
 
Ajuntament de Banyeres del Penedès                  
                    (Tarragona)    

DECRET D’ALCALDIA
EXPEDIENT: 479/2018
ASSUMPTE: Resolució del Servei de Salut Pública d’imposició de multa coercitiva per no atendre 
totes les mesures correctores en les instal·lacions d’aigua del Dipòsit  Nou.

DECRET D’ALCALDIA 

APROVAR EL PAGAMENT DE LA MULTA COERCITIVA IMPOSADA EN LA RESOLUCIÓ 
NÚM.   C17039-1 SRT DEL SERVEI DE SALUT PÚBLICA    A L’AJUNTAMENT DE BANYERES 
DEL  PENEDÈS  PER  HAVER  INCOMPLERT  EL  REQUERIMENT  DE  REALITACIÓ  DE 
MESURES CORRECTORES.- 479/2018

Ates el requeriment del Servei de Salut Pública al Camp de Tarragona de data 11 de juliol de 
2017  on  es  requereix  a  l’Ajuntament  de  Banyeres  del  Penedès  per  a  que  realitzi  totes  les  
mesures  correctores  i  esmeni  les  no  conformitats  que  consten  en  les  actes  emeses  per  la 
inspectora  del  Servei  de  Salut  pública,  donant  com a  termini  màxim per  a  dur  a  terme les 
actuacions, el 21 de setembre de 2017.

Atès que en data 26 d’octubre de 2017, la inspectora va realitzar una nova visita d’inspecció a 
les instal·lacions d’aigua de consum per comprovar si s’havien aplicat les mesures correctores 
establertes,  estenent l’acta núm.142591 on va fer  constar les no conformitats que quedaven 
pendents.

Atès  que  en  data  12  d’abril  de  2018  (RE:1316),  hem rebut  una  notificació  de  la  resolució 
d’imposició de multa coercitiva núm.C17039-1 SRT per un import de 600 € (sis-cents euros), 
signada pel sub-director regional al Camp de Tarragona per haver incomplert el requeriment  de 
realització de mesures correctores, amb l’advertiment de que en cas de que es comprovi que 
s’ha incomplert novament el requeriment abans esmentat, procediran a imposar una altra multa 
coercitiva.

Atès el informe de serveis tècnics de data 3 de maig de 2018 que per una banda, reconeix el  
incompliment de les mesures correctores detallades a la notificació de la Resolució i per l’altra 
estableix en data d’avui s’han esmenat part d’aquestes mesures correctores, amb el compromís 
d’esmenar les que queden pendents en un termini màxim d’un mes. 

Atès l’informe de la secretària interventora tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès, que consta a l’expedient.

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

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret número 
66/2015 i les competències del ple a favor de JGL 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.
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Atès que el pagament de la multa coercitiva s’ha d’efectuar abans del 20 de maig de 2018 i que 
la data de la propera Junta de Govern Local és posterior, d’acord amb el que estableix l’article 10  
de la Llei  40/2015,  d’1 d’octubre,  de règim jurídic del  sector  públic que regula l’avocació de 
competències. 

Per tot això, 

RESOLC: 

PRIMER.- Avocar la competència delegada per aquesta Alcaldia a favor de la Junta de Govern 
Local en relació a aquest expedient referenciat a la part expositiva.

SEGON.- Aprovar el pagament de la multa coercitiva imposada en la Resolució núm. C17039-1 
SRT a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, per un import de 600,00 euros (sis-cents) signada 
pel sub-director regional al Camp de Tarragona per haver incomplert el requeriment de realització 
de mesures correctores.
 

TERCER.- Esmenar les deficiències pendents en el termini màxim d’un mes tal i com s’estableix 
en l’informe de serveis Tècnics.

QUART.- Aprovar la despesa i realitzar el seu pagament amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
9200 22699 del pressupost.

CINQUÊ- Notificar aquest acord al Servei de Salut Pública al Camp de Tarragona.

SISÊ.- Donar compte d’aquest Decret a la propera Junta de Govern local ordinària i al proper Ple  
ordinari que es celebri.

Banyeres del Penedès,
document signat electrònicament al marge
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