLÒNIES  DE  GATS  A 
BANYERES DEL PENEDÈS.- Exp.49/2018

 

Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 31 de gener de 2018 es va acreditar la 
necessitat  d’aquest  Organisme  de  contractar  el  servei  del  Programa  CER 
(Captura/Esterilització/Retorn)  amb  colònies  de  gats  al  municipi  de  Banyeres  del 
Penedès, per un període màxim d’un any o fins el 31 de desembre de 2018, i ateses les 
gestions realitzades amb PROGAT CATALUNYA,  per un preu total de:

 

      Captura-esterilització  i  retorn  dels  gats  a  125€  per  gat  amb  un  màxim  de 
pressupost anual de 2.066,12€ més 433,88€ IVA (Màxim total de 2500€)

 

         Tallers de sensibilització a l’escola a 45€ c/u amb un màxim de pressupost anual 
de 413,22€ més 86,78€ IVA (Màxim total de 500€)

 

         Despeses de material i altres  amb un màxim de pressupost anual de 123,97€ 
més 26,03€ IVA (Màxim total de 150€) 

 

MÀXIM  DE  PRESSUPOST  ANUAL  TOTAL:  2603,31€  més  546,69€  IVA  (TOTAL: 
3.150€)
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Atès que PROGAT CATALUNYA ha presentat una declaració jurada, relativa a no estar 
incurs  en  prohibicions  per  contractar  establertes  a   l’article  60  del  TRLCSP i  altres 
requisits per poder contractar amb l’Administració Pública en data 2 de febrer de 2018 i 
amb registre d’entrada número 389.

 

Atès  l’informe  emès  pel  coordinador  de  Serveis  Tècnics  de  l’Ajuntament  en  data 
30/01/2018 que consta en l’expedient on es diu:

 

“INFORME TÈCNIC

 

ANTECEDENTS

 

Vista  la  necessitat  que  actualment  te  l’Ajuntament  de  realitzar  un  control  constant  i  
necessari de la colònia de gats existents al municipi per tal de poder portar un control de  
la  seva  natalitat,  per  motius  de  salubritat  i  seguretat  dels  habitants,  dels  animals  
domèstics, dels animals abandonats, perduts o assilvestrats del municipi.

Vist l'increment de la sensibilitat social respecte a la protecció animal i a la millora de les 
condicions de vida dels animals urbans a Banyeres del Penedès, fet que està derivant en 
una millora de les polítiques municipals, basada en la convivència entre aquests animals i  
els ciutadans. 

La Llei de protecció dels animals catalana (Decret Legislatiu 2/2008 del 75 d’abril, pel  
qual s’aprova el Text refós de la Llei de Protecció dels Animals) estableix en el seu article  
16.1  que correspon als ajuntaments recollir  i  controlar  els animals abandonats,  
perduts o assilvestrats, i controlar als animals salvatges urbans. Els gats ferals de 
les colònies felines entren en aquesta última categoria, per tant, els ajuntaments tenen 
l'obligació  per  llei  d'intervenir  destinant  recursos  per  a  la  seva  esterilització  i  
control. Tant la Generalitat de Catalunya com algunes Diputacions com la de Tarragona,  
tenen  partides  pressupostàries  per  a  aquesta  fi  dirigides  als  ajuntaments  que  les  
sol·licitin.

 

A  Catalunya  està  prohibit  el  sacrifici  dels  animals  de  companyia  als  centres  
d'acolliment, per la qual cosa l'actuació més efectiva de control és I’ esterilització.

 

L'opció de retirar els gats del seu territori no soluciona el "problema" de la seva presencia  
a un determinat lloc, ja que en retirar una colònia es crea el "efecte de buit ecològic” que  
permetrà que en poc temps es torni a instal·lar una colònia de gats no controlada.

 

La plataforma animalista PROGAT CATALUNYA, realitza assessorament sobre  Gestió 
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Ètica de Colònies felines a diverses localitats del nostre territori. Aquest mètode està  
basat en el mètode CER (Captura/Esterilització/Retorn). La plataforma dota de les eines  
necessàries a les administracions competents en la matèria per tal de substituir el mètode  
de  captura  i  tancament  de  gats  a  centres  d'acollida  d'animals  domèstics,  on  moren  
ràpidament per estrès, malalties, desatenció i negligència en clar incompliment de la llei  
catalana de protecció dels animals.

 

Els  gats  ferals  o  assilvestrats  de  les  colònies  felines  no tenen la  capacitat  de  poder  
conviure amb els humans, per tant, no existeix cap motiu per tancar animals lliures a una  
"protectora"  o  gossera.  Les  gosseres  i  protectores  existeixen  exclusivament  per  
donar  aixopluc als  animals domèstics  abandonats que son trobats  al  carrer,  a  la  
espera de que trobin una llar definitiva. Tot i això, moltes protectores del nostre territori,  
especialment  les  que  acumulen  convenis  amb  desenes  de  poblacions,  no  realitzen  
aquesta tasca amb els requisits mínims que garanteixen la supervivència dels animals, i  
han sigut denunciades reiteradament per maltractament i negligències greus.

 

La llei de protecció dels animals de Catalunya prohibeix qualsevol maltractament físic  
o psicològic als animals. Per aquest motiu es pot incórrer en la il·legalitat al tancar a  
un animal lliure i assilvestrat en una gàbia d'un centre de acollida d'animals, per 
què  aquest  tancament  és  una  sentencia  de  mort  segura  per  l'enorme  estrès  i  la  
conseqüent  baixada  de  defenses  que  causa  en  l'animal  la  situació.  A més  a  més,  
aquesta actuació representa un malbaratament inacceptable dels diners públics,  
donat que no és la forma adequada ni eficaç de gestionar les colònies felines.

 

La  realitat  és  que  sempre  han  existit  i  sempre  existiran  colònies  de  gats  als  
municipis i, associades a elles, persones que es fan càrrec de la seva alimentació i de la  
seva cura. Les associacions i els voluntaris realitzen un servei públic a la societat,  
ajudant  a  l'ens  local  a  complir  la  legalitat  en  relació  a  les  colònies  de  gats,  des  de  
l'altruisme i amb gran esforç i una inversió important de temps i de mitjans personals dels  
voluntaris.  Generalment, la Gestió Ètica de Colònies es veu dificultada per la falta de  
medis  econòmics  i  de  recolzament  per  part  de  l'administració  pública  i  això  és  una  
situació que cal corregir. Altre motiu de dificultats és la contractació d'ens públics i privats  
d'empreses de plagues o de recollida per segrestar els gats de les colònies i domèstics.  
En el cas de les empreses de plagues, està terminantment prohibit que recullin animals  
de colònies. En el cas de les empreses de recollida/acollida, el seu àmbit quedaria com a  
molt  reduït  a  la recollida dels  animals domèstics abandonats,  mai  poden recollir  gats  
ferals per què no és el seu àmbit d'actuació. Tot i això, les condicions en aquests centres  
gats són tan terribles pels gats, que la majoria de les associacions han nascut en gran  
part per evitar que els gats de les seves localitats entrin en aquests centres, donat que és  
demostrable que els gats no sobreviuen a les dures condicions de les gateres. Cas apart  
els cadells de biberó que tant abunden als mesos d'estiu, que necessiten d'una xarxa de  
cases  d'acollida  experimentades  en  nodrir  petits  que  cap  empresa  té,  però  sí  les  
associacions.  Generalment  les  associacions  locals  recullen  els  gats  domèstics  i  els  
aixopluguen  en  cases  d'acollida  fins  que  apareixen  els  seus  propietaris  o  bé  són  
adoptats.

 

La gestió dels gats d'un municipi és una feina molt feixuga, sacrificada i en Ia que  
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es necessiten molts coneixements específics sobre comportament  felí,  veterinària,  
biologia, etc., prioritzant el benestar animal. Per això no es pot realitzar amb els criteris  
economicistes d'una empresa privada que té l'objectiu de tenir guanys econòmics. Cap  
treballador a sou realitzaria les tasques d'un voluntari, ni passaria les hores en blanc a la  
nit donant biberons a uns cadells durant un mes, ni aniria de captures a la matinada per  
esterilitzar una colònia sense límit d'hores treballades. Els nostres voluntaris regalen als  
animals i a la seva comunitat una quantitat enorme d'hores l'any per assolir el benestar  
animal, i millorar la convivència entre gats i humans. Per aquest motiu mereixen respecte  
i reconeixement com a servidors socials, i necessiten rebre mitjans públics per realitzar  
aquesta tasca tan necessària en benefici de tots.

 

Amb el  projecte que representa la plataforma  PROGAT CATALUNYA s'ha aconseguit  
establir  legalment aquesta gestió,  protegint  a les colònies i  als  seus responsables,  
establint convenis amb les entitats públiques i privades per portar endavant aquest model  
de gestió ètic i efectiu.

 

Es essencial que no es difongui la ubicació de les colònies. Les colònies controlades de  
gats urbans solen ser focs d’abandonament de gats, atès que els propietaris perceben  
que els gats podran estar sans i alimentats. Les colònies estables poden convertir-se en  
un  reclam  per  a  conductes  poc  cíviques,  ja  que  l’abandonament  d'un  exemplar  en  
aquests espais pot tranquil·litzar la mala consciència del seu propietari. Per altra banda,  
hi ha precedents d’actuacions vandàliques de persones que porten els seus gossos a  
"caçar" en zones on saben que hi ha gats, i també són elevats els actes de maltractament  
per part d’humans a les colònies, tant per part de veïns descontents que atempten contra  
la vida dels animals amb verí i altres mètodes il·legals i cruels, com per part de persones  
que  gaudeixen  maltractant  als  animals  emparats  per  la  impunitat.  Per  això  és  molt  
important garantir la discreció de la ubicació de les colònies i no fer-ne difusió.

 

Hi ha localitats que han apostat per una visibilització de les colònies, com Sant Boí de  
Llobregat,  amb uns resultats  molt  positius.  Cal  remarcar que aquesta opció és viable  
només des d'una implicació molt  alta en protecció animal per part  de I  ‘administració  
local, en el cas de Sant Boí, s'ha dut a terme una feina impecable des de la regidoria  
específica de Tinença Responsable i Benestar dels Animals.

 

Obligacions per part de l’ajuntament:

 

Financera per realitzar amb èxit el control ètic de totes les colònies de gats del municipi.  
Això implica:

 

      1.     Subministrar el material de captures: gàbies-trampa i transportins.
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2.     Pagar el preu del contracte.

 

3.     Facilitar  una sala, dependència o espai adequat on es pugui  realitzar  els  
tallers  pedagògics  al  Municipi  i  on  es  puguin  portar  a  cap  les  esterilitzacions  
corresponents.

Obligacions de Progat Catalunya:

1.    Cens dels individus de les colònies.

 

2.    Atenció i  resolució dels problemes que hagi  ocasionat la presència de  
gats al veïnat.

 

3.    Aplicació de la CER (Captura-Esterilització- Retorn) als gats.

 

4.    Trasllat  i  despeses  veterinàries  generades  pels  individus  com  cures,  
tractaments,  ingressos,  guarderia  de  gats  adoptables  o  abandonats  o  
eutanàsies  i  incineracions  dels  gats  que  dictamini  el  servei  veterinari,  
desparassitacions  internes i externes. Esterilització de mascles i femelles  
amb marcatge a l’orella per a reconèixer-los com individus controlats.

 

5.    Gestió  de  les  adopcions  que  es  puguin  realitzar  a  aquells  gats  
abandonats que siguin mansos.

 

6.    Els  espais  i/o  dependències  cedides  per  l’Ajuntament  es  deixaran  en  
condicions òptimes de neteja.

 

Per tot això, des de els Serveis Tècnics municipals, un cop analitzat el projecte presentat  
per la plataforma PROGAT CATALUNYA, considerem adient poder adherir-nos mitjançant  
contracte menor, per tal d’establir al nostre municipi un model de gestió que garanteixi els  
benestar dels gats al carrer, una millor convivència entre els ciutadans i els gats. A demes  
de conscienciar i educar amb el respecte cap a les persones i els animals.

 

Rafa Rodríguez Rivas                                                                                                             

 

Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament           Banyeres, a la data de la signatura”
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Atès  l’informe  del  Sr.  Jose  Félix  Velasco  Martínez,  secretari  interventor  tresorer  de 
l’Ajuntament  de Banyeres del  Penedès,  de data 7 de febrer  de 2018, que consta en 
l’expedient.

 

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

 

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 donat compte en el ple de data 22 de juny de 2015 i l’art 23 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

 

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

  

PRIMER.-  Aprovar  el  contracte  menor  del  servei  Programa  CER 
(Captura/Esterilització/Retorn) amb colònies de gats al municipi de Banyeres del Penedès 
per un període màxim d’un any o fins el 31 de desembre de 2018, i ateses les gestions 
realitzades amb PROGAT CATALUNYA,  per un màxim de pressupost anual de 2603,31€ 
més 546,69€ d’IVA (Màxim total de 3.150€) d’acord el següent detall:

 

        Captura-esterilització  i  retorn  dels  gats  a  125€  per  gat  amb  un  màxim  de 
pressupost anual de 2.066,12€ més 433,88€ IVA (Màxim total de 2500€)

 

       Tallers de sensibilització a l’escola a 45€ c/u amb un màxim de pressupost anual 
de 413,22€ més 86,78€ IVA (Màxim total de 500€)

 

       Despeses de material i altres  amb un màxim de pressupost anual de 123,97€ 
més 26,03€ IVA (Màxim total de 150€) 

  

SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable, a càrrec de 
les partides pressupostàries següents de l’actual pressupost hi ha consignació suficient 
per autoritzar la despesa indicada fins a un límit de 3.150€ durant l’exercici 2018:

       Partida pressupostària 3110 22799, sota el concepte “Campanya d’esterilització 
d’animals domèstics”: límit de 2.500 euros. 

 

      Partida pressupostària 3110 22602 sota el concepte “Publicitat i propaganda”: límit de 
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500 euros. 

 

         Partida pressupostària 3110 22113, sota el concepte “Manutenció d’aliments”: límit 
de 50 euros.

 

   Partida pressupostària 3110 22199, sota el concepte “Altres subministraments”: límit de 
100 euros.

  

TERCER.-  Significar la conveniència per a l’any 2019, al tractar-se d’un Servei que estén 
els seus efectes a l’exercici 2019, de convertir el contracte menor actual en conveni i,  
s’haurà de preveure la consignació adequada i suficient en el pressupost de 2019 per 
atendre la despesa que se’n pugui derivar. 

 

QUART.- Nomenar al regidor Sr. Lluís Inglada Jané, responsable i coordinador municipal 
d’aquest Projecte, per a la seva executivitat.

 

CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’interessat.

 

SISÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

  

 

Expedient 110/2018. Contracte menor de servei per netejar col·lector 
d’aigües residuals de la urbanització els Boscos de Banyeres del 
Penedès.

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

 

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  EL  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI  PER  NETEJAR 
COL.LECTOR  D’AIGÜES  RESIDUALS  DE  LA URBANITZACIÓ  ELS  BOSCOS  DE 
BANYERES DEL PENEDÈS.  EXP 110/2018

 

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 6 de febrer de 2018 es va acreditar la 
necessitat  d’aquest  organisme  de  contractar  el  servei  per  netejar  col·lector  d’aigües 
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residuals de la urbanització El Boscos de  Banyeres del Penedès, i ateses les gestions 
realitzades  amb l’empresa  Ferrovial  Servicios,  per  un  preu  total  de  3.489,60  euros  i 
348,96 euros d’IVA (10%).

 

Atesa la declaració jurada de l’empresa Ferrovial Servcios, 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 6  febrer de 2018.

 

Atès  l’informe  del  Sr.  José  Felix  Velasco  Martínez,  secretari  interventor  tresorer  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 7 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 :

 

PRIMER.-  Aprovar  la  contractació  menor  del  servei  per  netejar  col·lector  d’aigües 
residuals de la urbanització Els Boscos de  Banyeres del Penedès, a l’empresa Ferrovial  
Servicios, per un import de 3.489,60 euros i 348,96 euros d’IVA (10%).

 

SEGON.-  Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de 
la partida número 1620 21000 de l’actual pressupost, fent ús de la borsa de vinculació 
jurídica.

 

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

 

Expedient 117/2018. Contracte menor de servei per netejar col·lector 
zona molinet del Municipi del municipi de Banyeres del Penedès.

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

 

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  EL  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI  PER  NETEJAR 
COL.LECTOR ZONA MOLINET DEL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS.  EXP 
117/2018

 

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 6 de febrer de 2018 es va acreditar la 
necessitat d’aquest organisme de contractar el servei per netejar col·lector zona Molinet 
del municipi de  Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades amb l’empresa 
Ferrovial Servicios, per un preu total de 6.367,20 euros i 636,72 euros d’IVA (10%).

 

Atesa la declaració jurada de l’empresa Ferrovial Servicios, 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 6 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 7 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,
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Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció, dels següents acords :

 

PRIMER.- Aprovar la contractació menor del servei per netejar col·lector zona Molinet del 
municipi de  Banyeres del Penedès, a l’empresa Ferrovial Servicios, per un import de 
6.367,20 euros i 636,72 euros d’IVA (10%).

 

SEGON.-  Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de 
la partida número 1620 21000 de l’actual pressupost, fent ús de la borsa de vinculació 
jurídica.

 

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

 

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

 

Expedient 118/2018. Contracte menor de serveireparacions fuites d’aigua 
a diversos carrers del municipi de Banyeres del Penedès.

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

 

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  EL  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI  REPARACIONS 
FUITES  D’AIGUA  A  DIVERSOS  CARRERS  DEL  MUNICIPI  DE  BANYERES  DEL 
PENEDÈS.  EXP 118/2018

 

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 6 de febrer de 2018 es va acreditar la 
necessitat  d’aquest  organisme  de  contractar  el  servei  reparacions  fuites  d’aigua  a 
diversos carrers del municipi de  Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades 
amb l’empresa Ferrovial Servicios, per un preu total de 3.611,40 euros i 361,14 euros 
d’IVA (10%).

 

Atesa la declaració jurada de l’empresa Ferrovial Servcios, 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.
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Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 6 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 7 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 :

 

PRIMER.- Aprovar la contractació menor del servei reparacions fuites d’aigua a diversos 
carrers del municipi de  Banyeres del Penedès, a l’empresa Ferrovial Servicios, per un 
import de 3.611,40 euros i 361,14 euros d’IVA (10%).

 

SEGON.-  Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de 
la partida número 1620 21000 de l’actual pressupost.

 

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

 

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

 

Expedient 120/2018. Contracte menor d'obres instal·lació nova canonada 
d’aigua per suministrar aigua al camp de futbol municipal de Banyeres 
del Penedès

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL
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APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE L’OBRA INSTAL.LACIÓ NOVA 
CANONADA  D’AIGUA  PER  SUBMINISTRAR  AIGUA  AL  CAMP  DE  FUTBOL 
MUNICIPAL DE BANYERES DEL PENEDÈS. 120/2018

 

Atès  que mitjançant  Provisió  de  la  Presidència  de  data   6  de  febrer  de  2018 es  va 
acreditar  la  necessitat  d’aquest  organisme  de  contractar  l’obra  d’instal·lació   nova 
canonada d’aigua per subministrar aigua al Camp de Futbol municipal de Banyeres del 
Penedès, i ateses les gestions realitzades amb a l’empresa Ferrovial Servicios,  per un 
preu total de 3.292,80 euros  i 329,28 euros d’IVA (10%).

 

Atesa  la  declaració  jurada  de  Ferrovial  Servicios,  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  l’informe  del  Sr.  Rafael  Rodríguez  Rivas,  Coordinador  del  Servei  Tècnic  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 6 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 7 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.
 
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 de l’obra instal·lació nova canonada d’aigua per 
subministrar aigua al Camp de Futbol municipal de Banyeres del Penedès, a l’empresa 
Ferrovial Servicios, per un import de 3.292,80 euros i 329,28 euros d’IVA (10%).

 

SEGON.-   Autoritzar, i disposar la despesa indicada des del punt de vista comptable a 
càrrec de la partida nº 1610 61900 de l’actual pressupost.
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TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.

 

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

 

Expedient 78/2018. Ratificar si s'escau Decret Alcaldia 2018-0008 Cros 
escolar comarcal(Centre Cívic)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

RATIFICAR,  SI  S’ESCAU,  EL  DECRET  D’ALCALDIA 2018-0008  CROS  ESCOLAR 
COMARCAL. EXP.- 78/2018

Atès, que en data 2 de febre de 2018, es va dictar el decret d’alcaldia 2018-0008, que a  
continuació es transcriu en la seva literalitat:

“Atès  que  el  Consell  Esportiu  del  Baix  Penedès  organitza  un  cros  escolar  comarcal,  
esdeveniment esportiu que està destinat a tots els nens i nenes, i les seves famílies, des  
de P3 fins a 6è, i que consta de vàries proves a diferents pobles de la comarca.

Atès que l’AMPA de l’Escola Mare de Déu del  Priorat  de Banyeres del  Penedès,  ha  
decidit formar part d’una de les proves del Cros Escolar, la qual tindrà lloc diumenge 4 de  
febrer de 2018 i en la que es preveu una participació màxima de 440 nens i nenes de la  
comarca.

Atès la memòria del Regidor d’Esports que consta a l’expedient, el la qual es considera 
que la promoció de l’esport és important fomentar-la des de ben petits, que la participació  
en el Cros Escolar Comarcal és una activitat d’interès general, utilitat pública, fomenta la  
cohesió social, la participació ciutadana i promou l’esport i l’oci saludable.

Atès el pressupost de despeses estimades és el que a continuació es detalla:

 

CONCEPTE DESPESES

Picnic – 500 medalles 598,95 €

Fleca l’Avinguda – galetes avituallament 160,00 €

Supermercat El Rebost – plàtans avituallament 200,00 €

Ca la Rita – aigües avituallament 115,50 €

TOTAL DESPESES ESTIMADES 1.074,45 €
Vist  l’informe  favorable,  emès  per  la  Secretaria  Intervenció  Municipal,  que  consta  a  
l’expedient. 

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

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret  
número 66-2015 i les competències del ple a favor de JGL 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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Per tot això, 

RESOLC:

PRIMER.-  Aprovar  donar  suport  a  l’Ampa  de  l’Escola  Mare  de  Déu  del  Priorat  de  
Banyeres del Penedès, en l’organització d’una de les proves del Cros Escolar Comarcal,  
la qual tindrà lloc a Banyeres del Penedès el diumenge 4 de febrer de 2018. 

SEGON.- Autoritzar,  disposar  i  reconèixer  les  despeses  anteriorment  relacionades,  a  
càrrec de l’aplicació pressupostària 3410 22609 del vigent pressupost i ordenar el seu  
pagament quan procedeixi. 

TERCER.- Ratificar el present decret per la propera Junta de Govern Local.

QUART.- Donar compte del present decret al Ple de la Corporació en la propera sessió.” 

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

PRIMER: Ratificar el decret d’alcaldia número 2018-0008, de data 2 de febrer de 2018, 
referent al cros escolar comarcal.

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

 

Expedient 1387/2017. Reclamació de devolució de les quanties abonades 
derivades del Projecte de Reparcel·lació "Els Boscos" i la anòmala 
situació urbanística que afecta a les seves parcel·les

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

APROVAR DESESTIMAR SI S’ESCAU LA SOL·LICITUD DEL SR. AMB DNI...316-C 
SOBRE  EL  REINTEGRE  DE  LES  QUANTITATS  ABONADES  DEL  PROJECTE  DE 
REPARCEL·LACIÓ  ELS  BOSCOS  I  LA ANÒMALA SITUACIÓ  URBANISTICA QUE 
AFECTA A LES SEVES PARCEL·LES EXP.- 1387/2017

 

Atès entrada de data 21 de desembre de 2017 amb número 4536 del Sr. amb DNI...316-C 
,  en  la  que  sol·licita  el  reintegrament  de  les  quantitats  abonades  per  la  seva  part, 
derivades del Projecte de Reparcel·lació “Els Boscos” i  la consideració de la anòmala 
situació urbanística que afecta a les seves parcel·les.

Cal  indicar  que  existeix  contradicció  Projecte  de  Reparcel·lació  en  relació  al  POUM. 
S’està tramitant una modificació del POUM per tal d’adequar el Projecte de Reparcel·lació 
al POUM.

Atès a l’informe de data 16 de gener de 2018 de l’Arquitecte Municipal, que es transcriu 
seguidament:

 

“  INFORME TÈCNIC 

 

Assumpte

Informe urbanístic en referència al recurs de reposició presentat per l’advocat Javier 
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Huarte Teres en data 15 de desembre de 2017, per les parcel·les 2 i 4 del Carrer Marta 
Mata.

Sol·licitant

Javier Huarte Teres en representació de José María Ventosa Rull

 

Informe

Es presenta escrit en referència a que les parcel·les 2 i 4 de l’Urb. Boscos Carrer Marta  
Mata, presenten, simultàniament, dual règim urbanístic.

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

 

Aquest  escrit  justifica en que abans del  POUM, les parcel·les pertanyien a un sector 
desenvolupat per una reparcel·lació que es trobava en el  sector Boscos, antic Pla de 
Millora Urbana de la urbanització Boscos i que amb el POUM passen a formar part del 
PAU-4 Casconar i per tant, hi ha dualitat de qualificació urbanística.

 

En referència a aquesta fet, s’ha de deixar clar que la qualificació de les parcel·les ve 
donada per l’instrument urbanístic vigent i que, actualment, és el POUM. Per tant, la única 
qualificació vàlida i vigent és la que marca el POUM, les anterior qualificacions queden 
suprimides pel vigent i com a conseqüència, no pot haver dos règims urbanístics, tal i  
com es diu en l’escrit.

 

Per tant, la classificació urbanística actual de les parcel·les del Carrer Marta Mata 2-4,  
son de sòl urbà no consolidat, qualificat com Clau P, Espais lliures públics, dins el PAU 4-  
Casconar, pendent del seu desenvolupament.

 

Joan Prous Cañellas

Arquitecte municipal

(Assistència tècnica comarcal)

 

 

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

 

PRIMER.- Desestimar la reclamació del Sr. amb DNI... 316-C de data 21 de desembre de 
2017 amb número d’entrada al registre de l’Ajuntament 4536.

SEGON.- Notificar aquest acord al sol·licitant.

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

   

 

Expedient 58/2018. Desestimar petició respecte a no fer efectives les 
taxes corresponents a un immoble.

Desfavorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

DESESTIMAR, SI S’ESCAU, LA PETICIO DE LA SOCIETAT MERCANTIL RESPECTE 

A NO FER EFECTIVES LES TAXES CORRESPONENTS A UN IMMOBLE.- 58/2018

Vist  la  sol·licitud presentada per  la  societat  mercantil  amb CIF:  ...833 de data  20  de 

desembre de 2017 i amb registre d’entrada número E-17-4526, en la qual informen que 

com a apoderats de les empreses B. S. A. U. i C., estan rebent les taxes del immobles, 

del qual no té la possessió del mateix (ocupació indeguda). Per la qual cosa, comuniquen 

que no assumiran el deute del mateix, fins que no es regularitzi la possessió, mitjançant  

dictamen del jutge. 

Vist les alteracions de l’immoble que consten a Base Gestió d’Ingressos, del qual se’n 

desprèn:  que  el  immoble  indicat  va  ser  adquirit  per  aquesta  entitat  en  les  següents 

condicions i dates: 

L’immoble amb referència cadastral 1508501CF8710H0001BG va ser adquirit el dia 28 de 

novembre de 2013, per l’empresa B. S. A. U. i C. 

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

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

del Règim Local.

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
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número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL per acord plenari de data 22 

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

plenari de data 4 d’abril de 2017.

Per tot això, 

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

PRIMER.- Desestimar la petició  de la societat  mercantil  amb CIF:  ...833,  atès que la 

mateixa  no  està  fonamentada en dret  i  no s’ajunta a  la  realitat  jurídica  del  immoble 

esmentat. 

SEGON.- Notificar el present acord a l’empresa mercantil. 

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

 

Expedient 132/2018. APROVAR TANCAMENT PADRO AIGUA 
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2017

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  EL  PADRO  DE  L’AIGUA  CORRESPONENT  AL  QUART 
TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2017.- 132/2018

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local els resultats definitius del Padró  
d’aigua corresponent al QUART trimestre de l’exercici 2017, de totes les zones: 1. Poble,  
2.  Priorat  3.  Casa Roja 4.  Boscos 5.  Sant  Miquel/Saifores per un import  de:  Zona 1: 
30.913,82€,  Zona  2:  18.089,77€,  Zona  3:  4.324,27€,  Zona  4:  8.081,40€  i  Zona  5: 
10.385,66€. 

Un import total de: 71.794,92€ 

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

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

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

PRIMER.- Aprovar el Padró de l’aigua corresponent al  QUART  trimestre de l’exercici  
2017, de tot el nucli per un import total de 71.794,92€
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SEGON.- Exposar al públic el present expedient al tauler d’anuncis de la Corporació 
durant el termini de 15 dies per al seu examen i reclamacions que procedeixin.

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

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

 

 

Expedient 1577/2017. Inscripció en el Padró Municipal d'Habitants en 
casa alliberada.

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

APROVAR, SI S’ESCAU, INSCRIURE EN EL PADRO MUNICIPAL D’HABITANTS A LA 

SRA. AMB DNI: ...851M I FAMILIA PER CANVI DE RESIDENCIA AL MUNICIPI.- 

1577/2017

Vist que amb data 19 de desembre de 2017, la Sra. amb DNI: 851M es va  presentar 

escrit sol·licitant la seva inscripció, i al dels seus dos fills, en el padró d'habitants d'aquest  

Municipi. 

Vist que amb data 2 de gener de 2018, es va emetre informe per Secretaria en relació a 

la legislació aplicable i al procediment a seguir en relació amb aquest assumpte.

Vist que amb data 24 de gener de 2018, es va emetre informe pels Serveis Municipals en 

relació amb la comprovació de les dades aportades pel sol·licitant. 

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat 

amb l'establert en els articles 15 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 

les  Bases  del  Règim  Local,  així  com  en  els  articles  53  i  següents  del  Reial  decret 

1690/1986,  de 11 de juliol,  pel  qual  s'aprova el  Reglament  de Població  i  Demarcació 

Territorial de les Entitats Locals. 
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Per tot això, 

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

PRIMER. Inscriure en el Padró Municipal a la Sra. amb DNI: 851M i família per canvi de 

residència al municipi. 

SEGON. Notificar a la interessada la seva inscripció en el  Padró d'Habitants d'aquest 

Municipi. 

TERCER. Incloure la present variació de dades en la informació que mensualment es 

remet  a l'Institut  Nacional  d'Estadística,  en compliment de l'article 65 del  Reial  decret  

1690/1986, de 11 de juliol,  pel  qual  s'aprova el  Reglament  de Població i  Demarcació 

Territorial de les Entitats Locals.

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

 

Expedient 363/2017. Sol·licitud de baixa de la taxa d'escombraries d'un 
immoble per error en el subjecte.

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

APROVAR, SI S’ESCAU, SOL·LICITAR A BASE – GESTIO D’INGRESSOS LA BAIXA 

DE  LA  TAXES  D’ESCOMBRARIES  D’UN  IMMOBLE  AMB  EL  SUBJECTE 

INCORRECTE.- 363/2017 

Vist  l’escrit  de Base Gestió  d’Ingressos,  de data 14 de març de 2017 i  amb registre 

d’entrada número 1004, en el  qual  comuniquen que actualment existeix un expedient 

1994/024686  que  fa  referència  a  deutes  de  taxa  d’escombraries  (98849069)  d’un 
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immoble. 

Vist que les dades obtingudes del Registre de la Propietat número 1 del Vendrell aquest 

immoble va ser adquirit al 16/03/2006 pel Sr. D. G. E. i posteriorment el dia 19/07/2012 va 

ser adquirit per R. P. S. L. En data 26 de juliol 2013 B.M.N. S. A. va absorbir a R. P. S. L. i 

a la vegada B.M. N. S. A. va ser adquirida per B. S. S. A.

Vist que segons les dades existents a Base – Gestió d’ingressos, la taxa d’escombraries 

que es pretenia liquidar de l’immoble referenciat (020560000368) corresponen a la finca 

amb número fix: 98867475. 

Vit que sol·liciten la baixa dels rebuts liquidats de forma incorrecta i les noves liquidacions 

dels rebuts no prescrit amb el subjecte passiu corresponent. 

Per tot això, 

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

PRIMER.- Aprovar sol·licitar a Base la baixa dels rebuts d’escombraries de l’exercici 2006 

fins a l’exercici 2013, amb número fix: 020560000368 i a nom de l’empresa D. S. A. Amb 

CIF: ..739 generats per error a un subjecte passiu erroni.

SEGON.- Notificar el present acord a Base 

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

 

Expedient 7/2018. Canvi de Titularitat d'una Llicència d'«AutoTaxi»

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

AUTORITZAR,  SI  S’ESCAU,  LA TRANSMISSIÓ  DE  LA LLICÈNCIA DE  TAXI  DEL 
MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS.  - EXP. 7/2018
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Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I. núm.: 181-K en data 22 de desembre de 
2017 (RE 4552) per demanar que s’accepti la transmissió de llicència de taxi que ha fet al 
Sr. amb D.N.I. núm.: 138-S.

Atès que la Comissió de Govern de data 29 d’abril de 1998 va aprovar l’adjudicació de la 
concessió d’una plaça de taxi al Sr. amb D.N.I. núm.: ...181-K

Atès que hi ha hagut varis acords d’autorització de canvi de vehicle per realitzar el servei  
d’auto-taxi.

Atès  que  en  data  3  de  gener  de  2018  Alcaldia  emet  provisió  on  es  disposa  que el 
secretari  interventor  tresorer  emeti  un  informe  sobre  la  legislació  aplicable  i  el 
procediment  a  seguir  en  relació  amb el  canvi  de  titularitat  de  la  llicència  d’auto  taxi  
sol·licitat.

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I. núm.: 138-S en data 15 de gener de 2018 
(RE 119) aportant documentació i sol·licitant que es tramiti la transmissió de llicència de 
taxi del Sr. amb D.N.I. núm.: 181-K.

Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 7 de febrer de 2018 on 
diu:

“INFORME TÈCNIC

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. Manuel Murillo, amb registre d’entrada número 119  
del 15 de gener de 2017, on ens sol·licita la transmissió de la llicencia de taxi del Sr.  
Josep Singla Aceitón en favor seu.

Vista la documentació presentada pel sol·licitant i pel Sr. amb D.N.I.: ...181-K.

Per tot això, i en compliment de les condicions establertes a la Llei 19/2003, de 4 de juliol,  
del  taxi  i  en concret  en aplicació dels  articles 8 i  10 de l’esmentada llei,  considerem  
procedent la transferència de la llicencia de taxi del Sr. Singla a favor del Sr. Murillo,  
sempre  i  quan  es  mantinguin  les  condicions  exigides  en  l’esmentada  llei  per  a  
l’atorgament de llicencies de taxi.

ARTICLE 8. TITULARITAT DE LES LLICÈNCIES DE TAXI 1. 

1- L’atorgament de les llicències de taxi resta sotmès al compliment de les condicions  
següents: 

a)    Ésser  una  persona  física  o  jurídica,  en  forma de  societat  mercantil,  societat  
laboral o cooperativa de treball associat. 

 

b)    Acreditar  la  titularitat  del  vehicle  en  règim  de  propietat,  lloguer,  arrendament  
financer, rènting o un altre règim admès per la normativa vigent. 

 

c)    Acreditar  el  compliment  de  les  obligacions  de  caràcter  fiscal,  laboral  i  social,  
incloses les relatives a les condicions del  centre de treball,  establertes per  la  
legislació vigent. 
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d)    Acreditar, en el cas de les persones físiques, que es posseeix el certificat exigible  
per a conduir el vehicle, d’acord amb el que estableix l’article 19. 

 

e)    Acreditar, en el cas de les persones jurídiques, que els conductors que hi presten  
els serveis de conducció tenen el certificat que estableix l’article 19. 

 

f)     Tenir coberta la responsabilitat civil  pels danys que es puguin ocasionar en el  
transcurs del servei, en els termes establerts per la normativa vigent. 

 

2- Les persones físiques i jurídiques poden ésser titulars de més d’una llicència de taxi,  
fins a un màxim de cinquanta. El nombre total de llicències de les persones titulars de  
més d’una no pot superar mai el 15% del total vigent en un mateix municipi o una mateixa  
entitat local competent per a atorgar-les.

 

ARTICLE 10. TRANSMISSIÓ DE LES LLICÈNCIES  

1.  Les  llicències  per  a  prestar  els  serveis  urbans  de  taxi  es  poden  transmetre  amb  
l’autorització  prèvia  de  l’ens  que  les  ha  concedides,  que  només  en  pot  denegar  la  
transmissió en el termini d’un mes d’ençà de la data de la sol·licitud, si l’adquirent no  
compleix les condicions necessàries per a l’atorgament inicial de la llicència. S’entén que  
la  transmissió de la llicència de taxi  és autoritzada en el  cas de manca de resposta  
expressa de l’ens que l’ha de concedir, un cop transcorregut el dit termini. 

2. Per tal que es pugui fer efectiva la transmissió de la llicència de taxi, l’adquirent nou ha  
d’acreditar que compleix tots els requisits per a prestar els serveis de taxi exigits per  
aquesta Llei i  les normes que la desenvolupin, i que no té pendent de pagament cap  
sanció pecuniària imposada per resolució ferma en via administrativa per alguna de les  
infraccions tipificades per aquesta Llei relacionada amb la prestació de serveis amb la  
llicència objecte de la transmissió. 

3.  La transmissió de llicència de taxi no es pot  autoritzar,  en el  cas de les persones  
jurídiques, si comporta que es vulnerin les disposicions de l’article 8.2. La persona que ha  
transmès una llicència de taxi no pot ésser titular d’una altra llicència en el període de  
temps que es determini per reglament.

 

Rafael Rodríguez Rivas                                                                                                          

Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament                               

Banyeres, a la data de la signatura”

 

Atès l’informe del secretari interventor tresorer emès en data 7 de febrer de 2018 i que 
consta en l’expedient.
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Atesa  la  Llei  19/2003,  de  4  de  juliol,  del  taxi  on  es  regula  i  determina la  subjecció 
d’aquesta  activitat  a  la  llicència  local  i  els  procediments  entre  altres  per  atorgar  les 
llicències i transmetre-les.

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.-  Autoritzar la transmissió de la llicència de taxi del Municipi de Banyeres del 
Penedès atorgada al Sr. amb D.N.I. núm.: ... 181-K al Sr. amb D.N.I. núm.: ...138-S.

SEGON.- Comunicar al nou titular de la llicència de taxi que la taxa corresponent al tràmit 
de  la  transmissió  de  la  llicència  és  de  90,15  €,  de  conformitat  amb  l’article  5è  de 
l’ordenança fiscal  número 14,  reguladora de la taxa per la llicència d’autotaxi  i  altres 
vehicles  de  lloguer,  epígraf  1.  La  taxa  s’acredita  i  neix  l’obligació  de  contribuir  en  el 
moment en què s’autoritza la transmissió de la llicència i el subjecte passiu és la persona 
a favor de qui s’autoritzi la transmissió d’aquesta llicència.

TERCER.- Notificar  el  present  acord  als  interessats  i  comunicar  al  nou  titular  de  la 
llicència de taxi que ha de demanar l’actualització de la targeta als Serveis Territorials a 
Tarragona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

QUART.- Comunicar al present acord als Serveis Territorials a Tarragona del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

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

 

Expedient 116/2018. Aprovació de factures

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL

 

APROVACIÓ DE FACTURES.- EXP. 116/2018

 

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-17-1121 AXEL SPRINGER 33,00 Revista biblioteca

FACT-17-1200 Neosalus Solutions S.L. 3140,68 Servei manteniment Silver agost

FACT-17-1747
Gas Natural Servicios SDG, 
S.A 1701,26 Gas Natural escola pública 26-11-2017-20-12-17

FACT-18-0001 Lourdes Meroño Coria 460,04 Gravació CD Plens

FACT-18-0002 Lourdes Meroño Coria 858,60 Impressió i repartiment felicitació Nadal

FACT-18-0003 Carlos Paz Garrido 144,50 Servei podòleg mes de desembre de 2017

FACT-18-0004 Josep Anton Jané Raventos 321,80 Reparar fuita d'aigua calefacció escola

FACT-18-0005 Correos y telègrafos SA 237,30 Facturació correus novembre 2017

FACT-18-0006 Diputació de tarragona BOPT 149,21
Edicte pressupost general exercici 2018 aprovació 
inicial

FACT-18-0007 Rosó Borrell Montserrat 2,80 4 Regles per les eleccions al parlament 2017

FACT-18-0008 Rosó Borrell Montserrat 1,00 Rotlle paper regal

FACT-18-0009 Rosó Borrell Montserrat 24,40 Diari Marca i diari marca loteria de Nadal

FACT-18-0010 Ferreteria Jaume, S.A -1,89 Devolució material brigada

FACT-18-0011 Cruz Roja Española 175,43
Servei de teleassistència domiciliària desembre 
2017

FACT-18-0012 Hermes Comunicacions, S.A 310,80 Subscripció el punt avui 01-01-18-31-12-18

FACT-18-0013 BQ Llum Traffic, S.L 191,81 Servei manteniment semàfors

FACT-18-0014 Pirotecnica Igual, S.A 177,87 3 Bateries 100 trets-festa de reis

FACT-18-0015 TIF97 Publicitat, S.L.U 628,93
Directoris metacrilat informació departaments 
ajuntament

FACT-18-0016 Ferreteria Jaume, S.A 589,94 Material brigada desembre

FACT-18-0017 Juan Jose Parejo Segura 230,00 Col·laboradors cursa St. Silvestre

FACT-18-0018 Mª Carmen Ruano Fernández 162,00 10 Caixes pa de pessic cursa St. Silvestre

FACT-18-0019 Mª Carmen Ruano Fernández 28,90 Coques missa del gall

FACT-18-0020 Anton Riembau Vidal 99,15 Enmarcació dibuix felicitació de Nadal

FACT-18-0022 Carpinteria Guerrero SL 151,25 Reparació persianes Escola

FACT-18-0023 AN Connect 05, SL 230,46
Tarifa plana i canal SIP mes mes de desembre 
2017

FACT-18-0024 Autocars Poch, S.A 1695,73
3er. Quatrimestre servei de transport de viatgers 
línia (V-2772)

FACT-18-0025 Canon Penedès SA 379,41 Còpies fotocopiadores període 17-10-17-27-12-17

FACT-18-0026 ECO BP SL 14611,39 Servei recollida i transport de residus

FACT-18-0027 ECO BP SL 492,71 Servei de recollida selectiva

FACT-18-0028 ECO BP SL 1405,23 Servei de deixalleria comarcal

FACT-18-0029 TIF97 Publicitat, S.L.U 384,38 Rotulació roba brigada
Consorci d'aigües de dotació efectiva mensual i cànon derivació 
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Expedient 15/2018. Sol·licitud revisió de la pressió d'aigua de l'habitatge 
del C. Tomoví, 2 de Les Masies de Sant Miquel.

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  LA SOL·LICITUD  DEL SR.  AMB  DNI  NÚM.:  ...847-F  DE 
REVISIÓ DE LA PRESSIÓ D’AIGUA DE L’HABITATGE DEL CARRER TOMOVÍ, 2, DE 
SANT MIQUEL.  - EXP. 15/2018

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I.: ...847-F el 21 de desembre de 2017 (RE 
4534) de revisió de la pressió d’aigua de l’habitatge del carrer Tomoví, 2, de Sant Miquel.

Vist l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 7 de febrer de 2018 on 
diu: 

“INFORME TÈCNIC

ANTECEDENTS

Vista la sol·licitud de data 21 de desembre de 2017, amb registre d’entrada número 4534,  
en la qual s’informa de la falta de pressió puntual a la vivenda situada al Carrer Tomoví  
nº2 de Sant Miquel.

Per aquest motiu, des de els Serveis Tècnic, s’han fet les inspeccions necessàries per tal  
de verificar la pressió d’entrada a comptador sent aquesta superior a la pressió mínima  
de  subministrament  que  marca  el  Document  Bàsic  DB  HS  4  del  Codi  Tècnic  de  
l’Edificació, que especifica per als punts de consum les pressions mínimes a considerar.

- Pressió mínima → 100 kPa per a aixetes, en general 

    → 150 kPa per a escalfadors i fluxors 

100kPa ≈ 1kg/cm2 ≈ 1atm ≈ 1bar ≈10mca

Per tant s’informa que la pressió mesurada es correcta.

Tot  i  això,  realitzarem  un  seguiment  d’aquest  subministrament  i  realitzarem  les  
inspeccions necessàries per tal de descartar que la incidència vingui produïda per alguna  
altre incidència de la xarxa general d’aigua de consum humà del nucli de sant Miquel.

Preguem al sol·licitant que en el cas que el problema persisteixi ens ho torni a comunicar,  
a poder ser indicant amb més exactitud si la falta de pressió es produeix sempre els  
mateixos dies de la setmana o en unes franges d’horari concretes.

Rafa Rodríguez Rivas                                                                                                             

Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament                                  

Banyeres, a la data de la signatura”
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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.-  Comunicar  al  sol·licitant  que  d’acord  l’informe  del  coordinador  de  Serveis 
Tècnics detallat  en la part  expositiva,  la pressió mesurada és correcta.  Tot  i  això,  es 
realitzarà  un  seguiment  d’aquest  subministrament  i  es  realitzaran  les  inspeccions 
necessàries  per  tal  de  descartar  que  la  incidència  vingui  produïda  per  alguna  altra 
incidència de la xarxa general d’aigua de consum humà del nucli de sant Miquel. Cas que 
el  problema  persisteixi,  el  sol·licitant  ho  haurà  de  comunicar  novament  indicant  més 
concretament si la falta de pressió es produeix sempre els mateixos dies de la setmana o 
les franges d’horaris en què es produeixen.

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

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

 

Expedient 29/2018. Sol·licitud solució referent a la problemàtica que hi ha 
amb el clavegueram general a Masia Molinet.

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  LA SOL·LICITUD  DEL SR.  AMB DNI  NÚM.:  ...672-N  EN 
REFERÈNCIA A LA PROBLEMÀTICA QUE HI HA AMB EL CLAVEGUERAM GENERAL 
A LA MASIA MOLINET.  - EXP. 29/2018

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I.: ...672-N el 3 de gener de 2018 (RE 14) en  
referència a la problemàtica que hi ha amb el clavegueram general a la Masia Molinet.

Vist l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 7 de febrer de 2018 on 
diu: 

“INFORME TÈCNIC

ANTECEDENTS

Vista la sol·licitud amb registre d’entrada número 14 del 3 de gener de 2018 en la qual 
ens comuniquen problemes amb el clavegueram de la Masia  Molinet a Casa Roja.

Vista la necessitat que te l’Ajuntament de tindre en bones condicions tècniques la xarxa  
municipal de col·lectors d’aigua residual de Banyeres.

Vist que els Servei Tècnics municipals van verificat que el tram del col·lector que va des  
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de el  Molinet  fins els  pas del  Camí de la Riera de Sant Miquel  es trobava totalment  
col·lapsat, fet que va provocar que l’aigua residual sobreeixís pels registres situats en  
aquest tram de canonada anant a parar a la llera de la riera.

Per tot això, s’han realitzat una sèrie d’actuacions de neteja i adequació d’aquest tram del  
col·lector i s’ha pogut verificar que el problema de col·lapse en aquest tram ha quedat  
corregit i el col·lector torna a funcionar correctament.

Rafa Rodríguez Rivas                                                                                                             

Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament                                  

Banyeres, a la data de la signatura”

 

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

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

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

PRIMER.-  Comunicar  al  sol·licitant  que  d’acord  l’informe  del  coordinador  de  Serveis 
Tècnics detallat en la part expositiva, ja s’han realitzat una sèrie d’actuacions de neteja i 
adequació del tram del col·lector que va des del Molinet fins el pas del Camí de la Riera  
de Sant Miquel  i s’ha pogut verificar que el problema de col·lapse en aquest tram ha 
quedat corregit i el col·lector torna a funcionar correctament.

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

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

 

Expedient 1056/2017. Actuació Urbanística

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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APROVAR, SI S’ESCAU, LA CONCESSIÓ DE LLICENCIA PER A CONSTRUCCIÓ D’UNA 
TANCA A VEINS. EXP.- 1056/2017

 

 EMPLAÇAMENT: Camí de Llorenç, 3

 

En data 31 de juliol de 2017, el Sr. DNI...451-E va presentar sol·licitud de llicència d’obres en  
sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

 

En  data  3  d’agost  de 2017,   l’Alcalde  va  acordar  l’inici  de l’expedient,  i  va  sol·licitar  els  
preceptius informes jurídic i tècnic.

 

En data 29 d’agost  el  tècnic municipal  va emetre informe desfavorable i  es va notificar  a 
l’interessat els requeriments que el tècnic va considerar escaients per donar continuïtat a la 
tramitació.

 

En data el  30 de gener de 2018, el  Sr. DNI...451-E aporta la documentació requerida. En 
aquesta mateixa data, el tècnic emet informe favorable al considerar-se que la documentació 
aportada dona compte als requeriments fets.

 

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 que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de Govern  
Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015.

 

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

 

Per tot l’anterior, la Junta de Govern Local acorda l’adopció del següent acord

 

PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter menor sol·licitada i que 
fa referència a l’ identificació següent:
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 Identificació de les obres:  Obra menor

 Descripció de les obres: Llicència de tanca mitgera

 Emplaçament de les obres: C/ Camí de Llorenç, 3

 Referència Cadastral: 1010514CF8711A0001UG

 Promotor: Sr. DNI ...451-E

 Identificació del redactor del projecte: No es requereix

 Suspensió de Llicències: No

 Afectació del domini públic: No

 Classificació del sòl: sòl urbà consolidat

 Qualificació urbanística: clau 1 “Zona de nucli antic”, afectada pel PEP 
1 – nucli antic

de Banyeres

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

 

-        Les obres no suposaran afectació estructural.

-        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.

 

TERCER.- El  termini  per  iniciar  les obres serà de d’un mes i  per  acabar-les serà de tres 
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 
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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 6,00 €

- Taxa Llicencia Urbanística  36,00 €

- TOTAL 42,00 €

 

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 1478/2017. Sol·licitud llicència d’obres en sòl urbà que tenen 
carácter menor.

Favorable Tipus de votació: Nominal

A favor: 3, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 1

A favor Amadeu Benach i Miquel

Joan Roig i Soria

Lluís Inglada i Jané

En contra ---

Abstencions ---

Absents Ida Pilar Josefa Berdusan Farré

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA EXP.-  1478/2017
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EMPLAÇAMENT: Carrer Nou, 9 de Saifores

REFERÈNCIA CADASTRAL: 8691608CF7689B0001DP

 

En data 23 de novembre de 2017, la Sra. DNI...086-W  va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor.

 

En data 23 de novembre de 2017,  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 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:
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 Identificació:  Divisió horitzontal

 Descripció de les obres: Divisió horitzontal

 Emplaçament de les obres: C/ Nou, 9

Referència Cadastral: 8691608CF7689B0001DP

 Promotor: Sra. DNI ...086-W

 Identificació del redactor del projecte: Jaume Rovirosa Jané

 Suspensió de Llicències: No

 Afectació del domini públic: No

 Classificació urbanística: Sòl urbà consolidat

 Qualificació urbanística. Clau 2

 

SEGON.-  En aplicació de la Ordenança Fiscal número 11.5.c realitzar la següent liquidació 
tributària:

 

- Llicència de parcel·lació (per finca resultant) 175,00 €

- TOTAL (2 unitats) 350,00 €

 

TERCER.- Es fa l’advertiment que la llicència urbanística 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

Explicacions del sentit del vot:

1. Ida Pilar Josefa Berdusan Farré:

abstenció reglamentària
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B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

Donar compte Decrets

Número de 
Decret

data Assumpte Expedient

2018-0007 31/01/2018

Convocatòria  JGL ordinària  de  data  1  de 
febrer de 2018.

 

JGL//2018/3

2018-0008 02/02/2018 Cros Escolar Comarcal 78/2018

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

No hi ha assumptes

 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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