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ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2018/13  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  19 / d’abril / 2018  

Durada  Des de les 18:45 fins a les 19:40 hores  

Lloc  Sala de Juntes  

Presidida per  Amadeu Benach i Miquel  

Secretària  Immaculada Rocío Santos Cuellas  

  

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 NO 
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Excuses d'assistència presentades: 

1. Lluís Inglada i Jané: 

«Trobar-se fora del municipi.» 

   

Una vegada verificada per la Secretària accidental 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 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

 Acta Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 12 d'abril de 
2018. JGL/2018/12 

  

Expedient 444/2018. Contracte menor d’obres construcció d'una vorada 
tipus jardí de formigó al Ps. del Pavelló del municipi de Banyeres del 
Penedès. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR D’OBRES CONSTRUCCIÓ 
D’UNA VORADA TIPUS JARDÍ DE FORMIGÓ AL PS. DEL PAVELLÓ DEL MUNICIPI 
DE BANYERES DEL PENEDES. 444/2018 

  

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 17 d’abril de 2018 es va acreditar la 
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necessitat d’aquest organisme de contractar les d’obres construcció d'una vorada tipus 
jardí de formigó al Ps. del Pavelló del municipi de Banyeres del Penedès, i ateses les 
gestions realitzades amb l’empresa Cespa S.A, per un preu total de 6.110,40 euros i 
1.283,18 euros d’IVA. 

  

Atesa la declaració jurada de l’empresa Cespa S.A, 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 l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 17 d’abril de 2018, que consta a 
l’expedient. 

  

Atès l’informe de la Sra. Immaculada Rocío Santos Cuellas, secretària interventora 
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 18 d’abril de 
2018, 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. 

  

Per tot això, 

  

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

  

PRIMER.- Aprovar la contractació de les obres construcció d'una vorada tipus jardí de 
formigó al Ps. del Pavelló del municipi de Banyeres del Penedès, a l’empresa Cespa 
S.A, per un import de 6.110,40 euros i 1.283,18 euros d’IVA. 

SEGON.-  Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de 
la partida número 1532 619.00 de l’actual pressupost. 
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TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

  

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

  

Es retira de l’ordre del dia, el punt número 3, referent a l’expedient 442/2018 
sobre el contracte menor per a l’enderroc parcial de la coberta de la casa del 
davant de l’església, per votació favorable de tot l’equip de govern, d’acord 
amb l’article 92.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, per el que 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
Entitats Locals. 

 

Expedient 249/2018. Liquidació primer trimestre de 2018 del Conveni de 
Serveis Socials 2016-2019 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LIQUIDACIÓ CORRESPONENT AL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2018 DERIVADA DEL CONVENI DE COOPERACIÓ 
INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I 
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN  MATÈRIA DE SERVEIS 
SOCIALS 2016-2019.- Exp. 249/2018 

  

Atès que el conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del Baix 
Penedès i l’Ajuntament de Banyeres del Penedès en matèria de serveis socials 2016-
2019 es va signar per l’Alcaldia en data 16 d’octubre de 2016 i va ser aprovat pel Ple de 
la corporació en data 16 de novembre de 2017. 

  

Atès que el Consell Comarcal del Baix Penedès, en data 16 de gener de 2018, comunica 
que de cara a l’exercici 2018, cal fer una modificació en el redactat del conveni, degut a 
l’ampliació i actualització dels diferents serveis i programes, el qual va ser aprovat pel 
Ple de la Corporació, a la sessió ordinària de data 15 de març 2018, així com l’annex per 
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a l’any 2018.  

  

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

  

És a l’Annex 1 del conveni on es determinen els costos dels diferents serveis prestats. 
D’aquesta manera, els conceptes inclosos al conveni són els següents: 

  

Concepte 1. Professionals i serveis socials bàsics  

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

Concepte 3. Grup de voluntariat  

Concepte 4. Servei d'Acolliment Residencial d'Urgència  

Concepte 5. Transport adaptat  

Concepte 6. SIS (servei Intervenció Socioeducativa)  

Concepte 7. Immigració 

Concepte 8. SIAD 

Concepte 9. Centre obert (curs escolar 2017-2018)  

  

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

  

Liquidació trimestral corresponent als mesos de gener, febrer i març de 2018 (primer 
trimestre):  

  

1. Cost dels professionals dels equips bàsics   5.122,54 € 

2. Cost del Servei d’Ajut a domicili (SAD)               3.250,00 € 

3. Cost del grup de voluntariat            0,00 € 
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4. Cost del servei d’acolliment residencial d’urgència     112,06 € 

5. Cost del servei de transport adaptat       634,70 € 

6. Cost del servei d’intervenció socioeducativa          0,00 € 

7. Cost del servei d’immigració                       0,00 € 

8. Cost del Servei d’Atenció a les Dones (SIAD)         0,00 € 

9. Cost del servei de centre obert                   300,00 € 

 

El cost del Servei de Teleassistència a famílies del municipi, servei tramitat a través dels 
professionals dels equips bàsics, corresponent al primer trimestre de 2018, es facturarà 
directament per part de la Creu Roja a l’Ajuntament, amb periodicitat mensual. 

  

Atès que el cost total corresponent als serveis socials prestats durant el primer trimestre 
de 2018, que és de 9.419,30 €, s’ha de fer efectiu mitjançant transferència bancària al 
número de compte ES87 0182 6035 47 0201617621 del Consell Comarcal del Baix 
Penedès.  

  

Atès que existeix consignació pressupostària adequada i suficient al pressupost vigent a 
les aplicacions pressupostàries 2312 465.00 pel que fa a les despeses dels 
professionals dels equips bàsics; 2312 465.01 pel que fa a les despeses de centre obert; 
2312 465.02 pel que fa a les despeses del SAD; 2312 465.03 pel que fa a les despeses 
del servei de teleassistència; 2312 465.04 pel que fa a les despeses del servei d’ARU; i 
2312 465.05 pel que fa al cost del servei de transport adaptat 

  

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: 
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PRIMER.- Aprovar la liquidació trimestral dels serveis prestats pel Consell Comarcal del 
Baix Penedès en el marc del conveni de cooperació interadministrativa en matèria de 
serveis socials, corresponent al primer trimestre de 2018, per import de 9.419,30 €, a 
càrrec de les partides referides del pressupost vigent.  

  

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

  

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

  

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

  

Expedient 1515/2017. Sol·licitud llicència Urbanística de caràcter menor 
per a la connexió de la xarxa de gas 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, L’APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES. Exp. 
1515/2017 

  

En data 5 de desembre de 2017, Gas Natural Catalunya, SDG, S.A.  va presentar 
sol·licitud de llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor. 

En data 12 de desembre de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va 
sol·licitar els preceptius informes jurídic i tècnic. 

En data 30 de gener de 2018, el tècnic municipal va emetre informe favorable. 

En data 2 de febrer de 2018, el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe 
favorable. 

Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el 
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procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que 
estableix la legislació de règim local. 

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

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 

les Bases de Règim Local. 

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

66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 de juny del 2015, i atenent a 

les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017. 

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

  

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

  

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

 Identificació de les obres:   Obra  de urbanització i estesa de xarxa de gas 

 Descripció de les obres:  Obertura de 46,4 ml de rasa per a canalització de 
gas per calçada i vorera 

 Emplaçament de les obres: Plaça de l’Ajuntament, 20 i 23  i Poeta Maragall, 1 

 Referència Cadastral:  Sistema viari 

 Promotor:   Gas Natural Distribución, SDG. S.A. 

 Identificació del redactor del projecte: No s’aporta 

 Director de l’obra:  No s’aporta 

 Suspensió de Llicències: No 

 Afectació del domini públic: Si 

  

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

-        Tota la línia de servei ha de ser soterrada. 

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

-        Cal aportar els assajos de compactació i de mescles bituminoses i realitzar les 
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reposicions segons l’establert per la legislació vigent. 

-        Cal senyalitzar amb balises lluminoses les obres durant la seva execució. 

-        Caldrà dipositar la fiança corresponent per garantir la correcta gestió dels 
residus de construcció i excavació, a més de la garantia que correspongui per a 
la reposició dels danys a la via pública, per import de 600 €. 

  

TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de 
quinze dies a comptar des de la data d’atorgament de la llicència. 

La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis anteriors, o les 
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres.  

Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no 
se'n demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor. 

Un cop caducada la llicència urbanística, l'òrgan municipal competent ho ha de declarar i 
ha d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres persones i 
amb l'audiència prèvia de la persona titular. 

  

QUART.- En aplicació de l’ article 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 
realitzar la següent liquidació tributària: 

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 53,08 € 

- Taxa Llicència Urbanística  36,00 € 

- TOTAL 89,08 € 

  

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

Cal entendre que, la sol·licitud urbanística de referència ja contempla de forma inherent 
la sol·licitud referida a la utilització del domini públic. En el cas que ens ocupa, i vist 
l’informe favorable dels serveis tècnics municipals, cal autoritzar l’ús privatiu especial per 
l’ocupació directa de la porció de domini públic que consta a l’expedient, en seguiment 
de l’art. 57 del Reglament de Patrimoni de les entitats locals a Catalunya. 

  

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.  

  

SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri 
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Expedient 404/2018. Sol·licitud llicència de gual sol·licitada pel carrer 
Tomoví, 4 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LLICÈNCIA DE GUAL.- EXP. 404/2018 

  

En data 9 d’abril de 2018, la Sra. DNI ... 321-M va presentar sol·licitud de llicència de 
gual. 

En data 10 d’abril de 2018,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic. 

En data 10 d’abril de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable. 

En data 11 d’abril de 2018 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe 
favorable. 

Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el 

procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que 

estableix la legislació de règim local. 

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

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 

les Bases de Règim Local. 

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

66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 de juny del 2015, i atenent a 

les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017. 

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

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

PRIMER.- Atorgar la llicència de gual sol·licitada pel carrer Tomoví, 4 amb els següents 
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advertiments: 

§  El nombre màxim de vehicles es inferior a 4. 

§  El gual quedarà identificat amb la placa de gual facilitada per l’Ajuntament i amb la 
senyalització horitzontal d’una ralla pintada sobre la vorera que no sobrepassarà 
0,5m dels extrems de la porta. 

§  La llicència autoritza el pas de cotxes sobre la vorera i al dret de reserva d’espai 
de la vorera senyalitzada lliure d’aparcament. 

§  Queda prohibit la utilització de rampes permanents a la vorera, excepte que sigui 
rebaixada la vorera tal com indica la ordenança. Per tant, aquesta llicència sols 
permet emprar pujadors que s’hauran de posar i retirar cada cop que entri o surti 
el cotxe. 

§  Atenent ordenança fiscal núm. 15 de taxa per les entrades de vehicles a través de 
les voreres i les reserves de via pública. 

  

SEGON.- En aplicació de de les Ordenances Fiscals es realitzarà  la següent liquidació 
tributària: 

  

C O N C E P T E    TOTAL 

  

TAXA LLICENCIA  GUAL    70,50 € 

I M P O R T        T O T A L        A        I N G R E S S A R 70,50 € 

  

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

QUART.- Notificar el present acord als interessats.  

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

  

Expedient 372/2018. Sol·licitud llicència de gual sol·licitada per la finca 
situada al carrer Saragossa, 28 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
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APROVAR, SI S’ESCAU, LA LLICÈNCIA DE GUAL.- EXP. 372/2018 

  

En data 4 d’abril de 2018, el Sr. PGC va presentar sol·licitud de llicència de gual per la 
finca situada al carrer Saragossa, 28 de Banyeres del Penedès. 

En data 4 d’abril de 2018,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic. 

En data 10 d’abril de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable. 

En data 11 d’abril de 2018 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe 
favorable. 

Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el 

procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que 

estableix la legislació de règim local. 

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

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 

les Bases de Règim Local. 

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

66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 de juny del 2015, i atenent a 

les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017. 

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

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

PRIMER.- Atorgar la llicència de gual sol·licitada per la finca situada al carrer Saragossa, 
28 de Banyeres del Penedès amb els següents advertiments: 

§  El nombre màxim de vehicles es inferior a 4. 

§  El gual quedarà identificat amb la placa de gual facilitada per l’Ajuntament i amb la 
senyalització horitzontal d’una ralla pintada sobre la vorera que no sobrepassarà 
0,5m dels extrems de la porta. 

§  La llicència autoritza el pas de cotxes sobre la vorera i al dret de reserva d’espai 
de la vorera senyalitzada lliure d’aparcament. 

§  Queda prohibit la utilització de rampes permanents a la vorera, excepte que sigui 
rebaixada la vorera tal com indica la ordenança. Per tant, aquesta llicència sols 
permet emprar pujadors que s’hauran de posar i retirar cada cop que entri o surti 
el cotxe. 
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§  Atenent ordenança fiscal núm. 15 de taxa per les entrades de vehicles a través de 
les voreres i les reserves de via pública. 

  

SEGON.- En aplicació de de les Ordenances Fiscals es realitzarà  la següent liquidació 
tributària:  

C O N C E P T E    TOTAL 

  

TAXA LLICENCIA  GUAL    70,50 € 

I M P O R T        T O T A L        A        I N G R E S S A R 70,50 € 

  

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

QUART.- Notificar el present acord als interessats.  

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

  

Expedient 438/2018. Sol·licitud autorització per a la retirada del 
comptador d’aigua i la desconnexió de la xarxa municipal de l’habitatge 
situat al carrer Baladres, 2 del Priorat de Banyeres 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA AUTORITZACIÓ DE RETIRADA DE COMPTADOR I LA 
DESCONNEXIÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D’AIGUA. Exp. 438/2018 

  

En data 13 d’abril de 2018, el Sr. DNI... 835-E  va presentar sol·licitud de retirada de 
comptador d’aigua potable i desconnexió de la finca situada al carrer Baladres, 2  de la 
xarxa d’aigua municipal. 

  

En data 13 d’abril de 2018,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic. 
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En data 13 d’abril de 2018 el coordinador dels serveis tècnics municipals va emetre 
pressupost i el quadre de tasques a realitzar per la  retirada i desconnexió. 

  

En data 16 d’abril de 2017,  el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe 
favorable a la liquidació. 

  

Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el 

procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que 

estableix la legislació de règim local. 

Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de 

Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015. 

  

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

  

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

  

PRIMER.- Autoritzar la retirada del comptador d’aigua i la desconnexió de la xarxa 
municipal de l’habitatge situat al  carrer Baladres, 2 del Priorat de Banyeres. 

  

SEGON.- Aprovar la liquidació presentada per la companyia d’acord amb el quadre 
següent: 

  

C O N C E P T E TOTAL 

TAXA CONNEXIÓ AIGUA 0,00 € 

TREBALLS DE DESCONNEXIÓ I MATERIALS 62,79 € 

IVA 13,19 € 

IMPORT PORTELLA 0,00 € 
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IMPORT TOTAL A INGRESSAR   75,98 € 

  

TERCER.- Es fa l’advertiment que la petició  s’autoritza salvant el dret de propietat i 
sense perjudici de tercers. 

  

QUART.- Notificar el present acord als interessats.  

  

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

  

Expedient 1069/2017. Recurs de Reposició (Construcció de magatzem 
per a ús agrícola) 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ DE L’ Exp. 
1069/2017 

  

EXPEDIENT:      1069/2017 – O/16/027 

ASSUMPTE:      Proposta de Resolució  

SOL·LICITANT:               Josep Bargalló Calvet 

ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA:   Recurs de Reposició (Construcció de magatzem 
agrícola)  

EMPLAÇAMENT:     Polígon 6 Parcel.la 105 de rústic 

REFERÈNCIA CADASTRAL:  43020A006001050000OQ 

  

Primer.- Identificació. 

 Identificació de les obres:   Obra Major d’acord amb l’art. 12.4 i l’art. 34 del 
D.179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
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serveis dels ens locals. 

 Descripció de les obres:  Construcció d’un magatzem per a ús agrícola. 

 Emplaçament de les obres: Polígon 6 Parcel.la 105 del padró de rústic. 

 Referència Cadastral:  43020A006001050000OQ 

 Promotor:   Josep Bargalló Calvet 

 Identificació del redactor del projecte: Joan Cañas Figueres, Arquitecte Tècnic. 

 Suspensió de Llicències: No 

 Afectació del domini públic: No 

  

En data 14 de març de 2016 i amb número de registre d’entrada E/16/947, el Sr. Josep 
Bargalló Calvet va presentar sol·licitud de llicència d’obres en sòl rústic que tenen el 
caràcter major. 

  

En data 14 de març de 2016  l’Alcaldessa va acordar l’inici de l’expedient, va sol·licitar 
els preceptius informes jurídic i tècnic. 

  

En data 13 d’abril de 2016 el tècnic municipal va emetre informe desfavorable ja que la 
documentació presentada juntament amb la sol·licitud no estava completa. Mancava 
aportar:  

 Direcció facultativa de les obres, amb la presentació del corresponent Full 
d’Assumeix. 

 D’acord amb la documentació present en aquest Ajuntament, no consta el 
Projecte d’agrupació de les parcel·les a què fa referència la Nota Simple del 
Registre de la Propietat, per tant cal aportar el Projecte de parcel·lació 
corresponent a l’agrupació de les parcel·les que sumen la totalitat de 1,5030 
hectàrees. I sol·licitar la llicència de parcel·lació corresponent, per tal de poder 
acreditar la propietat mínima d’1,5 Ha de terres de conreu de regadiu, 
necessàries per a poder autoritzar la construcció agrícola sol·licitada.  

 Justificació que la construcció del magatzem per a ús agrícola està vinculada a 
una explotació agrícola. 

 Justificar gràficament en el plànol d’emplaçament que no s’ocupa la Zona de 
valor natural i paisatgístic (clau 21) que està inclosa dins la parcel·la i que 
correspon a un bosc illa. 
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Es va notificar el requeriment en data 21 d’abril de 2016 i el 5 de maig, amb número de 
registre d’entrada E/16/1627, l’interessat va presentar la documentació requerida. 

  

En data 24 de maig de 2016, la tècnica municipal emet informe desfavorable amb 
requeriment d’aportació de l’alta de l’IAE del Sr. Carles Vidal i declaració responsable. 

  

En data 2 de juny de 2016, el Sr. Bargalló presenta l’IAE del Sr. Carles Vidal i la seva 
inscripció al cens d’activitats econòmiques agràries.  

  

En data 21 de juny de 2016, s’emet informe on es de veure que, la finca no compleix 
amb la superfície mínima de 1,5 Ha de regadiu ni es disposa d’un estudi d’impacte i 
integració paisatgística de la construcció. 

  

En data 14 de juliol de 2016, s’aporta nova documentació acreditativa de IAE i de la 
inscripció a la seguretat social com a Pagès. 

  

En data 11 de gener de 2017, la Comissió Territorial d'Urbanisme emet informe retornant 
l'expedient a l'Ajutament de Banyeres atès que la competència per atorgar la 
corresponent llicència és municipal. 

  

En data 8 de març de 2017, el tècnic municipal emet informe desfavorable a la concessió 
de la llicència urbanística sol·licitada motivat per: 

-      1. El projecte no justifica la contribució de forma demostrable de la viabilitat del conjunt 
de l’activitat agrària que manté la qualitat de la finca. 2. Segons documentació cadastral i 
de l’ACA, no es disposa d’una propietat mínima de 1,5Ha de terres de conreu de 
regadiu. 3. Manca plànol topogràfic per justificar els terrenys tenen pendent inferior al 
20%. 4. Manca la justificació de la necessitat i distribució de la superfície construïda. 5. 
No s’ha obtingut l’informe del Departament d’Agricultura. 

-        Respecte el projecte, manca 1. Plànol de fusteries, 2. Geotècnic, 3. Control de qualitat, 
4. Llibre d’ús i manteniment, 5. Normatives aplicables, 6. Justificació respecte el sisme, 
7. Justificació del compliment o no del CTE. 8. Plànol topogràfic, 9. Justificar el 
compliment de la Llei 34/2015 de Carreteres i que la construcció supera la línia límit de 
la construcció d’aquesta normativa. 

-        Manca justificació dels residus de la construcció. 
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En data 16 de març de 2017, la junta de govern local acorda la denegació de la llicència 
d'obres sol·licitada. Aquest acord es notifica al sol·licitant en data 5 de juliol de 2017. 

  

En data 31 de juliol de 2017, el sol·licitant presenta recurs de reposició amb aportació de 
la consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals amb noves superfícies per donar 
compliment a la finca mínima. 

  

Vist l’expedient esmentat i que correspon al num O/16/027, i els informes que consten, i 
en concret el de l’arquitecte municipal de data 12 de setembre de 2017, en el que 
informa del no compliment dels paràmetres urbanístics pel que fa a: 

  

-        1. El projecte no justifica la contribució de forma demostrable de la viabilitat del conjunt 
de l’activitat agrària que manté la qualitat de la finca. 

-        2. Segons documentació cadastral i de l’ACA, no es disposa d’una propietat mínima de 
1,5Ha de terres de conreu de regadiu.  

-        3. Manca plànol topogràfic per justificar els terrenys tenen pendent inferior al 20%.  

-        4. Manca la justificació de la necessitat i distribució de la superfície construïda.  

-        5. No s’ha obtingut l’informe del Departament d’Agricultura. 

  

I el no compliment de la documentació del projecte en quant a la manca de: 

-        1. Plànol de fusteries 

-        2. Geotècnic 

-        3. Control de qualitat 

-        4. Llibre d’ús i manteniment 

-        5. Normatives aplicables 

-        6. Justificació respecte el sisme 

-        7. Justificació del compliment o no del CTE 

-        8. Plànol topogràfic 

-        9. Justificar el compliment de la Llei 34/2015 de Carreteres i que la construcció supera 
la línia límit de la construcció d’aquesta normativa 
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-        10.Manca justificació dels residus de la construcció 

  

I vist que es va denegar la llicència per Junta de Govern Local de data 16 de març de 
2017 i que la documentació aportada com a recurs de reposició, no dóna compliment a 
tots els requeriments de l’informe de data 8 de març amb el que es va denegar la 
llicència, s’informa desfavorable i procedeix desestimar el recurs de reposició. 

  

Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el 
procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que 
estableix la legislació de règim local. 

 

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

 

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

 

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

  

Atès tot allò indicat, es proposa a la Junta de Govern Local desestimar el recurs de 
referència amb la següent part resolutiva :  

  

PRIMER.-  Desestimar el recurs de reposició presentat pel Sr. DNI...674-X a data RE. 31 
de juliol de 2017 i registre d'entrada nº 2875, contra acord de JGL de data 16 de març de 
2017, pels motius indicats a la part expositiva. 

  

SEGON.-  Notificar el present acord a totes les parts interessades en el procediment. 

  

TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri. 
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Expedient 375/2018. Sol·licitud Autorització per a la retirada del 
comptador d’aigua i la desconnexió de la xarxa municipal de l’habitatge 
situat al carrer Tomoví, 8 (Sant Miquel). 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA AUTORITZACIÓ DE RETIRADA DE COMPTADOR I LA 
DESCONNEXIÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D’AIGUA. Exp. 375/2018 

  

En data 28 de març de 2018, la Societat Soluzone Asistencia, S.L.  va presentar 
sol·licitud de retirada de comptador d’aigua potable i desconnexió de la finca situada al 
carrer Tomoví, 8  de la xarxa d’aigua municipal. 

  

En data 4 d’abril de 2018,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic. 

  

En data 13 d’abril de 2018 el coordinador dels serveis tècnics municipals va emetre 
pressupost i el quadre de tasques a realitzar per la  retirada i desconnexió. 

  

En data 13 d’abril de 2017,  el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe 
favorable a la liquidació. 

  

Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el 

procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que 

estableix la legislació de règim local. 

Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de 

Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015. 

  

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

  

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

  

PRIMER.- Autoritzar la retirada del comptador d’aigua i la desconnexió de la xarxa 
municipal de l’habitatge situat al  carrer Tomoví, 8 (Sant Miquel). 

  

SEGON.- Aprovar la liquidació presentada per la companyia d’acord amb el quadre 
següent: 

  

C O N C E P T E TOTAL 

TAXA CONNEXIÓ AIGUA 0,00 € 

TREBALLS DE DESCONNEXIÓ I MATERIALS 62,79 € 

IVA 13,19 € 

IMPORT PORTELLA 0,00 € 

IMPORT TOTAL A INGRESSAR   75,98 € 

  

TERCER.- Es fa l’advertiment que la petició  s’autoritza salvant el dret de propietat i 
sense perjudici de tercers. 

  

QUART.- Notificar el present acord als interessats.  

  

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

  

  

Expedient 1052/2017. Sol·licitud llicència urbanística de caràcter menor 
per a la connexió a la xarxa general de gas 
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Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA CONCESSIÓ DE LLICENCIA PER A LA CONNEXIO A 
LA XARXA DE GAS GENERAL. EXP.- 1052/2017 

  

EMPLAÇAMENT: La Granja, 26, 28, 30 i 32 

 En data 27 de juliol de 2017, Gas Natural Catalunya, S.A.  va presentar sol·licitud de 
llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor. 

 En data 8 d’agost de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic. 

 En data 12 de setembre de 2017 el tècnic municipal va emetre informe desfavorable per 
manca de documentació. 

 En data 10 de gener de 2018, Gas Natural Catalunya, S.A. va presentar la 
documentació requerida. 

 En data 13 de febrer de 2018, el tècnic municipal emet informe favorable al considerar 
que la documentació aportada es suficient per la continuació de la tramitació. 

 En data 16 d’abril de 2018, el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe 
favorable. 

Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el 

procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que 

estableix la legislació de règim local. 

Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de 

Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015. 

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

  

Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 

  

PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter menor sol·licitada 
i que fa referència a l’ identificació següent: 
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 Identificació de les obres:   Obra menor d’acord amb l’art. 12.4 i l’art. 34 del 
D.179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

 Descripció de les obres:  Obertura de rasa sobre vorera i calçada de 63 x 
0,4 metres quadrats i 4 escomeses sobre vorera i calçada de 5.6 x 0.4 m2  

 Emplaçament de les obres: C/ La Granja, 26, 28, 30 i 32 

 Referència Cadastral:  Sistema viari 

 Promotor:   Gas Natural Distribución 

 Identificació del redactor del projecte: Francisco Gimenez Valle. Enginyer Tècnic 
Industrial. Col·legiat núm. 11567 

 Suspensió de Llicències: No 

 Afectació del domini públic: Sí 

  

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

-        Tota la línia de servei haurà de ser soterrada. 

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

-        Caldrà dipositar la fiança corresponent per garantir la reposició dels danys a la 
via pública. 

-        Cal aportar els assajos de compactació i de mescles bituminoses i realitzar les 
reposicions segons l’establert per la legislació vigent. 

-        Caldrà senyalitzar amb balises lluminoses les obres durant la seva execució. 
-        Un cop finalitzada l’obra s’aportarà en suport digital as built de la canalització 

realitzada juntament amb l’existent. 
-        Caldrà dipositar una fiança que garanteixi el destí dels residus de construcció 

per import de 188,10 € 
-        Caldrà dipositar una fiança que garanteixi el destí dels residus d’excavació per 

import de 253,66 € 
-        Caldrà dipositar una fiança que garanteixi els possibles danys a la via pública 

per import de 1.649,14 € 

  

TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de sis 
mesos a comptar des de la data d’atorgament de la llicència. 

 La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis anteriors, o les 
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres.  

 Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no 
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se'n demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor. 

 Un cop caducada la llicència urbanística, l'òrgan municipal competent ho ha de declarar 
i ha d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres persones i 
amb l'audiència prèvia de la persona titular. 

  

QUART.- En aplicació de l’ article 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 
realitzar la següent liquidació tributària: 

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 84,68 € 

- Taxa Llicencia Urbanística  36,00 € 

- TOTAL 120,68 € 

 

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

 Cal entendre que la sol·licitud urbanística de referència ja contempla de forma inherent 
la sol·licitud referida a la utilització del domini públic. En el cas que ens ocupa, i vist 
l’informe favorable dels serveis tècnics municipals, cal autoritzar l’ús privatiu especial per 
l’ocupació directa de la porció de domini públic que consta a l’expedient, en seguiment 
de l’art. 57 del Reglament de Patrimoni de les entitats locals a Catalunya. 

  

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.  

  

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

  

Expedient 1279/2017. Projecte d'Urbanització Sector PPU-7 

Favorable Tipus de votació: Nominal 

A favor: 2, Amadeu Benach i Miquel i Joan Roig i Soria 

En contra: 0,  

Abstencions: 0  

Absents: 1 Ida Pilar Josefa Berdusan Farré 
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Explicacions del sentit del vot: 

1. Ida Pilar Josefa Berdusan Farré: 

No és present a la votació per la seva relació laboral amb l'empresa 
promotora del projecte d'urbanització. 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, DEFINITIVAMENT EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL 
SECTOR PPU-7 EXP.- 1279/2017  

  

EMPLAÇAMENT:    Carretera del Vendrell, pk. 5 

  

En data 4 d’octubre de 2017, ESTEVE QUIMICA, S.A.   va presentar sol·licitud de 
d’aprovació del projecte d’urbanització previst en el Pla Parcial Urbanístic-7 “Carretera 
del Vendrell”. 

  

En data 4 d’octubre de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic. 

  

En data 7 i 15 de novembre de 2017,  els tècnics municipals van emetre informe 
favorable a la aprovació inicial del projecte concloent que, prèvia a la aprovació 
definitiva, caldrà demanar els informes procedents a les diferents administracions que 
siguin competents, així com a les empreses que han de prestar subministrament de 
serveis, a fi de que es pronunciïn sobre el projecte. I en data 22 de novembre de 2017 la 
Secretària Interventora i Tresorera accidental  va emetre informe favorable. 

  

En data 23 de novembre de 2017, la Junta de Govern Local, va aprovar inicialment el 
projecte d’urbanització del Sector PPU-7 “Carretera del Vendrell”, es va acordar la 
sol·licitud dels informes preceptius a les administracions competents i es va exposar i 
donar audiència d’un mes a partir de la data de publicació al Butlletí Oficial de Tarragona 
per a que qualsevol persona interessada pogués examinar-lo. 

  

Els organismes afectats competents i les empreses de serveis que han emès informe 
són: 
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-Agència Catalana de l’Aigua 

-Direcció General Emergència 

-Autoritat territorial de la mobilitat 

-Departament de cultura de la Generalitat de Catalunya 

-Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya 

-Endesa 

-Servei municipal d’aigua de Banyeres del Penedès 

  

Un cop estudiades les prescripcions d’aquestes administracions i empreses de serveis, 
els tècnics municipals han emès els seus posteriors informes. 

  

Pel que fa a l’informe emès per l’Enginyer en data 18 d’abril de 2018: 

  

ACA 15/12/2017, RE4468 

la vostra sol·licitud està subjecta al pagament d'una taxa amb un import 
provisional de 238.540,80€, més IVA, que és exigible en el moment de la 
finalització del procediment mitjançant una carta de pagament, que es remetrà al 
promotor juntament amb l'informe. 

Esteve Química SA en data 22/01/2018 ingressa la carta de pagament de data 
16/01/2018, referent a la taxa d’accés a les infraestructures de sanejament en 
alta, número d’expedient UDPH2017004441 

Amb posterioritat  l’Agència Catalana de l’Aigua emet informe FAVORABLE 

1. pel que fa a l’abastament 

2. pel que fa al sanejament: 

 2.1. respecte les aigües residuals 

 2.2. respecte les aigües pluvials 

3. pel que respecta a la inundabilitat 

  

ATM 15/12/2017, RE4469 

Es conclou que no és necessària la redacció d'estudi d'avaluació de la mobilitat 
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generada, tot i que ens ha estat sol·licitat l'informe de mobilitat. 

  

ENDESA 19/01/2018, RE0187 

Hem de dir que la totalitat de la potència de la zona industrial es donarà a través 
del centre de mesura existent una vegada construïda la nova línia segons estudi 
amb N/ref 574011. Es a dir, no hi ha repartiment de xarxa de baixa o mitja tensió 
en l’interior del sector PPU-7. 

També hem estudiat la possibilitat de poder fer una ampliació de potència sobre 
el CUPS ES0031408062821001DG0F per dotar d'enllumenat al sector PPU-7. 
D'aquesta forma es podria evitar el tenir que construir un quadre nou, fent una 
modificació sobre el quadre existent. 

Zona industrial 6.000,00 kW. 

Parcel·la d'equipaments 45,36 kW. 

Vialitat (Enllumenat públic) 7,00 kW 

  

DIRECCIÓ GENERAL DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I 
SALVAMENTS, 19/01/2018 RE0194 

Vista la documentaci6 presentada, s'emet informe favorable condicionat a 
l'adopció de les següents mesures de seguretat contra incendis: 

El Pla Parcial, no preveia aquests 3 hidrants situats en els accessos principals. 
Es preveien 3 hidrants situats en vials interiors (plànol 12 del Pla Parcial). 

Els hidrants s'han de situar en vials de titularitat pública, en el cas de disposar de 
voreres d'amplada superior a 1,8m els hidrants han de ser aeris o de columna 
(Ordre INT 32412012), en canvi els hidrants previstos son d’arqueta. 

  

DEPARTAMENT DE CULTURA, 23/01/2018 RE230 

S'informa FAVORABLEMENT el Projecte d'Urbanització del sector PPU-7 
Carretera Vendrell del terme municipal de Banyeres del Penedès (Baix Penedès) 
amb les CONDICIONS següents: 

1.qualsevol afectació de subsòl en àmbits on no s'ha exhaurit l'estratigrafia 
antròpica haurà de fer-se sota control arqueològic. En el cas d'aparició 
d'evidències arqueològiques, caldrà que el Servei d'Arqueologia i Paleontologia 
del Departament de Cultura en faci la valoració per al seu tractament. 

2.cal dur a terme el tractament de restes no extretes pel que fa a les estructures 
E-1, E-2, E-3 i E-4. Aquest tractament ha de ser autoritzat per la Direcció General 
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del Patrimoni Cultural d'acord amb el Decret 78/2002, de 5 de maig, del 
reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 

3.en el cas que s'afectin elements etnològics caldrà documentar-los de forma 
prèvia al seu enderroc. 

  

SERVEI TERRITORIAL DE CARRETERES, 13/03/2018 RE0909 

En conseqüència, per tot l'exposat, S'INFORMA FAVORABLEMENT la sol·licitud 
i documentació presentada als escrits amb data de registre d'entrada 
2911112017 i O2lO3l2O1A, corresponent a la tramitació i aprovació, si s'escau, 
del PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR ppu-7 " CARRETERA DEL 
VENDRELL" promogut per la Societat ESTEVE QUIMICA, SA, amb afectació de 
l'àmbit de la carretera TP-2125, PK 5+ooo, ambdós marges, competència 
d'aquest Servei Territorial de Carreteres, al terme municipal de Banyeres del 
Penedès, tenint en compte les següents indicacions: 

1. El projecte d'urbanització s'ajustarà a la documentació presentada a l' escrit 
amb registre d'entrada 29/11/2017 corresponents als plànols de setembre 2017 i 
nova documentació presentada a l' escrit amb registre d'entrada 02/03/2018 
corresponents als plànols 02A, 03A, 04A, 10A i 11A de gener de 2018. 

2. En cap cas el sector inclourà terrenys de titularitat de la Generalitat de 
Catalunya. 

3. D'acord amb la sol·licitud de l'ajuntament de Banyeres del Penedès amb data 
de registre d'entrada 02/03/2017 es procedirà a la tramitació de la cessió, per 
part de la Generalitat de Catalunya, del tram sobrant de de l'antiga carretera TP-
2125 afectat per l' esmentat projecte d'urbanització. 

4. La línia d'edificació en aquest tram de carretera queda situada, en ambdós 
marges, a 25 metres amidats des de les respectives arestes exteriors de la 
calçada; en el cas de plantejar una línia d'edificació inferior caldrà disposar de la 
documentació que avali l'esmentada modificació. 

5. La titularitat dels punts de llum a situar al tram sobrant de l'antiga carretera TP-
2125, així com a la rotonda de l'actual carretera TP-2125, la seva instal·lació 
elèctrica, contractació, manteniment i despesa elèctrica, correspondrà al sector 
PPU-7. 

Abans de l'inici de les obres del sector PPU-7 " CARRETERA DEL VENDRELL" 
l’interessat haurà de sol·licitar i obtenir la preceptiva autorització d'aquest Servei 
Territorial de Carreteres, prèvia presentació del projecte constructiu 
corresponent. 

  

S’informa favorablement el projecte d’urbanització presentat per Esteve Química, 
S.A. del PPU-7 “Carretera del Vendrell” al Municipi de Banyeres del Penedès, 
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atès l’informe favorable dels organismes afectats. 

  

Pel que fa a l’informe emès per l’Arquitecte municipal en data 17 d’abril de 2018 

  

Respecte al compliment del POUM 

El Projecte d’Urbanització desenvolupa el Pla Parcial aprovat definitivament pel Ple 
en data 31 d’agost de 2017, s’ha publicat el Pla Parcial al BOPT núm. 70 de 11 
d’abril de 2018 

  

Respecte a l’adaptació del Pla Parcial 

La planta dels plànols s’adapten a la planta aprovada pel Pla Parcial. 

  

Respecte dels informes sectorials 

Es fan constar a l’informe de l’Enginyer Municipal Sr. Joaquim Batista Pujol. 

  

Conclusions 

Revisada la documentació presentada, s’ha donat compliment a les prescripcions  
de les administracions i empreses de serveis afectades i s’ha informat 
favorablement per l’enginyer municipal. 

  

Per tant, s’informa favorablement a l’aprovació definitiva del Projecte d’Urbanització. 

  

Un cop aprovat, s’ha de comunicar als interessats amb citació personal i publicar en 
el BOPT, un dels diaris de més divulgació, en el tauler d’anuncis de la corporació i 
per mitjans telemàtics. 

  

I l’informe jurídic de data 17 d’abril de 2018 que, així mateix, es transcriu: 

  

PRIMER.- Consta a l’expedient informe jurídic de data 22 de novembre de 2017, 
sobre el procediment a seguir. La competència per a l’aprovació definitiva 
correspon a la Junta de Govern Local de la  Corporació, en compliment de 
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l’actual cartipàs municipal (Decret 15/2016) i posterior tramesa a la Comissió 
d’Urbanisme de Tarragona, en compliment de l’article 88 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

  

SEGON.- El projecte d’urbanització  presentat per Esteve Química, SA en data 4 
d’octubre de 2017, compleix amb els requisits establerts a la legislació vigent per 
a la seva aprovació definitiva, d’acord amb els informes favorables emesos pels 
tècnics municipals en data 10 i 17 d’abril de 2018. 

  

TERCER.- Els serveis tècnics municipals vetllaran pel compliment dels 
compromisos expressats pel promotor, d’acord amb les prescripcions dels 
informes de les administracions intervinents en el procediment.  

  

Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el 
procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que 
estableix la legislació de règim local. 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

PRIMER.-  Aprovar definitivament el Projecte d’Urbanització del àmbit d’actuació 
urbanística PPU-7 “Carretera del Vendrell” presentat a l’Ajuntament en data 4 d’octubre 
de 2017 per ESTEVE QUIMICA, S.A. als efectes de dur a terme l’execució material de 
les determinacions contingudes en el Pla Parcial. 
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SEGON.- Comunicar als interessats amb citació personal i publicar l’aprovació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, a un dels diaris de la província, en el tauler 
d’anuncis municipal i per mitjans telemàtics.  

  

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

  

  

Expedient 65/2018. Sol·licitud llicència urbanística de caràcter menor 
per rasa en sistema viari per canalització de gas 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA PER A LA OBERTURA DE RASA 
EN SISTEMA VIARI  EXP.-  65/2018 

  

  

EMPLAÇAMENT:    Camí de l’Arboç, 16-18 

  

En data 23 de gener de 2018  va presentar sol·licitud de llicència d’obres en sòl urbà que 
tenen el caràcter de menor. 

  

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

  

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

  

En data 16 d’abril de 2018 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe 
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favorable. 

  

Atès el que estableix l’article 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en virtut del qual la competència i el 
procediment per atorgar i denegar les llicències urbanístiques s’ajustaran al que 
estableix la legislació de règim local. 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

 Identificació de les obres:   Obra menor d’acord amb l’art. 12.4 i l’art. 34 del 
D.179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

 Descripció de les obres:  Rasa en sistema viari per canalització de gas 

 Emplaçament de les obres: Camí de l’Arboç, 16-18 

 Promotor:   Nedgia Catalunya SDG, S.A. 

 Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència 

 Suspensió de Llicències: No 

 Afectació del domini públic: Si 
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SEGON.- La llicència d’obres estarà sotmesa a les següents condicions: 

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

-        Caldrà dipositar una fiança de 600 euros per garantir la correcta gestió dels 
residus d’excavació. 

  

TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà d’un 
altre mes a comptar des de la data d’atorgament de la llicència. 

  

La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis anteriors, o les 
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres.  

  

Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no 
se'n demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor. 

  

Un cop caducada la llicència urbanística, l'òrgan municipal competent ho ha de declarar i 
ha d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres persones i 
amb l'audiència prèvia de la persona titular. 

  

QUART.- En aplicació de l’ article 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 
realitzar la següent liquidació tributària: 

  

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 7,25 € 

- Taxa Llicència Urbanística  36,00 € 

- TOTAL 43,25 € 

  

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

Cal entendre que la sol·licitud urbanística de referència ja contempla de forma inherent 
la sol·licitud referida a la utilització del domini públic. En el cas que ens ocupa, i vist 
l’informe favorable dels serveis tècnics municipals, cal autoritzar l’ús privatiu especial per 
l’ocupació directa de la porció de domini públic que consta a l’expedient, en seguiment 
de l’art. 57 del Reglament de Patrimoni de les entitats locals a Catalunya. 
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SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.  

  

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

  

Expedient 456/2018. Conveni de col·laboració per a l’assistència tècnica 
en l’àmbit urbanístic CCBP, Liquidació primer trimestre 2018. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LIQUIDACIÓ PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN L’ÀMBIT URBANÍSTIC EMESA PEL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE 2018.- 
Exp.- 456/2018 

  

En data 22 de setembre de 2016, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès va acordar, en 
sessió plenària ordinària, l’adhesió al conveni de col·laboració per a l’assistència tècnica 
en l’àmbit urbanístic entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntament 
de la comarca. 

Atès que en data 27 de març de 2018, el Consell Comarcal del Baix Penedès ha tramès 
a l'Ajuntament de Banyeres del Penedès la liquidació corresponent al primer trimestre de 
2018 pels serveis d'assistència tècnica municipal en l'àmbit urbanístic. 

  

Atès l’informe de la secretària interventora tresorera accidental de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès de data 18 d'abril de 2018, que consta a l’expedient. 

  

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

  

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

  

Per tota això, 

  

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

  

PRIMER.- Aprovar la liquidació emesa pel Consell Comarcal del Baix Penedès pels 
serveis d’assistència tècnica en l’àmbit urbanístic corresponent al primer trimestre 2018, 
per un import de 2.302,99 €. 

  

SEGON.- Aprovar, disposar i reconèixer la despesa a càrrec de la partida pressupostària 
1510 465.00 del vigent pressupost i fer efectiu el pagament quan procedeixi. 

  

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

  

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

  

Expedient 454/2018. Conveni Assistència Tècnica Municipal (SITAC) any 
2018 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, L’APORTACIÓ ECONÒMICA CORRESPONENT A L’ANY 
2018 DERIVADA DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
BANYERES I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS EN MATÈRIA DE 
SERVEIS D’INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS (SITAC).- 454/2018 

  

El Ple del Consell Comarcal, va aprovar el Conveni interadministratiu i en matèria de 
serveis d’informàtica i telecomunicacions per a la prestació de serveis competència dels 
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ajuntaments de la comarca (SITAC). 

  

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès, per acord plenari de data 10 de febrer de 2011, 
va aprovar el conveni interadministratiu i en matèria de serveis d’informàtica i 
telecomunicacions per a la prestació de serveis competència dels ajuntaments de la 
comarca (SITAC), i va acollir-se a alguns dels serveis que ofereix el Consell Comarcal 
mitjançant aquest conveni, per tal de minimitzar els costos del manteniment informàtic 
corporatiu. 

  

La clàusula divuitena d’aquest conveni estableix que “...en cas de pròrroga, l’aportació 
per  a l’any es fixarà pel sistema de càlcul descrit, mitjançant una addenda econòmica, 
en la qual s’actualitzaran les dades d’aquell any en concret. El Consell Comarcal pot 
variar la seva aportació”. 

  

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. 

  

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

  

PRIMER.- Aprovar l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès 
corresponent al any 2018 derivada del Conveni interadministratiu i en matèria de serveis 
d’informàtica i telecomunicacions per a la prestació de serveis competència dels 
ajuntaments de la comarca (SITAC), per un import de 4.205,00 euros.  

  

SEGON.- Aprovar la despesa i realitzar el seu pagament amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 9200.46500 del pressupost. 
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TERCER.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Penedès. 

  

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

  

Expedient 447/2018. Aprovació de factures 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

  

APROVACIÓ DE FACTURES.- EXP. 447/2018 

  

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

diversos corresponents a l’exercici 2018, detallades seguidament: 

  

Nº Factura Raó Social Import Descripció 

FACT-18-0304 Instal·lacions Daimat, S.L 514,98 
Revisar i reparar enllumenat públic Urb 
Priorat 

FACT-18-0332 SyG, S.A 230,06 
Material de serveis per reparacions 
enllumenat públic 

FACT-18-0360 Quiprocalt, S.L 540,60 Hipoclorit per dipòsit 

FACT-18-0373 Hidro Tarraco, S.A 2699,21 
Material de serveis per reparacions avaries 
aigua 

FACT-18-0374 Talleres Palautordera, S.A 118,82 Ganxos per porteries Camp de Futbol 

FACT-18-0394 SyG, S.A 1858,89 Material de serveis per reparacions 

FACT-18-0419 
Vega Construcciones y Obras, 
S.L 217,80 Reparació camí santa oliva 

FACT-18-0421 Pedro Perea Expósito 701,80 
Servei col·locació pilars i balles contenidors 
Sant Miquel 

FACT-18-0422 Juan Jose Parejo Segura 30,00 
Dinar alcalde, secretari i advocat línies 
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elèctriques 

FACT-18-0441 Espai Lleure Divertalia, S.L 291,50 Taller porta retrats per Setmana Santa 

FACT-18-0463 Tif97 Publicitat, S.L.U 142,13 Cartell espai recollida Fracció vegetal 

FACT-18-0477 Cruz Roja Española 265,87 
Servei teleassistència domiciliària mes 
març 

FACT-18-0480 
Gestinet Internet Informàtica, 
S.L 72,55 2 lectors per Tcats 

FACT-18-0481 Espai Lleure Divertalia, S.L 1114,30 
Taller patchwork, puntes coixí i costura mes 
març 

FACT-18-0482 Espai Lleure Divertalia, S.L 233,75 Dinamitzador Espai Jove mes març 

FACT-18-0483 
Gas Natural Servicios SDG, 
S.A 2349,58 

Consum gas escola pública 25-02-2018 a 
26-03-2018 

FACT-18-0484 
Gas Natural Servicios SDG, 
S.A 748,49 Instal·lació ledplus mes març 

FACT-18-0485 
Consorci Administració Oberta 
de Catalunya 29,89 TCAT per treballadora Ajuntament 

FACT-18-0486 Siemens Renting, S.A 265,52 
Lloguer copiadora C5051 Ajuntament mes 
abril 

FACT-18-0488 Joaquim Batista Pujol 2417,40 
Elaboració informes d'activitats 1er 
trimestre 2018 

FACT-18-0489 
Gestinet Internet Informàtica, 
S.L 435,60 Manteniment informàtic mes març 

FACT-18-0490 Neteges Penedès, S.L 10263,43 Neteja dependències municipals mes març 

FACT-18-0491 Zardoya Otis, S.A 527,95 
Servei manteniment ascensor ajuntament 
2n trimestre 2018 

FACT-18-0492 Lyreco España, S.A 253,11 Toner per Jutjat Pau 

FACT-18-0493 
Construccions Germans 
Rebollo, S.L 17958,88 Arranjament parc infantil Escola pública 

FACT-18-0494 Lyreco España, S.A 297,56 Material oficina per Ajuntament 

FACT-18-0495 Lyreco España, S.A 81,11 Material oficina per Ajuntament 

FACT-18-0496 Endesa Energia, S.A -134,96 Regularització potència 

FACT-18-0497 Benito Urban, S.L.U 2290,65 4 jardineres 

FACT-18-0498 Endesa Energia, S.A 396,73 
Electricitat 13-12-2017 a 05-02-2018 
Piscina 

FACT-18-0499 Endesa Energia, S.A 47,23 
Electricitat 13-12-2017 a 05-02-2018 
Dipòsit Aigua 

FACT-18-0500 Endesa Energia, S.A 100,55 
Electricitat 13-12-2017 a 05-02-2018 Local 
Dones 
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FACT-18-0501 Endesa Energia, S.A 184,08 
Electricitat 13-12-17 a 05-02-2018 Pista 
Poliesportiva 

FACT-18-0502 ECO BP, S.L 857,57 Servei recollida selectiva mes març 

FACT-18-0503 Eco BP, S.L 17347,97 Servei recollida residus mes març 

FACT-18-0504 Eco BP, S.L 1403,35 Servei deixalleria comarcal mes març 

FACT-18-0505 Eco BP, S.L 1147,19 Servei recollida fracció vegetal mes març 

FACT-18-0506 Incatur, S.L 94,46 Material fuita aigua i pista skate 

FACT-18-0507 Mª Lourdes Meroño Coria 583,00 
Repartiment agenda març i publicitat medi 
ambient 

FACT-18-0508 Mª Lourdes Meroño Coria 309,52 Gravació ple i entrega CD's 

FACT-18-0509 Sugrañes Editors, S.L 146,41 Material oficina per Jutjat de Pau 

FACT-18-0511 
Butlletí Oficial de la Província 
Tarragona 119,35 

Anunci BOPT aprovació definitiva pla 
parcial Esteve Química 

  

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. 
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Per tot això,  

  

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 69.553,88 € 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. 

  

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 458/2018. Liquidacions emeses per l'ACA en concepte de 
cànon de l'aigua per correcció del número d'abonats i bonificació 
aplicable 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, DONAR LA CONFORMITAT A LES LIQUIDACIONS 
PROVISIONALS EMESES PER L’ACA DE L’IMPORT BONIFICAT INDEGUDAMENT 
EN LES AUTOLIQUIDACIONS DEL CÀNON DE L’AIGUA DELS EXERCICIS 2014 A 
2017  

  

Base Gestió d’Ingressos, en qualitat de presentador de dades de l’Ajuntament de 
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Banyeres del Penedès davant l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en concepte de 
cànon d’aigua, va presentar les corresponents autoliquidacions d’aquest tribut dels 
exercicis 2014 a 2017. 

  

En resposta a un requeriment de l’ACA, en data 2 de novembre de 2017, Base comunica 
a l’ACA que el nombre d’abonats que va declarar a les Declaracions Resum de 
Facturació (A3) del cànon de l’aigua repercutit d’aquell període no era correcta i es 
presenten nous models A3 amb el nombre d’abonats correcte.  

  

L’article 75.3 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, modificat 
per l’article 21 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic, estableix un percentatge de bonificació a aplicar 
directament per la pàgina web en cada autoliquidació presentada, en funció del nombre 
d’abonats de l’entitat subministradora, i sempre i quan l’entitat estigui al corrent de 
compliment de la totalitat d’obligacions que la normativa vigent imposa i dels 
requeriments que en derivin.   

  

El percentatge de bonificació aplicat a les autoliquidacions presentades per Base a nom 
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès va ser del 4,5% però és incorrecte atès que es 
va calcular en base a un nombre d’abonats que no era correcte. Un cop corregits 
aquests, el percentatge de bonificació que correspon és del 3,92%. És a dir, en cada 
autoliquidació es va gaudir d’un import bonificat en excés del 0,58% sobre l’import del 
cànon, el que suposa 2.035,29€ bonificats indegudament.  

  

Atès que l’ACA ha emès liquidacions provisionals a nom de l’Ajuntament de Banyeres 
del Penedès de l’import bonificat indegudament en les autoliquidacions del cànon de 
l’aigua dels exercicis 2014 a 2017, per un total de 2.035,29€. 

  

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 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.- Donar la conformitat a les liquidacions provisionals emeses per l’ACA a nom 
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de l’import bonificat indegudament en les 
autoliquidacions del cànon de l’aigua dels exercicis 2014 a 2017, per un total de 
2.035,29€, i procedir al seu pagament, quan correspongui.  

  

SEGON.- Notificar aquest acord a Base i a l’ACA. 

  

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

  

  

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

Donar compte Decrets 

Nom Data Resum Expedient 

DECRET 
2018-0031  

13/04/2018 
14:46 

RESOLUCIO DE L'EXPEDIENT DE BAIXES 
PER INSCRIPCIO INDEGUDA AL PADRO 

D'HABITANTS 
690/2017 

DECRET 
2018-0030  

13/04/2018 
14:40 

RESOLUCIO EXPEDIENT DE BAIXA PER 
INSCRIPCIO INDEGUDA AL PADRO 

D'HABITANTS 
mar-18 

DECRET 
2018-0029  

13/04/2018 
14:39 

DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE 
LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 1/2018, 

MODALITAT INCORPORACIÓ DE 
ROMANENTS DE CRÈDIT 

337/2018 

DECRET 
2018-0028  

11/04/2018 
15:05 

DECRET DE CONVOCATÒRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ 

ORDINÀRIA DE DATA 12 D’ABRIL DE 2018. 

JGL/2018/12 
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JGL/2018/12 
 

  

   

C) PRECS I PREGUNTES  

  

No hi ha assumptes 

  

  

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  
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