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ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2018/15  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  3 / de maig / 2018  

Durada  Des de les 18:30 fins a les 19:10 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 SÍ 
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Una vegada verificada per la Secretària 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 26 d'abril de 
2018. JGL/2018/14 

 Diligència de rectificació de la JGL/2018/14 

  

Expedient 128/2018. Liquidació de la taxa d'ocupació de la via pública, 
any 2017. Rectificació d'error material 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, LA RECTIFICACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 
D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA CORRESPONENT A L’ANY 2017 A L’EMPRESA 
ENDESA ENERGIA, SAU, PER ERROR MATERIAL.- EXP.128/2018 

 

Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de febrer de 2018, es va 
aprovar la liquidació de la taxa d’ocupació de la via pública de l’empresa Endesa 
Energia, S.A.U. corresponent a l’any 2017, en el següent sentit:  

  

“La facturació del consum durant l’any 2017 ha estat de 1.492.426,23 €. 
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La liquidació que correspon por aplicació de l’Ordenança és (taxa 1’5% sobre la 
facturació del període corresponent): 

  

 1.492.426,23 x 0.015= 22.736,39 €” 

  

Atès que s’ha detectat un error en aquesta liquidació, sent la facturació correcta del 
consum durant l’exercici 2017 de 1.497.648,96 € i no de 1.492.426,23 €.  

  

Atès que també s’ha detectat que per error es va ficar que el 1,5% del consum facturat 
era de 22.386,39 € i no de 22.736,39 €.  

  

Atès l’article 109 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques, que disposa: 

  

 “Artículo 109 Revocación de actos y rectificación de errores 

  

1. Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo 
de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no 
constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de 
igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. 

2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos 
existentes en sus actos.” 

Atès que s’ha comprovat que l’empresa Endesa Energía, SAU encara no ha satisfet la 
liquidació emesa en concepte de taxa per ocupació de la via pública.  

Per tot això, 

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

  

PRIMER.- Aprovar la rectificació de la liquidació de la taxa per ocupació de la via pública 
a l’empresa Endesa Energia, S.A.U, aprovada per acord de la Junta de Govern Local de 
data 22 de febrer de 2018, en el següent sentit: 
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La facturació del consum durant l’any 2017 ha estat de 1.497.648,96 €. 

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

  

1.497.648,96 x 0.015 =   22.464,73 €  

  

SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa Endesa Energia, S.A.U, informant-li que 
aquest import l’haurà d’ingressar en el número de compte 
ES.30.0182.5634.14.0200092388, de l’entitat BBVA. 

  

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

  

  

Expedient 290/2017. Sol·licitud de baixa de la taxa de l'aigua i la taxa de 
recollida d'escombraries per canvi titularitat immoble. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL 

 

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

DE TAXES PER CANVI DE TITULAR CADASTRAL D’UN IMMOBLE.- 290/2017  

 

Vist l’escrit de Base Gestió d’Ingressos, de data 2 de març de 2017 i amb registre 

d’entrada número 809, en el qual comuniquen que s’ha procedit a practicar la inscripció 

del canvi de titular cadastral de l’immoble amb referencia 1508501CF8710H0001BG, 

amb data d’alteració de titulars de 25 de novembre de 2011.  

 

Atès que les taxes van a nom de l’antic titular amb DNI: …717B, es fa necessari 

sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos el canvi de nom de les taxes amb efecte retroactiu.  
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Atès que per la Junta de Govern Local de data 23 de març de 2017, es va aprovar la 

baixa i nova liquidació de es taxes d’aigua i recollida d’escombraries dels exercicis 2014 

fins al 2016, deixant pendents els exercicis 2012 i 2013 ja prescrits.   

  

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

corresponents als exercicis 2012 i 2013, amb número fix: 020800003554 i a nom de la 

Sra. S. S. M amb DNI: ... 717B, per no ser ella la titular de l’Immoble en aquests 

períodes.  

 

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

corresponents als exercicis 2012 i 2013, amb número fix: 020560001581 i a nom de la 

Sra. S. S. M amb DNI: ... 717B, per no ser ella la titular de l’Immoble en aquests 

períodes. 

 

TERCER.- Notificar el present acord a Base.  

 

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

  

Expedient 511/2018. Aprovació de factures 



     
 
 
 
        
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 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL 

  

APROVACIÓ DE FACTURES.- EXP. 511/2018 

  

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-17-1510 CESPA SA 536,58 € Neteja i tractament de residus 

FACT-18-0287 Serralleria de la Parte, S.L 106,55 € 
Canviar pany parc infantil Escola 
Publica 

FACT-18-0292 SyG, S.A 790,90 € 
Material per reparacions enllumenat 
públic 

FACT-18-0475 Francesc Ripoll Sonet 33,88 € Carbó 

FACT-18-0487 Progat Catalunya 1.512,50 € Campanya esterilització gats 

FACT-18-0513 LYRECO ESPAÑA SA -5,45 € Devolució despeses transport 

FACT-18-0514 Fornells Consultors SLP 520,30 € Quota gestoria abril 2018 

FACT-18-0515 La porta de fusta teatre 155,00 € Taller de pallasses 

FACT-18-0516 
Diputació de Tarragona- 
BOPT 124,75 € 

Modificació de clàusules i licitació del 
servei d'assessorament urbanístic 

FACT-18-0517 Canon Penedès SA 7.768,20 € Impressora C5051 per l'Ajuntament 

FACT-18-0519 Endesa energia SAU 929,73 € 
Electricitat 13/02/18-12/04/18 TP2124 
UA 

FACT-18-0520 Endesa energia SAU 149,97 € Electricitat 13/02/18-12/04/18 

FACT-18-0521 Endesa Energia SAU 366,16 € 
Electricitat 16/03/18-13/04/18 casa 
camí tancat 

FACT-18-0522 Endesa Energia SAU 128,67 € 
Electricitat 14/02/18-13/04/18 Pou 
Boscos 

FACT-18-0523 Endesa energia SAU 145,03 € 
Electricitat 16/03/18-13/04/18 Bombeig 
JM Caparros 

FACT-18-0524 Endesa Energia SAU 218,68 € 
Electricitat 28/02/18-31/03/18 TP2124 



     
 
 
 
        
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 

UA B 

FACT-18-0525 Endesa Energia SAU 193,00 € 
Electricitat 12/02/18-11/04/18 Centre 
Cívic St. Miquel 

FACT-18-0547 
Institut d'estudis 
penedesencs 200,00 € 

Conferència "La dona en le món de l'art 
i de l'empresa:4 exemples singulars-Dia 
Internacional de les dones" 

FACT-18-0554 Yolanda Almagro Cardenete 202,50 € 
Conferència 1: Viure 120 anys sense 
malalties. És possible? 

FACT-18-0558 Espai de Lleure Divertalia SL 334,62 € Servei menús escola bressol febrer 

FACT-18-0562 Decathlon España SAU 119,80 € Material Gimnàstic 

FACT-18-0569 Mª Dolores López Pizarro 192,73 € 
Classes Gimnàstica per a gent gran 
abril 

FACT-18-0570 Carns Josep 103,45 € Carn Banc d'aliments 

FACT-18-0577 Ca la Rita 238,20 € Banc d'aliments abril 

FACT-18-0578 El Rebost Supermercat 61,50 € Banc d'aliments mes d'abril 

FACT-18-0589 Mònica Farré Termes 238,00 € Curs alfabetització castellana abril 

FACT-18-0590 Mònica Farré Termes 102,00 € 
Diada de Sant Jordi recital de contes i 
poemes 

  

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. 
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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 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 el reconeixement de les obligacions indicades a la part antecedent, 
per un import total de 15.467,25 € 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 
2018-0036  

30/04/2018 
17:43 

Decret d'alcaldia sobre les objeccions 
formulades per la intervenció municipal durant 

l'exercici 2017 i tramesa a Sindicatura de 
Comptes 

499/2017 

DECRET 
2018-0035  

25/04/2018 
14:47 

Decret de convocatòria de la Junta de Govern 
Local en sessió ordinària de data 26 d’abril de 

2018. JGL/2018/14  
JGL/2018/14 
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Expedient 500/2018. Donar compte de la subvenció PEXI 2018. 

 

Donar compte de la sol·licitud de la subvenció PEXI 2018 

 

Atès que l'Ajuntament de Banyeres del Penedès esta interessat en substituir els 
ordinadors de titularitat municipal amb unes característiques tècniques obsoletes i 
deficients per a poder garantir un correcte funcionament de l’Administració 
electrònica. 

  

Atès que per tal d'adaptar-se a la normativa vigent, i poder realitzar un correcta i eficient 
gestió de l’administració electrònica es considera necessari l’adquisició del següent 
equipament informàtic: 

·         16 Ordinadors de sobretaula 

·         15 monitors pantalla 23” 

·         1 monitor pantalla 27”  

·         16 teclats amb targetes 

·         3 portàtils 

·         1 Escàner documental 

·         Instal·lació i posta en marxa 

TOTAL DE PRESSUPOST: 28.272,19 € 

 

Atès que la data límit per sol·licitar la subvenció PEXI 2018 va ser el 30 d’abril de 2018. 

 

Es dóna compte a la Junta de Govern Local que s’ha tramitat la sol·licitud de la 
subvenció PEXI 2018 per al Programa de modernització d’equipaments informàtics per 
garantir l’Administració electrònica, a Diputació de Tarragona per import de 23.818,00 € 
(import màxim de dotació econòmica distribuït per Diputació de Tarragona al municipi de 
Banyeres del Penedès). 
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C) PRECS I PREGUNTES  

  

No hi ha assumptes 

  

  

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  
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