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ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2018/10  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  22 / de març / 2018  

Durada  Des de les 19:00 fins a les 20:13 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 
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Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el 
President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia 

  

A) PART RESOLUTIVA  

  

Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 

 Acta Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 7 de març de 
2018. JGL/2018/8 
 

 Acta  Junta de Govern Local en sessió extraordinària de data 15 de 
març de 2018. JGL/2018/9 
 
 

  

Expedient 138/2018. Inscripció en el Padró Municipal d'Habitants 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA  

 

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

LA SRA. AMB DNI: ...294V I FAMILIA PER CANVI DE RESIDENCIA AL MUNICIPI.- 

138/2018 

Vist que amb data 29 de gener de 2018, la Sra. amb DNI: ...294V 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 14 de febrer 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 28 de febrer de 2018, es va emetre informe pels Serveis Municipals 

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

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: ...294V 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 318/2018. Sol·licitud de bonificació en la taxa de l'aigua per 
tenir la condició de família nombrosa 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, APLICAR LA TARIFA QUARTA “FAMILIES NOMBROSES” 

DE L’ORDENANÇA FISCAL Nº 10 REGULADORA DEL SUBMINISTRAMENT DE 

L’AIGUA, PER REUNIR LA CONDICIO DE FAMILIA NOMBROSA.- 318/2018 

  

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. amb DNI: ....945B, de data 7 de març de 2018 i amb 

registre d’entrada número E-18-0851, en la qual exposa que és titular del carnet de 

família nombrosa número: 43/001555/2018, del qual n’adjunta una còpia.  
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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:  

  

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: 020800003515 i a nom del Sr. 

Amb DNI: . ....945B. 

  

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

  

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

  

Expedient 315/2018. Sol·licitud de bonificació en la taxa de l'aigua per 
tenir carnet de família monoparental 

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

 

APROVAR, SI S’ESCAU, APLICAR LA TARIFA QUARTA “FAMILIES NOMBROSES” 

DE L’ORDENANÇA FISCAL Nº 10 REGULADORA DEL SUBMINISTRAMENT DE 

L’AIGUA, PER REUNIR LA CONDICIO DE FAMILIA MONOPARENTAL.- 315/2018 

  

Vist la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI: ....193E, de data 9 de març de 2018 i 

amb registre d’entrada número E-18-0889, en la qual exposa que és titular del carnet de 

família monoparental número: M/43/004895/2017, del qual n’adjunta una còpia.  

Vist que sol·licita que es tingui en compte la seva condició de família monoparental, 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:  

  

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 

monoparental, en els propers rebuts d’aigua amb número fix: 020800002420 i a nom de 

la Sra. Amb DNI: ....193E. 

 

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

 

TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 
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Expedient 232/2018. Concessió directa de subvenció AMPA IES L'Arboç 
Projecte estades lingüístiques a Irlanda. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA CONCESSIÓ DIRECTA DE SUBVENCIÓ A L’AMPA DE 
L’INSTITUT DE L’ARBOÇ PEL PROJECTE D’ESTADES LINGÜÍSTIQUES A 
IRLANDA 

Atès l’entrada número 768 de data 2 de març de 2018 en la qual l’AMPA de l’Institut de 
l’Arboç sol·licita una subvenció a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per un projecte 
d’estades lingüístiques a Irlanda.   

Atès que els joves de Banyeres del Penedès es desplacen al municipi veí de l’Arboç, a 
cursar l’ESO, donat que al nostre municipi no hi existeix aquest servei educatiu. 

Atès la memòria del Sr. Amadeu Benach i Miquel, Regidor d’Ensenyament de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 6 de març de 2018, que consta a 
l’expedient i en la qual es considera que el projecte d’estades lingüístiques a Irlanda 
fomenta l’aprenentatge d’una llengua estrangera i dóna l’oportunitat als alumnes de 
millorar el seu nivell d’anglès. Així mateix, el projecte és d’interès general, utilitat pública, 
fomenta la cohesió social i propicia el coneixement d’altres costums per part dels 
alumnes. 

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès que consta a l’expedient, el qual s’acredita 
l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 3240 
48225 per import de 850,00 €. 

Atès l’article 118 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals que 
seguidament es transcriu:  

“La subvenció té per objecte la disposició gratuïta de fons públics que les entitats locals 
o els seus organismes autònoms atorguen a persones o entitats públiques o privades, 
per a fomentar una activitat d’utilitat o interès social o per a promoure la consecució d’un 
fi públic, sense prejudici del que s’estableix a l’article 121 d’aquest Reglament” 

Atès l’article 213 i següents de la Llei d’Hisendes Locals: 

“Artículo 213. Control interno. 
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Se ejercerán en las Entidades Locales con la extensión y efectos que se determina en 
los artículos siguientes las funciones de control interno respecto de su gestión 
económica, de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas 
dependientes, en sus modalidades de función interventora, función de control financiero, 
incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente, 
y función de control de la eficacia.” 

Vist l’art. 28 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 
els concordants del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  

Art. 28. Concessió directa  

1. La resolució de concessió i, si escau, els convenis a través dels quals es 
canalitzen aquestes subvencions establiran les condicions i compromisos 
aplicables de conformitat amb allò disposat en aquesta llei.  

Els convenis seran l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions 
previstes nominativament en els Pressupostos Generals de l’Estat, o en els de 
les corporacions locals, sens perjudici d’allò que a aquest respecte estableixi la 
seva normativa reguladora.  

Vist l’esborrany del conveni regulador de la subvenció, que es transcriu seguidament:  

“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I 
L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE L’INSTITUT DE L’ARBOÇ PER 
REGULAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER FINANÇAR EL PROJECTE 
D’ESTADES LINGÜÍSTIQUES A IRLANDA A L’ABRIL DE 2018  

Banyeres del Penedès, .. de març de 2018 

REUNITS 

D’una banda, el Sr. Amadeu Benach i Miquel, alcalde-president de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès i Regidor d’Educació de la mateixa corporació, que actua en el 
seu nom i representació.  

I de l’altra banda la Sr. Jaume Solé Freixas, major d’edat, amb DNI 44019471R, que 
actua com a President en nom i representació de l’Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes de l’Institut de l’Arboç, amb CIF G-43263227  

Assistits pel Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.  

I reconeixent-se les parts el caràcter amb el què intervenen, poders i facultats suficients 
per a formalitzar el present conveni,  

 MANIFESTEN 

PRIMER.- Que l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Institut de l’Arboç és una 
entitat sense ànim de lucre vàlidament constituïda, que vetlla per a la millora de la 
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qualitat educativa dels seus fills i filles. En aquest marc, i dins de les seves accions, es 
contempla l’organització, la gestió i direcció d’activitats educatives en l’etapa que va dels 
12 als 18 anys d’edat.  

SEGON.- Que és objectiu d’aquest Ajuntament donar suport i contribuir a la consolidació 
d’activitats que l’AMPA de l’Institut de l’Arboç realitza, en concret, col·laborar en el 
projecte d’Estades Lingüístiques a Irlanda pels alumnes de 3r de l’ESO. 

TERCER.- Que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els 
supòsits i la forma de l’atorgament de subvencions de l’Administració pública. 

Per tot això, i per tal de regular la concessió d’una subvenció a l’Associació de Mares i 
Pares d’Alumnes de l’Institut de l’Arboç, les parts signants subscriuen el present conveni, 
d’acord amb les següents 

CLÀUSULES 

PRIMERA.- Objecte i finalitat 

L’objecte d’aquest conveni és regular la concessió d’una subvenció a l’Associació de 
Mares i Pares d’Alumnes de l’Institut de l’Arboç,  per import de VUIT-CENTS CENTS 
CINQUANTA EUROS (850,00 €) per finançar el projecte d’Estades Lingüístiques a 
Irlanda pels alumnes de 3r de l’ESO a l’abril de 2018. 

SEGON.- Beneficiari 

2.1 Requisits 

S’ha comprovat que l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Institut de l’Arboç no 
és deutor per cap concepte de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i que, per tant, 
compleix els requisits que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
Subvencions, per a ser beneficiària d’una subvenció pública. 

2.2 Obligacions 

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Institut de l’Arboç es compromet a adoptar 
les mesures de difusió per a donar l’adequada publicitat al finançament públic de les 
activitats objecte d’aquest conveni, mitjançant la publicació en tot el material gràfic i de 
difusió “amb la col·laboració de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès”, juntament amb 
el seu logotip, d’acord amb les normes gràfiques que té establertes aquest Ajuntament.  

TERCERA.- Compatibilitat amb altres subvencions 

Aquesta subvenció és compatible amb altres destinades a la mateixa finalitat. En 
qualsevol cas, conjuntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no podran 
excedir el cost total de les actuacions objecte de la subvenció.  

QUARTA.- Import i forma de pagament 

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès subvenciona a l’Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes de l’Institut de l’Arboç per a l’activitat especificada en la clàusula primera 
d’aquest conveni, amb la quantitat de VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS (850,00 €), a 
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càrrec de la partida pressupostària 3240 48225 del pressupost vigent.  

Aquesta quantitat serà abonada en un termini de 10 dies des de la signatura d’aquest 
conveni, regulador de la concessió de la subvenció.  

El lliurament de l’ajut serà acreditat per l’esmentada entitat omplint el formulari de 
l’Annex 1.  

CINQUENA.- Forma de justificació i termini  

L’activitat objecte de la subvenció que es regula en el present conveni es realitzarà 
durant els dies del 25 al 30 d’abril de 2018.  

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Institut de l’Arboç haurà de presentar 
justificants que acrediten la realització de l’activitat objecte d’aquesta subvenció en el 
termini de 30 dies a la realització de l’activitat, així com el compliment de la finalitat que 
determina la concessió de la mateixa, omplint el quadre de l’Annex 2. No obstant, els 
justificants estaran a disposició de la intervenció de l’Ajuntament en qualsevol moment. 

Explícitament l’associació ha de declarar que no té cap afany de lucre i que no destina 
cap quantitat econòmica a ingressos dels seus membres i que, per tant, la totalitat de la 
subvenció es correspon amb les despeses derivades de les seves activitats, omplint el 
document de l’Annex 3. 

SISENA.- Règim jurídic aplicable  

En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de Subvencions, així com, si escau, les previsions que continguin les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2018 i la normativa aplicable de la Llei 
General Pressupostària, la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú, 
en matèria de procediment, i el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les 
Administracions Públiques, en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de 
Subvencions. 

En prova de conformitat se signen dos exemplars del present conveni, en el lloc i data 
esmentats a l’encapçalament.  

L’Alcalde i Regidor d’Educació de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès    

Amadeu Benach i Miquel     

  

El President de l’Associació de Mares i Pares de l’Institut de l’Arboç 

Jaume Solé Freixas  

  

Dóna fe, 

El secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès  
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José Félix Velasco Martínez” 

  

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

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

 

Per tot això,  

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

 

PRIMER.- Aprovar el conveni de referència i habilitar al Sr. Alcalde per a la seva 
signatura i per a la realització de les gestions necessàries en l’execució del present 
acord. 

 

SEGON.- Aprovar la concessió directa d’una subvenció a l’AMPA de l’IES de l’Arboç pel 
projecte d’estades lingüístiques a Irlanda any 2018.  

 

TERCER.- Autoritzar, disposar i ordenar el pagament de la quantitat de 850,00 € (vuit-
cents cinquanta euros) a favor de l’AMPA de l’Institut de l’Arboç a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 3240 48225 del vigent pressupost.  

 

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

 

CINQUÈ.- Notificar el present acord a l’AMPA de l’Institut de l’Arboç.  

  

Expedient 248/2018. Col·laboració amb Fundació Esclerosi Múltiple. 
Campanya Mulla't. 

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

 

APROVAR, SI S’ESCAU, COL·LABORAR ECONÒMICAMENT EN LA LLUITA 
CONTRA L’ESCLEROSI MÚLTIPLE I ELS SEUS EFECTES SOCIALS I PARTICIPAR 
EN LA CAMPANYA MULLA’T 2018 DE LA FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE - EXP. 
248/2018 

 

Vist l’escrit de la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM), registrat el  5 de març de 2018 (RE 
779), en el qual ens sol·liciten destinar un ajut econòmic a la lluita contra l’esclerosi 
múltiple i els seus efectes socials, així com la participació de l’Ajuntament en la 
campanya Mulla’t 2018, que inclou la col·laboració en la venda de material de 
marxandatge així com l’organització d’actes pel dia 8 de juliol de 2018.  

Vist que la Fundació té l’important repte de continuar avançant i poder garantir els 
serveis assistencials dels hospitals de dia a totes les persones afectades per aquesta 
malaltia. 

La Fundació anima que el nostre Municipi, se sumi a la iniciativa d’administracions que 
gestionen piscines que dediquin la recaptació de les entrades del dia de Mulla’t a la 
causa solidària o també organitzen actes per incentivar la participació en aquesta 
campanya. 

L’esclerosi múltiple és una malaltia neurològica que afecta a persones molt joves, 
malauradament és invalidant i generalment progressiva. A Catalunya més de 7000 
persones hi conviuen, i ha estat gràcies a les aportacions econòmiques, i a la tasca 
realitzada per tots que poden ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones 
afectades. Assolir la fita de considerar l’Esclerosi Múltiple com a preocupació social i 
institucional de primer ordre. 

Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusan Farré, regidora de Benestar Social de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en la qual es proposa col·laborar 
econòmicament, per import de 230€, en la lluita contra l’esclerosi múltiple i els seus 
efectes socials, així com participar en la campanya Mulla’t 2018, donat que es considera 
que la Fundació Esclerosi Múltiple realitza una tasca molt important, a nivell social i 
d’acompanyament als malalts i a les seves famílies i que el treball que realitzen és 
d’interès general, utilitat pública, fomenta la cohesió social i propicia un espai de trobada 
on poder compartir experiències i trobar suport emocional.  

Atès que existeix consignació pressupostària adequada i suficient a la partida 3120 
489.00 del pressupost vigent. 

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

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

Per tot això, 

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

 

PRIMER.-  Aprovar col·laborar econòmicament amb la Fundació Esclerosi Múltiple 
(FEM) aportant la quantitat de 230€ al compte núm.: IBAN ES26 2100 0921 81 
0200093391 BIC (SWIFT) CAIXESBBXXX. 

 

SEGON.- Establir que aquest Ajuntament realitzarà les gestions necessàries per la 
celebració del Mulla’t que serà el diumenge dia 8 de juliol de 2018. 

 

TERCER.-  Autoritzar, disposar i ordenar el pagament de la quantitat de 230,00 € (dos-
cents trenta euros) a favor de la Fundació Esclerosi Múltiple a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 3120 489.00 del vigent pressupost.  

 

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

 

CINQUÈ.- Notificar el present acord ala  Fundació Esclerosi Múltiple.  

 

  

Expedient 1441/2017. Devolució d'aval a Nutripack per llicència de 
legalització i càrrega urbanística 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA  

  

APROVAR, SI S’ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE L’AVAL DIPOSITAT PER NUTRIPACK 
IBÉRICA, SL EN CONCEPTE DE GARANTIA PROVISIONAL CORRESPONENT AL 
SEGON PAGAMENT FRACCIONAT DE LA LLICÈNCIA DE LEGALITZACIÓ I 
CÀRREGA URBANÍSTICA CORRESPONENT 
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Per acord de la Junta de Govern Local de data 30 de juny de 2016 es va atorgar llicència 
per legalització d’una sèrie d’obres i equipaments auxiliars construïts sense llicència en 
els terrenys que la mercantil Nutripack Ibérica, SL té al municipi de Banyeres del 
Penedès.  

  

L’atorgament de la llicència va portar conseqüència d’una liquidació per import de 1.250 
euros, en concepte d’ICIO (1.050,00€) i taxa per llicències urbanístiques (200,00€), amb 
el condicionant següent:  

  

“D’acord amb l’article 103.5 de les Normes Urbanístiques del P.O.U.M., abans de 
l’atorgament de la llicència de legalització caldrà fer efectiva la càrrega urbanística 
corresponent derivada de la regularització, com a sòl urbà, de la finca on es situa la 
indústria propietat de Nutripack Ibérica, S.L. Aquesta càrrega urbanística pot realitzar-se 
amb la cessió a l’administració municipal d’una superfície de sòl qualificada com a 
“sistema” equivalent al 15% de la superfície regularitzada (4.577 m2) a més del 15% de 
l’aprofitament urbanístic corresponent a aquesta superfície; o bé aquestes cessions 
podran ser efectuades pel seu valor econòmic equivalent. Pel que fa a la valoració de les 
càrregues urbanístiques derivades de la regularització de sòl urbà en la finca de 
Nutripack Iberica, S.L., es conclou que l’import de la compensació serà de 116.342,76 
€.” 

  

De tot això se’n deriva una liquidació total de 117.592,76€. 

  

Nutripack Ibérica, SL va sol·licitar un fraccionament d’aquesta liquidació en quatre 
terminis, fent el primer pagament en data 8 de novembre de 2016, per import de 
29.085,69 €, i presentant tres avals bancaris respecte la segona, tercera i quarta fracció, 
per imports 29.398,19 € cadascun. 

  

Atès que la tresoreria municipal ha comprovat que en data 13 de novembre de 2017 
Nutripack Ibérica, SL ha realitzat un pagament per import de 29.398,19 €, corresponent a 
la segona fracció de la liquidació realitzada en l’expedient O/15/050. 

  

Atesa la sol·licitud de Nutripack Ibérica, SL de data 28 de febrer de 2018, RE-0732, de 
devolució de l’aval dipositat en garantia provisional corresponent al segon pagament 
fraccionat de la liquidació derivada de la llicència de legalització, inclosa la liquidació de 
les càrregues urbanístiques.  

  

Ateses les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 
les Bases del Règim Local. 
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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. Procedir a la devolució de l’aval presentat per Nutripack Ibérica, SL, com a 
titular de la llicència d’obres corresponent a l’expedient O/15/050, aval inscrit en data 19 
d’octubre de 2016 en el Registre Especial d’Avals amb el número 0380917 de Bankinter, 
SA, per import de 29.398,19 € (vint-i-nou mil tres-cents noranta-vuit euros i dinou 
cèntims).  

  

SEGON. Informar a Nutripack Ibérica, SL que per retirar l’original de l’aval cal que es 
presenti la persona degudament acreditada i habilitada per l’empresa.  

  

TERCER. Notificar aquest acord a Nutripack Ibérica, SL. 

  

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

  

Expedient 1417/2017. Expedient de responsabilitat patrimonial presentat 
per M.C.B. per danys a la pista d'skate el 7 de febrer de 2016 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

 PROPOSTA D’ALCALDIA 

  

DESESTIMAR, SI S’ESCAU, LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL INICIADA PER LA SRA. M.C.B. PELS DANYS OCORREGUTS AL 
SEU FILL EL DIA 7 DE FEBRER DE 2016 A LA PISTA D’SKATE DEL MUNICIPI DE 
BANYERES DEL PENEDÈS 

  

En data 16 de març la instructora de l’expedient de responsabilitat patrimonial iniciat per 
la Sra. M.C.B. pels danys ocorreguts al seu fill el dia 7 de febrer de 2016 a la pista 
d’skate, emet la següent proposta de resolució: 
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“Reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la senyora M.C.B. 
contra l’Ajuntament de Banyeres del Penedès 

  

Antecedents administratius 

  

1. La senyora M.C.B en data 8 de febrer de 2016 va presentar un escrit de reclamació de 
responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per danys 
ocorreguts el dia 7 de febrer de 2016, en què manifesta que el seu fill d’11 anys va caure 
a la rampa de la pista de patinatge (skatepark) perquè hi havia un cargol que sobresortia 
o estava fora del seu lloc.  

  

2. En data 25 de febrer de 2016 s’indica a la reclamant les deficiències a esmenar en 
l’escrit de reclamació de responsabilitat patrimonial, procedint la reclamant a esmenar 
aquelles deficiències mitjançant escrit i documentació presentada en data 22 de juliol de 
2016. 

  

Pels danys soferts la reclamant sol·licita una indemnització per un import total de 884 
euros. 

  

3. Per Decret d’Alcaldia de data 13 de juny de 2016 s’admet a tràmit la reclamació de 
responsabilitat patrimonial presentada per la senyora M.C.B. contra l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès i es tramita segons determina la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú; la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i el Reglament dels procediments de les 
administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial, aprovat pel Reial 
Decret 429/1993, de 26 de març. 

  

4. Després de la instrucció de l’expedient es dóna audiència als interessats per termini 
de 10 dies, temps durant el qual la reclamant va presentar escrit d’al·legacions en 
defensa dels seus drets i interessos. 

  

Fets provats 

  

1. D’acord amb l’informe del servei d’Urgències de l’Hospital del Vendrell de data 7 de 
febrer de 2016, en M.B.C, d’11 anys en el moment dels fets, va rebre diagnòstic 
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conforme havia patit una ferida oberta al cap per a la qual van ser necessaris 4 punts de 
sutura i cures diàries. 

  

2. L’arquitecte tècnic municipal en el seu informe d’11 de març de 2016, indica que en 
una de les rampes hi havia un cargol petit el qual sobresortia un parell de mil·límetres del 
pla horitzontal de la superfície de la pista. 

  

3. Segons l’esmentat informe tècnic, s’observa que el cargol ha estat manipulat, ja que 
no sobresurt a causa del desgast o l’ús de la pista, sinó que va ser descargolat 
manualment amb un tornavís. Indicant expressament el tècnic que per a l’ús de les 
instal·lacions referides és obligatori el casc, essent necessària també la supervisió dels 
pares o d’un responsable adult quan l’usuari de les pistes és un menor d’edat. 

  

4. En data 10 de novembre de 2016 s’emet certificat de Secretaria Intervenció en el que 
consta que en el Registre Central de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès no consta 
cap reclamació patrimonial per caigudes a la pista de skate, a excepció de la presentada 
per la reclamant. 

  

5. Els serveis tècnics municipals en el seu informe tècnic de 2 de març de 2017 
manifesten que el skatepark va ser instal·lat l’any 2009, per l’empresa spokoramps amb 
seu a Barcelona, d’acord amb els requisits de seguretat de la llei UNE-EN_14974. 

  

6. En el referit informe, a més a més, s’annexa una certificació per part de l’empresa 
instal·ladora conforme el seu sistema constructiu s’ajusta als requisits de seguretat i 
disseny exigits a la norma europea EN-14974 sobre skateparks. 

  

7. En data 3 de maig de 2017 el secretari interventor de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès certifica que no consta cap reclamació patrimonial en relació a l’existència d’un 
cargol que sobresortís del pla horitzontal de la superfície de la pista de skate amb 
anterioritat al 8 de febrer de 2016, data de en que s’inicia la present reclamació. 

  

8. En data 21 de febrer de 2018 s’emet un informe del secretari interventor tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès en què fa constar que no hi han hagut 
reparacions o manteniments realitzats al fanal i que tampoc consta que aquell fanal no 
estigués en funcionament el dia dels fets o en dates pròximes. 
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Fonaments de dret 

  

1. Requisits necessaris per apreciar l’existència de responsabilitat patrimonial 

  

Des del dia 2 d’octubre de 2016, aquesta matèria està regulada per la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic i per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. Tanmateix, en ser la 
data d'interposició de la present reclamació de responsabilitat patrimonial prèvia a 
l'entrada en vigor de la normativa esmentada, la tramitació del mateix s'ha dut a terme 
d'acord amb la legislació vigent en la data d'interposició. 

  

L’article 139 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, disposa que 
l’Administració Pública indemnitzarà els particulars pels danys soferts sempre que la 
lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics. 

  

La jurisprudència sosté de forma reiterada que perquè sorgeixi la responsabilitat 
patrimonial d’una administració pública és necessari que concorrin una sèrie de requisits: 

  

 Acreditació de la realitat del resultat danyós: el dany al·legat ha de ser efectiu, 
avaluable econòmicament i individualitzat. 

 Antijuridicitat de la lesió, per no concórrer en la persona afecta el deure jurídic de 
suportar el perjudici patrimonial sofert. 

 Imputabilitat a l’administració, amb independència del caràcter lícit o il·lícit de 
l’actuació administrativa. 

 Exoneració en els supòsits de força major. 

 Subjecció de l’exercici del dret al requisit temporal que la reclamació es presenti 
abans del transcurs de l’any des del fet motivador de la responsabilitat. 

  

2. Inexistència de nexe causal: instal·lacions adequades per a la pràctica d ’skate i 
intervenció de tercer 

  

D’acord amb la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la senyora 
M.C.B. i com es desprèn de la testifical practicada en data 23-1-2018, el seu fill va caure 



     
 
 
 
        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     
 
 

 
 
 

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G 

quan estava baixant per la rampa de la pista d’skate, i llavors mentre lliscava va impactar 
amb el cap amb un clau que sobresortia. 

  

D’acord amb l’informe dels serveis tècnics municipals de 2 de març de 2017 les rampes 
per a la pràctica d’skate van ser instal·lades l’any 2009 i es troben totalment 
homologades atès que compleixen amb els requisits de seguretat de la llei UNE-
EN_14974, la qual preveu els requisits per a la seva instal·lació i ús pels practicants 
d’aquests disciplina esportiva. Més encara tenint en compte que aquestes instal·lacions 
van ser adquirides a l’empresa especialitzada en aquest sector SPOKORAMPS, que 
com s’acredita mitjançant el certificat que s’aporta amb l’informe tècnic, es dedica al 
disseny i a la construcció de mòduls per “skateparks” i que el sistema constructiu en tot 
cas s’ha adaptat als requisits descrits en la norma europea. 

  

El tècnic municipal en el seu informe de 9 de març de 2016, indica que en una de les 
rampes hi havia un cargol petit que sobresortia un parell de mil·límetres del pla 
horitzontal de la superfície de la pista, però que aquest succés s’ha degut a causes 
alienes al desgast o ús de la pista, atès que, d’acord amb les comprovacions realitzades 
pel tècnic municipal “in situ”, l’esmentat cargol va ser manipulat, essent descargolat 
manualment amb un tornavís per un tercer. 

  

Per tant, aquest fet denota que va ser l’acció d’un tercer, no pas de l’Ajuntament, la que 
va  lterar expressament l’estat de la pista d’skate. En tot cas, el fet que el cargol 
sobresortís només uns pocs mil·límetres fa que en cap cas es pugui parlar de deixadesa 
de l’Administració Pública en el manteniment de la pista perquè a simple vista, d’acord 
amb les fotografies que figuren en l’expedient, es veuen en un estat de manteniment 
adequat. I més, quan amb anterioritat als fets objecte de reclamació no consta cap avís 
previ al Consistori informant d’aquest fet, ni del propi reclamant o del seu amic, C.P., que 
les utilitzaven cada dia. 

  

En aquest sentit, el testimoni proposat per la reclamant manifesta que en la mateixa 
rampa on es va produir la caiguda, hi havia altres claus i tots estaven correctament 
col·locats i ajustats ( resposta a la pregunta 11 formulada per la instructora). Indicant 
també que tots els dies patinaven (resposta a les preguntes 3 i 4 formulades per la 
instructora) la qual cosa significa que també el dia abans del sinistre, ell i en M.B. havien 
anat a patinar a la mateixa rampa d’skate, sense que en aquelles altres ocasions consti 
que s’haguessin produït altres incidències. 

  

D'aquestes dades, s'extreu que aquell desperfecte era molt recent, i per tant no hi va 
haver negligència per part del Consistori per no repara’l amb tota urgència, atès que es 
devia produir de manera sobtada i molt propera en el temps, respecte del moment del 
sinistre. 
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Per això es considera que s'han acomplert els estàndards de manteniment exigibles a 
l'Administració. La doctrina que emana de la STS de 11 de Febrer de 1987 en relació a 
un supòsit d'un accident provocat per una taca d'oli a una carretera, deixava ja patent 
que "por muy estricto concepto que se tenga de la función de vigilancia – en relació al 
manteniment de les vies i garantir les millors condicions de seguretat – no quepa imputar a la 
Administración por no eliminar perentoriamente y con toda urgencia una mancha de aceite 
que en un momento dado pueda producirse de forma tan repentina e impensable, y por 
consiguiente, falta ese nexo causal preciso entre el daño causado y el actuar de la 
Administración en el mantenimiento del servicio público de carreteras". 

  

Com indica una reiterada jurisprudència, les administracions públiques no es poden 
erigir en garant universal de tot dany que puguin patir els administrats, només serà 
imputable la responsabilitat a l’Administració competent en cas que així ho demostrin les 
proves. Tal i com s’exposa a la Sentència TSJ Extremadura Sala de lo Contenciós-
Administratiu, sec. 1ª, S 12-2-2015, nº 27/2015, rec. 138/2014: 

  

¨La Administración no es garante universal de cualquier siniestro que se produzca y 
ocasione un daño al administrado por el solo hecho de haberse producido en lugares o 
instalaciones públicas o estar relacionado con actividades realizadas, gestionadas o 
promovidas por la Administración .¨ 

  

En igual sentit s’expressa la Sentència del TSJ Catalunya Sala de lo Contenciós 
Administratiu, sec. 4ª, S 19-1-2007, nº 36/2007, rec. 1165/2003: 

  

‘En cualquier caso la Administración pública no es garante universal ni aseguradora a 
todo riesgo; función que no le corresponde ni se persigue con la institución de la 
responsabilidad patrimonial . De ahí que es imprescindible la existencia de un nexo causal 
entre el funcionamiento del servicio público y el resultado dañoso.’ 

  

En aquest sentit la Sentència de l’Audiència Provincial de València, sec. 9ª, S 24-11-
2001, nº 670/2001, rec. 458/2001, expressa el següent: 

  

¨(...) Las demandadas, cada una de ellas bajo distinta defensa y representación, se oponen a 
la pretensión actora alegando que el hecho fue fortuito, dado que no hay relación alguna 
entre el estado de la pista y la caída y que esta actividad, como es conocido, requiere cierta 
experiencia; además que la empresa cumplía todas las normas de seguridad,.(...)¨ 
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A més a més, manifesta el testimoni proposat per la reclamant que el fanal més proper a 
la pista d’skate no funcionava. Tanmateix, al respecte, s’ha de dir que no hi ha cap 
constància a l’Ajuntament que aquella farola estigués trencada o no funcionés, més 
encara, tenint en compte que el propi testimoni reconeix que aquell dia, 7-2-2016, a 
l’arribar a la pista d’skate era fosc i no hi havia llum, per tant, és evident que, de ser així, 
no s’hagués pogut patinar de cap manera, i resultaria impossible apreciar que el clau 
amb el que va impactar el fill de la reclamant sobresortia, i que la resta de claus estaven 
correctament ajustats i col·locats. 

  

Per tant, l’existència d’aquest desperfecte no simbolitza una actuació anormal o una 
omissió per part de l’administració a l’hora de complir amb les condicions òptimes de 
seguretat, no podent, per tant, atribuir nexe de causalitat directe i eficient entre la 
caiguda del fill de l’ara reclamant i el funcionament dels serveis públics de manteniment, 
més encara quan no consta avís previ a l’ens local de cap desperfecte (inexistència de 
queixa o denúncia en tal sentit), pel propi reclamant i el seu amic malgrat tots els dies 
anaven a patinar. 

  

3. Culpa del perjudicat: manca d’ús de mitjans de protecció i manca de vigilància del 
menor per un adult 

  

Cal posar de manifest, que el fill de la reclamant, anava de forma regular a patinar a la 
zona on es va produir la caiguda, juntament amb el seu amic, el qual estava present el 
dia dels fets. Tal i com es manifesta a la prova testifical realitzada a Chistian Del Puerto 
Ceballo, en la que aquest va manifestar que freqüentaven molt les instal·lacions, 
declarant que hi anaven diàriament (segons resposta a la pregunta 3 formulada per la 
instructora: ¨ ¿No era la primera vez? ¿Habíais ido normalmente?- Sí, multitud de veces. 
¨ 

  

A més a més, el testimoni i amic de Maykol, també menciona que aquelles instal·lacions  
estaven destinades per a modalitats diferents d’esports sobre rodes, com ara: skate, 
bicicletes, roller, patins, entre d’altres. 

  

Es tracta doncs, de modalitats esportives que tenen en comú l’ús de mitjans sobre rodes 
i que, per tant, augmenten els riscos d’originar uns danys, motiu pel qual s’han 
d’extremar les mesures de protecció per reduir la probabilitat de provocar-se danys a un 
mateix o a tercers.  

  

És per això, que en totes aquestes diverses disciplines esportives s’han d’adoptar una 
sèrie de mesures de protecció amb l’objectiu de garantir la seguretat dels seus usuaris, 
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atès que per les seves característiques, durant la seva pràctica, de no adoptar-se 
aquelles mesures es poden originar danys i perjudicis per a la seva integritat física o 
agreujar les conseqüències en cas de caiguda. 

  

Així doncs, en aquest sentit, en cas d’ús de bicicletes, quan l’usuari sigui un menor, el 
casc és obligatori d’acord amb el que preveu l’article 47 del Reial Decret Legislatiu 
6/2015 de 30 d’octubre, per el que s’aprova el Text Refós de la Llei sobre Tràfic, 
Circulació de Vehicles a motor i Seguretat Vial, a més d’estar atents als factors externs 
que poden danyar-nos a l’hora de pedalejar. 

  

Així doncs, als “skateparkers”, per les pròpies característiques d’aquesta modalitat 
esportiva, concorren també certs riscos que poden comportar greus lesions en cas de 
caiguda, per la qual cosa es fa necessària també l’adopció de mesures de seguretat com 
són el casc, genolleres i colzeres per evitar danys majors. 

  

La jurisprudència menor ha establert com a motiu agreujant del dany la omissió del casc 
per anar amb bicicleta. En aquest sentit, la Sentència Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya secció 4ª,nº 25/2013 rec.415/2011. 

  

¨(...) e) Que el niño circulaba sin casco, lo que agravó las consecuencias de la caída; 

  

En consecuencia, no cabe la menor duda de que la caída se debió a la propia falta de 
diligencia del menor, pues descansan en pruebas concluyentes, sin que quepa 
argumentar que debió haberse examinado al menor o a la hermana...y, en segundo 
lugar, porque la apreciación de una actuación diligente o negligente de una persona, 
elemento subjetivo, implica la valoración de su conducta en función de todas las 
circunstancias concurrentes y que, por sus connotaciones, corresponde al tribunal.” 

  

Per tant, per analogia, també en la pràctica d’esports com ara patinatge, skatepark (entre 
d’altres) esdevé obligatori l’ús del casc per poder patinar en aquelles instal·lacions, 
evitant la causació de danys corporals, que en ocasions, poden comportar greus 
conseqüències. No cal doncs, que hi hagi cartells que ho recordin sinó que aquesta és 
una norma de prudència i de seguretat que és de públic coneixement atès que les 
caigudes són freqüents en aquesta modalitat esportiva. 

  

A aquests efectes, cal destacar que el dia dels fets, el fill de la reclamant, no portava 
casc o cap altre element de protecció per poder evitar el dany sofert arran de la caiguda, 
tal i com indicà el testimoni proposat per la reclamant, al manifestar en la seva declaració 
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testifical practicada en data 23 de gener de 2017 que: “Per tant, ¿no portava casc? – No, 
perquè tampoc ficava que era obligatori” (resposta a la pregunta número 9, formulada 
per la instructora). 

  

Per tant, en aquest cas, el fill de la reclamant, menor d’edat, com a usuari que era de la 
pista d’skate, havia de fer ús d’aquestes instal·lacions amb la diligència necessària per 
evitar possibles danys, atribuint-se així un grau de culpa al propi menor, per no disposar 
dels elements de protecció necessaris, així com també per la manca de supervisió d’un 
adult, atès que tractant-se d’un menor d’edat (11 anys), calia una mínima vigilància per 
algun dels seus progenitors. 

  

Tal i com reconeix el propi testimoni, en el moment en què es va produir la caiguda, no hi 
havia cap adult en les instal·lacions esportives: “Había alguna persona adulta amb 
Maykol? – No” (resposta a la pregunta número 12, formulada per la instructora), tenint en 
compte, a més a més, que el testimoni en el moment dels fets també era menor d’edat, 
ja que tenia 13 anys. 

  

Aquesta falta de vigilància per part de la progenitora, denota un augment dels riscos en 
la producció dels danys ja que no va controlar que el seu fill portés els mitjans de 
protecció adequats. Per tant, es pot qualificar com un element decisiu a l’hora d’atorgar 
la culpabilitat de l’incident a la part reclamant. 

  

D’acord amb la Sentència del jutjat contenciós administratiu nº 7, Barcelona, S 21-4-
2016, nº 103/2016, rec. 222/2015 : 

  

¨(...)TERCERO.- En el presente caso, hemos de desestimar las pretensiones actoras 
pues si bien nadie discute la existencia de las lesiones sufridas por el hijo de la parte 
demandante Constancio, no es menos cierto, que no podemos atribuir nexo de 
causalidad directo y eficiente entre la caída de autos y el funcionamiento de los Servicios 
públicos de mantenimiento, máxime cuando no consta aviso previo a la demandada 
(inexistencia de denuncia en tal sentido) de accidente similar al de autos y máxime la 
amplitud de la zona de autos y el hecho que el menor no pudo frenar (por tanto grado 
de culpa atribuible al menor y falta de vigilancia de aquél por sus padres que se 
encontraban a 40 ms del lugar del suceso, según el testigo Sr. Horacio, f. 42EA) (...)”. 

  

És evident que si s’hagués portat casc en cap cas s’hagués produït cap incident. A tot 
això, cal afegir que els menors van assumir voluntàriament patinar en aquella pista 
malgrat eren conscients que en aquella rampa hi havia un cargol no perfectament 
ajustat, com se’n deriva de les resposta a la pregunta 10 formulada per l’advocat de la 
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reclamant “Te has fijado si el tornillo estaba puesto? No, pero otros sí estaban sueltos. 
Hay dos rampas y en esta había este tornillo suelto pero en la otra rampa había otros 
que estaban sueltos.” i de la resposta a la pregunta 11 formulada per la instructora 
“¿Había otros tornillos y todos estaban correctamente ajustados y colocados en esta 
rampa? Sí”. 

  

Per tant, això significa que no el devien percebre com un perill per desenvolupar aquella 
activitat esportiva o en tot cas van assumir-hi voluntàriament el risc perquè, en cas 
contrari, el que haguessin hagut de fer és abstenir-se de patinar i posar-ho en 
coneixement de l’Ajuntament. I més, quan, segons declara el testimoni, suposadament 
no hi havia llum artificial i consegüentment la llum existent devia ser pràcticament 
inexistent per ser un vespre de meitat de febrer. 

  

Per tant, partim de la premissa de que l’administració publica ha d’actuar conforme a uns 
estàndards mínims exigibles garantint que en la prestació de serveis es minimitzin els 
danys que es puguin causar als usuaris. Però això no vol dir que l’administració hagi de 
ser responsable de tots els danys ocasionats en la seva prestació de serveis sinó que 
els usuaris hauran d’actuar amb la diligència necessària per tal d’evitar-los. 

  

A aquests efectes la jurisprudència es pronuncia de la següent manera: Sentència del 
Tribunal Suprem de 17 de juny de 2014, recurs núm. 3978/201): 

  

¨(...) Porque si bien es cierto que la Administración está obligada a garantizar que las 
condiciones de la prestación de los servicios sean acordes a la evitación de daños a los 
usuarios o minimizar sus efectos cuando fueran previsibles, es lo cierto que también los 
usuarios deben utilizar los servicios con diligencia necesaria para evitar esos 
daños, sin que pueda imponerse a las administraciones una responsabilidad ajena a 
aquella diligencia(...)" 

  

En aquesta mateixa línia, també s’ha pronunciat reiteradament el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya establint el següent: 

  

¨(..) La socialización de riesgos que justifica la responsabilidad objetiva de la 
Administración no permite extenderla hasta cubrir cualquier evento por el mero hecho de 
que se produzca en un espacio de la competencia, en este supuesto, municipal” ( per 
totes, la Sentència del TSJ de Catalunya núm. 484/2005, de 18 d’abril)(...)¨ 

  

Per tant, podem concloure que si el fill, menor d’edat, de la reclamant, Maykol Batista de 
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la Cruz, hagués adoptat les mesures de seguretat adients, actuant així de forma diligent, 
i si a més a més, la reclamant, com a responsable del menor, hagués estat present al 
lloc dels fets exercint la vigilància del seu fill menor d’edat com li és exigible, s’hauria 
pogut evitar el dany causat. 

  

Per les raons exposades, en el present cas no concorren els requisits legalment 
establerts per poder apreciar l’existència de responsabilitat patrimonial administrativa en 
haver intervingut la conducta del perjudicat en la producció del resultat lesiu. 

  

En conseqüència, PROPOSO: 

  

Desestimar, d’acord amb els fonaments de dret exposats, la reclamació de 
responsabilitat patrimonial iniciada per la senyora M.C.B. per danys ocorreguts al seu fill 
el dia 7 de febrer de 2016 en la pista d’skate de Banyeres del Penedès.” 

  

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.- Desestimar, d’acord amb els fonaments de dret exposats, la reclamació de 
responsabilitat patrimonial iniciada per la senyora Maleny de la Cruz Beltne per danys 
ocorreguts, al seu fill, el dia 7 de febrer de 2016 en la pista d’skate de Banyeres del 
Penedès. 

  

SEGON.- Notificar aquest acord als interessats i a la companyia asseguradora. 
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TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió que es celebri.  

  

  

Expedient 281/2018. Avançament de la paga extraordinària del mes de 
juny de la treballadora amb DNI:...900-N 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA  

 

APROVAR SI S’ESCAU L’AVANÇAMENT DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL 
MES DE JUNY SOL·LICITADA PER  LA TREBALLADORA AMB NIF:...900-N- Exp. 
281/2018 

ANTECEDENTS 

En data 13 de març de 2018, amb registre d’entrada núm. E/2018/928, la treballadora 
amb DNI:.900-N, ha sol·licitat un avançament de la paga extraordinària del mes de juny. 

FONAMENTS JURÍDICS 

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

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

25.1 Bestretes reintegrables 

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

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

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

25.2 Avançament de la paga extraordinària.- Els treballadors de contracte superior a un 
any poden desposar d’un avançament de la paga extraordinària corresponent al 
semestre natural en que es demana. L’avançament de la paga extraordinària serà 
compatible amb les bestretes.” 

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

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

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

Per tot això,  

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

PRIMER.- Aprovar concedir un avançament de la paga extraordinària del mes de juny 
per import de 1.000,00 € a la treballadora amb DNI: 900-N 

SEGON.- Notificar aquest acord a la treballadora amb DNI:...900-N i a la Gestoria Fornell 
Consultors. 

TERCER.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació en la propera sessió.  

  

Expedient 309/2018. Contractació de personal administratiu en règim 
d'interinitat 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA  

  

  

RATIFICAR SI S’ESCAU EL DECRET D’ALCALDIA 2018-0019 APROVACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ DE LA SRA... AMB DNI:..192Y MITJANTÇANT LA MODALITAT DE 
CONTRACTE D’INTERINATGE FINS COBERTURA DE LA PLAÇA EXP. 309/2018 

  

  

Atès, que en data 20 de març de 2018, es va dictar el decret d’alcaldia 2018-0019, que a 
continuació es transcriu en la seva literalitat: 

  

“Atès que, en sessió extraordinària plenària de data 20 de febrer de 2018, es va aprovar 
inicialment la modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a 
l’any 2018, per la creació d’una plaça d’auxiliar administratiu i amortització de la plaça de 
monitor d’espai Jove. 
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Atès que, l’acord s’ha exposat al públic por termini de quinze dies hàbils, mitjançant 
anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 40 de data 26 de 
febrer de 2018, sense que durant aquest termini d’exposició s’hagi presentat cap 
reclamació, segons certificat de no al·legacions emès per el secretari de data 20 de març 
de 2018. 

  

Atès que, l’acord plenari ha esdevingut definitiu en data 19 de març de 2018. 

  

Atès que, per decret d’alcaldia núm. 2017-0099 de data 27 de juliol de 2017, es va 
aprovar la proposta del Tribunal del procés de selecció de les places d’auxiliar 
administratiu formalitzada en Acta de data 26 de juliol de 2017, i que indica que la borsa 
de treball proveirà les vacants que disposi la corporació. 

  

Per tant, per la cobertura de la plaça d’auxiliar administrativa, s’aplicarà allò previst en el 
punt 10 de les bases de convocatòria aprovades per Junta de Govern Local de data 27 
d’abril de 2017 i que a continuació es transcriu:  

  

“10. ORDRE DE CRIDA DE LES PERSONES ASPIRANTS I FUNCIONAMENT DE LA 
BORSA DE TREBALL 

Quan l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, necessiti cobrir una o vàries vacants per 
cobrir necessitats  temporals de personal, es cridarà per ordre rigorós de la puntuació 
obtinguda en el procés selectiu, es a dir, l’aspirant que obtingui major puntuació cobrirà 
mitjançant nomenament laboral interí, la primera vacant que requereixi l’Ajuntament i així 
successivament. 

En cas d’empat, per haver obtingut dues o més persones la mateixa puntuació, el primer 
lloc l’ocuparà l’aspirant que hagi obtingut millor qualificació en les proves de la fase 
d’oposició. 

En el cas que l’aspirant seleccionat hi renunciï, una vegada coberta o abans de cobrir-la, 
es proposarà la cobertura al següent aspirant per ordre de puntuació, i així 
successivament. 

L’aspirant que hagi rebutjat l’oportunitat de fer efectiu cobriment d’una plaça, passarà a 
ocupar automàticament l’últim lloc en l’ordre de les persones seleccionades. 

La crida de les persones integrants de la borsa de treball per proposar la contractació o 
nomenament interí es realitzarà mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça 
de correu electrònic que l'aspirant hagi indicat a la seva sol·licitud de participació a la 
convocatòria, i mitjançant una trucada telefònica al número indicat en la sol·licitud. Si no 
s’obté resposta, es tornarà a repetir l’operació al dia hàbil següent en un hora diferent. 
En cas que la persona cridada no sigui localitzada o no es posi en contacte amb 
l’Ajuntament el mateix dia del segon intent, es farà la crida al següent integrant de la 
borsa de treball. 

Els integrants de la borsa de treball hauran de vetllar per l’actualització permanent del 
correu electrònic o telèfon de contracte davant de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès, mitjançant instància de modificació de dades personals que hauran de 
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presentar en el Registre d’entrades d’aquesta corporació. 

L’interessat haurà de manifestar en un termini màxim de 48 hores la seva acceptació o 
no acceptació. La manca de manifestació s’entendrà com a rebuig de l’oferta.” 

Per tant, la cobertura de la plaça d’auxiliar administrativa es cobrirà per el següent ordre 
de puntuació de la borsa de treball: 

 

DNI 

...192Y 

...682P 

...929Z 

...986B 

...755Y 

  

Per tot això,  

  

RESOLC: 

  

PRIMER.- Contractar amb data 21 de març de 2018 a la Sra amb DNI:..192Y per cobrir 
la plaça d’auxiliar administrativa C2 subscrita a l’àrea de secretaria, mitjançant un 
contracte d’interinatge fins cobertura de la plaça 

  

SEGON.- Significar que el contracte de treball serà de jornada de 37,50 hores/setmanals 
amb un horari de dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 i els dijous de 17:00 a 19:30. 

  

TERCER.- Significar que existeix consignació pressupostària en la partida 9200 13000 
adequada i suficient mitjançant borsa de vinculació jurídica entre partides de personal  al 
capítol 1 del vigent pressupost, per cobrir els costos previstos de 17.821,10 € (salari de 
13.564,70 € i de seguretat social de 4.256,40 €). 

  

QUART.- Publicar la contractació de la Sra amb DNI:...192Y al Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona. 

  

CINQUÈ.- Notificar el present acord a la Sra amb DNI:..192Y, a Fornell Consultors i al 
delegat de sindical. 

  

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

  

SETÈ.- Donar compte del present decret al Ple de la Corporació en la propera sessió.” 
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Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 

  

PRIMER: Ratificar el decret d’alcaldia número 2018-0019, de data 20 de març de 2018, 
referent a la contractació de la Sra. amb DNI:..192Y mitjançant la modalitat de contracte 
d’interinatge fins cobertura de la plaça. 

 

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

  

 

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

 

Expedient 316/2018. Sol·licitud de subvencions per actuacions de la 
salut pública per a la gestió d'espècies de plaga i espècies invasores en 
espais urbans i recollida d'animals domèstics 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA  

  

APROVAR, SI S’ESCAU, SOL·LICITAR SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE 
PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA GESTIÓ D’ESPÈCIES PLAGA I 
ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS I RECOLLIDA D’ANIMALS 
DOMÈSTICS ABANDONATS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A L’ANY 
2018.- EXP.- 316/2018 

  

Atès que s’han aprovat les bases de concessió de subvencions per a l’any 2018 de la 
Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de 
Tarragona al BOPT núm. 25 de data 5 de febrer de 2018, tal com: 

-       Bases específiques reguladores de la subvenció per actuacions de protecció de 
la salut pública per a la gestió d’espècies de plaga i espècies invasores en espais 
urbans i recollida d’animals domèstics abandonats. Any 2018 
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El termini de presentació de sol·licituds és fins el 5 d’abril de 2018. 

  

La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar electrònicament a l’adreça 
https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online, adjuntant la informació detallada a la base 
cinquena. 

  

Atès que a les bases específiques, en concret, la Base segona, es determinen els dos 
programes subvencionables: 

  

a)    Actuacions destinades a la reducció de la proliferació d’animals d’espècies plaga 
en zones urbanes que afecten a la salut pública d’acord les especificacions del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Actuacions destinades a la 
recollida i transport d’animals domèstics abandonats des del municipi fins a un 
dipòsit autoritzat 

  

b)    Actuacions destinades a la reducció de la proliferació del mosquit tigre (Aedes 
albopictus), mosca negra (Simulium spp) ) i mosquits de zones d’arrossars i 
zones humides al voltant dels nuclis urbans i urbanitzats del Delta de l’Ebre. 

  

Atès que des de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès 
es proposa sol·licitar subvenció per a les següents actuacions: 

  

Programa a) 

-       Desratització: control de rates i ratolins   

-       Control i prevenció de la cotorra de pit gris  

-       Altres plagues detectades al municipi: vespes, talps, processionària del pi  

-       Recollida d’animals domèstics: recollida i transport d’animals domèstics des del 
municipi fins a un dipòsit autoritzat   

Pressupost de despeses
 5.500,00 € 

  

Programa b) 

https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online
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-       Mosquit tigre: formació i informació a la ciutadania, monitorització: ús de trampes 
de ovopossició (puntualment d’adults) i tractaments curatius / preventius a les 
zones afectades. Sis actuacions anuals.  

Pressupost de despeses
 2.500,00 €  

  

Atès que al pressupost municipal de l’any 2018 existeix crèdit suficient i adequat per a 
finançar les despeses que comporten les actuacions presentades, atès les partides 
pressupostàries següents : 

  

3110 22113 Manutenció d'animals 50,00 

3110 22199 Altres subministraments 100,00 

3110 22602 Publicitat i propaganda 500,00 

3110 22700 
Neteja i condicionament. Retirada d'animals de 
la via pública 1.500,00 

3110 22706 
Serveis de desinsectació, desratització i altres de 
naturalesa anàloga 4.500,00 

3110 22799 Campanya d'esterilització d'animals domèstics 2.500,00 

3110 PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA 9.150,00 

  

  

Atès la memòria del Sr. Lluís Inglada Jané, Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès, que consta a l’expedient i en la qual es considera que les 
activitats presentades preserven la salut de la població davant d’agents físics, químics, 
biològics, alimentaris o ambientals presents en els diferents elements del medi i en els 
indrets de convivència humana, són actuacions d’interès general, de cohesió social, 
fomenten i milloren el medi ambient. 

  

  

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 
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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 sol·licitar subvenció per actuacions de protecció de la salut pública 
per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i recollida 
d’animals domèstics abandonats de la Diputació de Tarragona, per a l’any 2018 amb el 
següent quadre : 

  

  

Programa 
Despeses de les 

actuacions 
Subvenció 
sol·licitada 

A 5.500,00 € 5.225,00 € 

B 2.500,00 € 2.375,00 € 

  

  

SEGON.- Habilitar al Sr. Alcalde per a la realització de les gestions necessàries en 
l’execució del present acord. 

  

TERCER.- Tramitar la sol·licitud de concessió de subvenció de forma electrònica, a 
través de l’adreça https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online. 

  

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

  

  

Expedient 317/2018. Sol·licitud de subvencions per actuacions de 
protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de 
l'aigua de consum humà 

https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online
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Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA  

  

APROVAR SOL·LICITAR SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA 
SALUT PÚBLICA PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L’AIGUA 
DE CONSUM HUMÀ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A L’ANY 2018.- EXP.- 
317/2018 

  

Atès que s’han aprovat les bases de concessió de subvencions per a l’any 2018 de la 
Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de 
Tarragona al BOPT núm. 25 de data 5 de febrer de 2018, tal com: 

-       Bases específiques reguladores de la subvenció per actuacions de protecció de 
la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum 
humà. Any 2018 

  

El termini de presentació de sol·licituds és fins el 5 d’abril de 2018. 

  

La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar electrònicament a l’adreça 
https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online, adjuntant la informació detallada a la base 
cinquena. 

  

Atès que a les bases específiques, en concret, la Base segona, es determinen les 
actuacions subvencionables: 

  

Controls de la qualitat de l’aigua i altres despeses: 

  

- Realització de les analítiques mínimes establertes per normativa en relació a l’aigua 
potable des de l’1 de gener de cada exercici. 

  

- Adquisició de consumibles per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. 

  

- Neteja i manteniment de dipòsits municipals 

https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online
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Atès que des de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès 
es proposa sol·licitar subvenció per a les següents actuacions: 

  

Neteja i manteniment de dipòsits municipals 

Pressupost de despeses  4.310,00 € 

  

Realització de les analítiques mínimes establertes per norma sobre l’aigua potable des 
de l’1 de gener de cada exercici i la cloració de l’aigua potable per al consum humà. 

  

                                                                         Pressupost de despeses  4.203,00 € 

  

Atès que al pressupost municipal de l’any 2018 existeix crèdit suficient i adequat per a 
finançar les despeses que comporten les actuacions presentades, atès les partides 
pressupostàries següents : 

  

1610 21000 
Reparacions, manteniment i conservació 
d'infraestructures i béns naturals 30.000,00 

1610 22106 Productes farmacèutics 1.200,00 

1610 22706 Estudis i treballs tècnics 1.000,00 

1610 SERVEI D'AIGUA 32.200,00 

  

  

  

Atès la memòria del Sr. Lluís Inglada Jané, Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès, que consta a l’expedient, i en la qual es considera que les 
activitats presentades milloren les instal·lacions municipals de subministrament d’aigua 
de consum humà, amb la finalitat d’augmentar la seva qualitat i el seu control sanitari, 
són actuacions d’interès general i de cohesió social. 

  

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. 
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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. 

  

Per tot això, 

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

  

PRIMER.- Aprovar sol·licitar subvenció per actuacions de protecció de la salut pública 
per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà de la Diputació de 
Tarragona, per a l’any 2018, amb el següent quadre : 

  

Despeses de les actuacions Subvenció sol·licitada 

8.513,00 € 6.000,00 € 

  

SEGON.- Habilitar al Sr. Alcalde per a la realització de les gestions necessàries en 
l’execució del present acord. 

  

TERCER.- Tramitar la sol·licitud de concessió de subvenció de forma electrònica, a 
través de l’adreça https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online. 

  

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

  

  

Expedient 308/2018. Contracte menor de serveis per a la dinamització de 
l'Espai Jove de Banyeres. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA  

 

https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online
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APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE DINAMITZACIÓ 
DE L’ESPAI JOVE DE BANYERES DEL PENEDÈS.  EXP.- 308/2018 

  

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 20 de març de 2018 es va acreditar la 
necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de dinamització de l’Espai Jove de 
Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades amb l’empresa Espai Lleure 
Divertalia S.L., per un preu total de 10.200 euros i 1.020 euros d’IVA. 

  

Atesa la declaració jurada de l’empresa Espai Lleure Divertalia S.L., relativa a no estar 
incurs en les prohibicions per contractar establertes a l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic i demés requisits per poder contractar 
amb l’Administració Pública. 

  

Atès la memòria de la Sra. Anna Jané Caralt, regidora de joventut de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès, que consta a l’expedient i en la qual s’especifica l’objecte 
contractual. 

  

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, que consta a l’expedient. 

  

Es dona compliment a l’article 118 de la nova Llei de contractes, Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, respecte a no existència d’altre contracte 
menor amb el mateix contractista, i que l’objecte d’aquest contracte menor és necessari 
pel normal funcionament del servei públic. L’esmentat article defineix el contracte menor 
com aquell en el qual, el servei o subministrament, tindrà un valor estimat de 15.000 
euros (IVA exclòs). 

  

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 de dinamització de l’Espai Jove de 
Banyeres del Penedès, a l’empresa Espai Lleure Divertalia S.L., per un import de 10.200 
euros i 1.020 euros d’IVA i pel termini d’un any. 

 

SEGON.-  Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de 
la partida número 3371 22706 de l’actual pressupost. 

 

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

 

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

  

Expedient 246/2017. Expedient de reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel Sr. amb DNI .....238K 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA  

  

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SUBSTITUCIÓ DE LA INSTRUCTORA DE L’EXPEDIENT 
DE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTAT PEL SR. 
F.S.C. CONTRA L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS 

  

Fets 

  

1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de setembre de 2017 es va resoldre 
admetre a tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per part del 
senyor F.S.C., amb DNI .....238K. 

  

2. Segons aquest acord es nomenava com a instructora de l’expedient la senyora 
Immaculada Muñoz Zafra, la funcionària dels Serveis Jurídics de la Diputació de 
Tarragona. 
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3. La senyora Immaculada Muñoz Zafra no pot continuar tramitant l’esmentat expedient 
per motiu de baixa maternal. 

  

Fonaments de dret 

  

L’article 13 de la Llei  40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic disposa 
que: “En la forma que disponga cada Administración Pública, los titulares de los órganos 
administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, 
ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su 
abstención o recusación. Si no se designa suplente, la competencia del órgano 
administrativo se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato superior 
de quien dependa". 

  

En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 

  

PRIMER.- Deixar sense efecte el nomenament de la senyora Immaculada Muñoz Zafra. 

  
SEGON.- Nomenar a la senyora Neus Ollé Povill com a instructora de l’expedient 
administratiu núm. 2017/9094,  en substitució de la senyora Immaculada Muñoz Zafra, la 
qual pot ser recusada per les causes i en la forma que estableix l’article 24 de la Llei 
40/2015. 

  
TERCER.- Notificar-ho als interessats. 
  
QUART.- Comunicar-ho a la senyora Neus Ollé Povill, nova instructora. 

  

  

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

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

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

  

Vista la relació de serveis extraordinaris efectuats pel personal laboral d’aquest 
Ajuntament durant el mes de febrer i de març 2018 i de conformitat amb l’article 214 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals.  

Vist l’informe d’intervenció de data 22 de març de 2018, emès per el secretari interventor 
tresorer. 

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

DNI:...374B Febrer i Març 196,64 

DNI:...805V Febrer i Març 215,40 

DNI:...147B Febrer i Març 147,61 

DNI:...653D Març 108,00 

DNI:...981B Febrer 551,25 

DNI:...935F Febrer 31,96 

DNI:...206A Febrer 207,74 

DNI:...058A Febrer 166,86 

  

  

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

  

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

  

Expedient 329/2018. Aprovació de factures 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA 

  

APROVACIÓ DE FACTURES.- EXP. 329/2018 

  

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

diversos corresponents a l’exercici 2018, detallades seguidament: 
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Nº Factura Raó Social Import Descripció 

FACT-18-0021 Puig Jornet, S.L 32,49 
2 Menús per professionals del 
contacontes infantil 

FACT-18-0035 La Merceria 50,90 Varis material festa de Reis 

FACT-18-0200 Netubi 2004, S.L 290,40 Neteja canonada Rambla Pujolet, 2-4 

FACT-18-0205 Eco BP, S.L 2542,56 Servei recollida fracció vegetal mes gener 

FACT-18-0223 Greental, S.A 2653,92 
Servei línia verda i manteniment web any 
2018 

FACT-18-0228 
Productos Pinturas Tarragona 
2000, S.L 359,77 Pintura per parc priorat 

FACT-18-0281 Mª Dolors Lleo Rueda 154,00 Coixí de flors i ram de roses Sant Jordi 

FACT-18-0284 
Mª del Carmen Ruano 
Fernandez 160,00 Galetes per Cross escolar comarcal 

FACT-18-0285 Cespa, S.A 594,00 
Servei recollida contenidors diumenges 
mes juliol 2017 

FACT-18-0286 Cespa, S.A -410,03 Abonament factura 

FACT-18-0289 Creu Roja 169,19 
Servei teleassistència domiciliaria mes 
novembre 2017 

FACT-18-0290 Consorci Localret 365,16 Quota 2018 

FACT-18-0293 Cespa, S.A 3972,54 
Reparacions fuites aigua diversos carrers 
del municipi 

FACT-18-0294 Cespa, S.A 3622,08 
Instal·lació nova canonada d'aigua per 
Camp Futbol 

FACT-18-0297 Endesa Energia, S.A 558,02 
Electricitat 22-01-2018 a 22-02-2018 
Aigua Dipòsit Nou 

FACT-18-0298 Endesa Energia, S.A 42,58 
Electricitat 17-12-2017 a 19-02-2018 
Ermita Mare de Deu 

FACT-18-0301 Monica Farre Termes 280,00 Curs Alfabetització castellana mes febrer 

FACT-18-0302 
Gas Natural Servicios SDG, 
S.A 256,06 

Electricitat 17-01-2018 a 18-02-2018 
Escola Publica 

FACT-18-0305 Melanie Mata Goodridge 233,82 Ous, llet i oli per banc d'aliments 

FACT-18-0306 
Consell Col·legis Veterinaris 
Catalunya 198,69 

Quota consell col·legis veterinaris de 
Catalunya any 2018 

FACT-18-0307 Josepa Jane Figueras 54,00 Bosses de brossa per magatzem 

FACT-18-0308 Josepa Jane Figueras 294,65 
Pollastre, patates, pasta per Banc 
aliments 

FACT-18-0309 
Telefonica Moviles España, 
S.A. 126,22 Trucades fora de tarifa mes febrer 
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FACT-18-0310 BQ Llum Traffic, S.L 191,81 Serveis manteniment semàfors mes març 

FACT-18-0311 
Espublico Servicios para la 
Administracion, S.A 449,31 

Subscripció i manteniment Gestiona mes 
febrer 

FACT-18-0312 Cespa, S.A 2508,00 
Construcció capa 2 cm talús pista 
poliesportiva 

FACT-18-0313 Cespa, S.A 848,10 Reparació fuita aigua al pou Sant Miquel 

FACT-18-0314 Cespa, S.A 475,20 
Recollida contenidors mercat diumenge 
mes febrer 

FACT-18-0315 Cespa, S.A 6675,00 Servei neteja viaria mes febrer 

FACT-18-0316 Cespa, S.A 3900,62 
Servei manteniment jardins i arbrat mes 
febrer 

FACT-18-0317 Telefonica de España, S.A.U 42,35 
Connectivitat Ajuntament 01-03-2018 a 
31-03-2018 877909714 

FACT-18-0318 Telefonica de España, S.A.U 42,35 
Connectivitat Escola Publica 01-03-2018 
a 31-03-2018 877909538 

FACT-18-0319 Telefonica de España, S.A.U 42,35 
Connectivitat Centre Cívic 01-03-2018 a 
31-03-2018 877909712 

FACT-18-0320 Telefonica de España, S.A 128,18 
Telèfon Centre Cívic 18-01-2018 a 17-02-
2018 877909711 

FACT-18-0321 Telefonica de España, S.A.U 330,49 
Telèfon Escola Publica i Mòbils regidors 
18-01-17 a 17-02-18 877909537 

FACT-18-0322 Telefonica de España, S.A.U 586,28 
Telèfon ajuntament 18-01-2018 a 17-02-
2018 877909713 

FACT-18-0323 Securitas Direct España, S.A,U 53,24 Alarma piscina municipal mes març 

FACT-18-0324 
Xarxes de Telecomunicacions 
Alternatives 302,50 Connexió telèfon mes març 

FACT-18-0325 AN Connect 05, S.L 261,23 Tarifa plana i canal SIP mes de febrer 

FACT-18-0326 
Telefonica Moviles España, 
S.A 25,41 

Telèfon escola publica 18-01-2018 a 17-
02-2018 717794197 

FACT-18-0327 Canon Penedes, S.A 534,71 
Servei copies 26-01-2018 a 27-02-2018 
Ajuntament i Centre Cívic 

FACT-18-0328 
Butlleti Oficial de la Provincia 
de Tarragona 75,00 

BOP projecte reparcel·lació sector PPU-7 
Esteve Quimica 

FACT-18-0329 
Butlleti Oficial de la Provincia 
de Tarragona 80,00 

BOP Modificació Plantilla de Personal i 
RRLL 

FACT-18-0330 
Butlleti Oficial de la Provincia 
de Tarragona 45,00 BOP padró aigua 4rt trim 2017 

FACT-18-0331 Lyreco España, S.A 104,19 Material d'oficina per Centre Cívic 

FACT-18-0334 Carlos Paz Garrido 170,00 Servei podòleg mes febrer 
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FACT-18-0335 
Consorci d'aigües de 
Tarragona 956,48 Dotació aigua mes febrer 

FACT-18-0337 
Consorci d'Aigües de 
Tarragona 7673,58 Dotació efectiva aigua mes febrer 

FACT-18-0338 Brodats Romeu, S.L 18,15 Escuts per vestuari de brigada 

FACT-18-0339 Espai Lleure Divertalia, S.L 1114,30 
Taller patchwork, puntes coixí i costura 
mes febrer 

FACT-18-0340 Mireia Barba Lloret 1213,63 Assessorament tecnic mes febrer 

FACT-18-0342 Mercedes Menendez Noel 297,00 Pa, llet i farina per Banc d'aliments 

FACT-18-0343 Endesa Energia, S.A 862,91 
Electricitat 31-01-2018 a 28-02-2018 
Camp Futbol 

FACT-18-0344 Endesa Energia, S.A -383,74 
Electricitat 19-12-2017 a 16-01-2018 Urb 
Pinatellada 

FACT-18-0345 Endesa Energia, S.A 327,53 
Electricitat 09-10-2017 a 13-11-2017 Urb 
Pinatellada 

FACT-18-0346 Endesa Energia, S.A -7,27 
Electricitat 17-12-2017 a 15-02-2018 Pou 
Boscos 

FACT-18-0347 Endesa Energia, S.A 336,63 
Electricitat  13-11-2017 a 19-12-2017 Urb 
Pinatellada 

FACT-18-0348 Endesa Energia, S.A 263,79 
Electricitat 19-12-2017 a 16-01-2018 Urb 
Pinatellada 

FACT-18-0349 Endesa Energia, S.A 265,01 
Electricitat 16-01-2018 a 18-02-2018 Urb 
Pinatellada 

FACT-18-0350 Endesa Energia, S.A -613,99 
Electricitat 13-11-2017 a 19-12-2017 Urb 
Pinatellada 

FACT-18-0351 Endesa Energia, S.A -405,58 
Electricitat 09-10-2017 a 13-11-2017 Urb 
Pinatellada 

FACT-18-0352 Beatriz Perez Diaz 152,00 Classes manualitats mes febrer 

FACT-18-0353 Montser Gay Carbonell 661,50 Taller ceramica adults 1er trimestre 2018 

FACT-18-0354 Roso Borrell Montserrat 35,10 Diaris i revistes per llar d'avis mes febrer 

FACT-18-0355 Fornell Consultors, S.L.P 311,58 
Confecció i presentació Model 347 any 
2017 

FACT-18-0356 
Gas Natural Servicios, SDG, 
S.A 2622,87 

Gas natural Escola Publica 20-01-2018 a 
25-02-2018 

FACT-18-0357 
Gas Natural Servicios, SDG, 
S.A 748,49 Instal·lació ledplus mes febrer 

FACT-18-0358 Progat Catalunya 1058,75 Campanya esterilització gats 

FACT-18-0359 
Jose Fernando Camara 
Gallego 149,51 Pollastre i oli per Banc d'aliments 
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FACT-18-0361 Seur Tarracodis, S.A 307,99 
Servei transport pale medicaments 
Galicia 

FACT-18-0362 
Consorci Administracio Oberta 
de Catalunya 239,10 TCATS per personal de l'Ajuntament 

FACT-18-0364 Eco BP, S.L 17347,97 Servei recollida residus mes febrer 

FACT-18-0365 Eco BP, S.L 857,57 Servei de recollida selectiva mes febrer 

FACT-18-0366 Eco BP, S.L 1403,35 Servei deixalleria comarcal mes febrer 

FACT-18-0367 Juan Jose Parejo Segura 44,00 
Menús alcalde, secretari, advocat i 
arquitecte municipal 

FACT-18-0369 
Gestinet Internet Informatica, 
S.L 4,90 Organitzador cable per Ajuntament 

FACT-18-0370 Creu Roja 241,70 
Servei teleassistència domiciliaria mes 
febrer 

FACT-18-0371 
Gestinet Internet Informatica, 
S.L 435,60 Manteniment informàtic mes febrer 

FACT-18-0372 Fornell Consultors -311,58 Anul·lació presentació Model 347 

FACT-18-0375 Eco BP, S.L 1552,30 
Servei recollida fraccio vegetal mes 
febrer 

FACT-18-0376 Ediciones el Pais, S.L 299,00 Subscripció Diari el País per llar d'avis 

FACT-18-0377 Mercedes Menendez Noel 364,20 
Pa i llet per banc aliments i aigües per 
reunió 

FACT-18-0378 Pedro Perea Exposito 1034,55 
Rehabilitar barbacoes zona esbarjo Sant 
Miquel 

FACT-18-0379 Neteges Penedes, S.L 10263,43 
Servei de neteja dependències 
municipals mes febrer 

FACT-18-0380 Endesa Energia, S.A 222,75 
Electricitat 31-01-2018 a 28-02-2018 TP-
2124 UA B-2 

FACT-18-0381 Fornell Consultors, S.L.P 520,30 Servei Gestoria mes de març 

FACT-18-0382 Roso Borrell Montserrat 110,80 
Campanya material escola associació 
baix penedès amb el Sahara 

FACT-18-0383 
Butlleti Oficial de la Provincia 
de Tarragona 190,10 

BOP licitació servei neteja dependències 
municipals 

FACT-18-0384 Correos, S.A 236,20 Servei correus mes febrer 

FACT-18-0385 Siemens Renting, S.A 265,52 
Lloguer copiadora C5051 Ajuntament 
març 

FACT-18-0386 Mª Lourdes Meroño Coria 332,75 Repartiment agenda febrer 

FACT-18-0387 Lourdes Meroño Coria 462,22 Gravació CDPlens mes març 

FACT-18-0388 Jose Palomar Maroto 13733,50 
Electròlisis salina per equip cloració 
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piscina municipal 

FACT-18-0389 Telefònica de España, S.A.U 57,25 
Telèfon ascensor ajuntament març 
977670533 

FACT-18-0390 Telefònica de España, S.A.U 33,40 
Telèfon març ascensor escola publica 
977167549 

FACT-18-0392 Mª Dolores Lopez Pizarro 220,00 
Quota classe de gimnàstica per gent gran 
mes de febrer 

FACT-18-0393 Mª Dolores Lopez Pizarro 220,00 
Quota classe de gimnàstica per gent gran 
mes de març 

  

 

Un cop han estat fiscalitzades per la Intervenció municipal i se’ls hi ha donat la 
conformitat pels regidors de les àrees corresponents.  

  

Vistos els informes de secretaria intervenció de data 22 de setembre de 2017 i 5 
d’octubre de 2017 en relació a la fiscalització de la despesa pública, tenint en compte 
que gran part de les factures s’estan tramitant mitjançant el Formulari I: Contracte Menor 
de tracte successiu, que es va aprovar en els bases d’execució del pressupost de l’any 
2018 en el Ple del 7 de desembre de 2017, i tenint en compte que s’està elaborant plecs 
de condicions pel procediment simplificat segons l’article 159 i següents de la Llei 9/2017 
Contractes del Sector Públic. 

  

Atès la normativa en matèria de reconeixement d’obligacions per part de l’ens local, 
continguda en el Reial Decret legislatiu 2-2004 i normativa concordant, així com a les 
bases d’execució del pressupost vigents per l’exercici 2018. 

  

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

  

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

  

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

  

PRIMER.- Aprovar el reconeixement de les obligacions indicades a la part antecedent, 
per un import total de 102.819,44 € i procedir a la comptabilització en la fase comptable 
corresponent a càrrec dels crèdits del vigent pressupost.   

  

SEGON.- Procedir al pagament efectiu, quan procedeixi.  

  

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

  

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

Donar compte Decrets 

  

Nom Data Resum Expedient 

DECRET 2018-
0019 

20/03/2018 
14:07 

Contractació de la Sra amb DNI:..192Y 
mitjançant la modalitat de contracte 
d’interinatge fins cobertura de la plaça. 

309/2018 

DECRET 2018-
0018  

15/03/2018 
14:35 

Decret de l'alcaldia d'aprovació del pla 
pressupostari a mig termini 2019-2021 

273/2018 

DECRET 2018-
0017  

15/03/2018 
14:35 

Convocatòria Junta de Govern Local 
en sessió extraordinària de data 15 de 
març de 2018 a les 18:30h 

JGL/2018/9 

DECRET 2018-
0016 

12/03/2018 
14:07 

Convocatòria Ple ordinari de data 15 
de març de 2018 a les 19:00h. Exp. 
PLN/2018/4. 

PLN/2018/4 

DECRET 2018-
0015 

06/03/2018 
15:22 

Decret de convocatòria de la Junta de 
Govern Local en sessió ordinària de 
data 7 de març de 2018 (JGL/2018/8) 

JGL/2018/8 

 

  

Expedient 322/2018. Donar compte del Qüestionari 2018 d'avaluació de 
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la Llei 19/2014 que s'ha de remetre al Síndic de Greuges de Catalunya 

QUALITAT NORMATIVA 

1)    Quantes normes s’han aprovat? 

4 ordenances municipals (Associacions, reglament biblioteca, mercat i horts 

urbans) 

10 ordenances fiscals (Guals, taxa escola bressol, aigua, escombraries, vehicles 
abandonats, columbaris cementiri, plusvàlua bonificació, cursa, sardinada i 
instal·lacions esportives). 

 

2)    En quantes normes s’ha dut a terme una avaluació d’impacte normatiu 

abans d’haver-se aprovat per avaluar els efectes de la nova regulació i 

evitar que es generin obligacions o despeses innecessàries o 

desproporcionades respecte dels objectius d’interès general que es 

pretenen assolir? 

Indirectament en la memòria proposta de regidoria s’indica interès general 

oportunitat i necessitat. 

  

3)    En quantes disposicions s’ha avaluat l’aplicació de les normes per tal de 

verificar-ne el grau de compliment, la necessitat i l’actualitat? 

Cap a posteriori. 

  

BON GOVERN 

  

1)    S’ha aprovat un codi de conducta dels alts càrrecs adaptat a la Llei 

catalana 19/2014? 

No. 

2)    Quantes convocatòries de subvencions s’han fet? 

Cap, només subvenció directa. 

En quantes convocatòries de subvencions s’han inclòs principis ètics i    
regles de conducta en les bases de les convocatòries? 
Cap 

  

3)    Quantes licitacions s’han fet? 

2. Neteja dependències i adquisició vehicle. 
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      En quantes licitacions s’han inclòs principis ètics i regles de conducta en els 
plecs de clàusules contractuals? 

Cap. 

  

BONA ADMINISTRACIÓ 

 

1) Quantes cartes de serveis adaptades als requisits de la Llei catalana 

19/2014 s'han aprovat? 

Cap. 

 

2) Quantes enquestes s'han fet sobre el grau de satisfacció dels usuaris pel 

que fa als serveis públics i les activitats gestionades? 

Cap. 

 

GOVERN OBERT 

 

1) Hi ha canals d’escolta activa per al diàleg i el coneixement de les 

preferències de les persones que utilitzin plataformes electròniques? 

No. 

 

RÈGIM SANCIONADOR 

 

1) Nombre de denúncies presentades per ciutadans per suposats 

incompliments de la Llei catalana 19/2014. 

Cap. 

2)    Nombre de procediments sancionadors incoats per incompliment de la Llei 

catalana 19/2014. 

Cap. 

3)    Nombre de sancions imposades per incompliment de la Llei catalana 

19/2014. 

Cap. 
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ACCÉS A LA INFORMACIÓ 

 

1) Quantes sol·licituds d’accés a la informació s’han rebut? 

Una. Referent a formació de personal. 

 

GRUPS D’INTERÈS 

 

1)    Quan un grup d’interès es reuneix amb una autoritat o càrrec es comprova 

si està inscrit al Registre de grups d’interès? 

No. 

2)    Es publiquen al portal de transparència les reunions mantingudes amb els 
grups d’interès? 
No. 

  

  

 

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  
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