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ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2018/17  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  24 / de maig / 2018  

Durada  Des de les 18:30 fins a les 20:45 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 10 de maig de 
2018.JGL/2018/16 

  

Expedient 577/2018. Sol·licitud neteja camí de darrere carrer Farigola. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DEL SR. AMB DNI NÚM.: ...343-P 
PERQUÈ ES NETEGI EL CAMÍ QUE HI HA DARRERE EL CARRER FARIGOLA.- 
EXP. 577/2018 

Atès que en data 9 de maig de 2018 (RE 1704) el Sr. amb D.N.I.: ...343-P va sol·licitar la 
neteja del camí que hi ha darrere del carrer Farigola ja que està ple d’herbes i insectes. 

Vist l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 21 de maig 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 
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plenari de data 4 d’abril de 2017. 

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

PRIMER.- Comunicar al sol·licitant que, d’acord l’informe del coordinador de Serveis 
Tècnics, un cop realitzades les inspeccions necessàries, s’ha verificat la necessitat 
d’adequar el solar en qüestió i s’ha comunicat a la propietat del solar l’obligatorietat de 
netejar i desbrossar la parcel·la per deixar-la en unes condicions de seguretat i salubritat 
òptimes. El propietari de la parcel·la ja ha encarregat els treballs a una empresa qui en 
breu s’encarregarà de condicionar-la i deixar-la en unes condicions de neteja òptimes. 

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

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

  

Expedient 497/2018. Ordre d'execució per neteja de finca 

No hi ha acord Motiu: Ampliar documentació 

  

Expedient 574/2018. Ordre d'execució per condicionament de finca 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

  

APROVAR, SI S’ESCAU, LA INCOACIÓ D’UN EXPEDIENT PER L’ADOPCIÓ DE 
MESURES PEL CONDICIONAMENT DE LES FINQUES UBICADES AL C. ALCALÀ 
DE HENARES, NÚM. 15 EXP.- 574/2018 

  

 

Per providència de l’Alcaldia de data 14 de maig de 2018, que consta a l’expedient, 
s’ordena als serveis tècnics i a la secretaria intervenció municipals l’emissió d’informe 
sobre la situació de la finques ubicades al C. Alcalà de Henares, núm. 15 i 17, (ref. 
cadastral 1306421CF8710E0001PA i 1306420CF8710E0001QA)  i sobre el procediment 
a seguir, respectivament.  
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En data 14 de maig de 2018, el coordinador dels serveis tècnics municipals emet informe 
sobre l’estat de la finca i del mur a dalt indicats, on es posa de manifest les següents 

deficiències: les finques es troben en un estat de seguretat i salubritat deficient i s’ha 
detectat l’existència de rates que poden ser perilloses per la salubritat de les persones.  

  

Per esmenar-les es proposen les mesures següents: condicionar les finques per deixar-
les lliures de males herbes i garantir-ne les condicions de seguretat, salubritat i ornament 
públics 

  

En data 14 de maig de 2018, la secretària interventora tresorera accidental emet un 
informe sobre el procediment a seguir per ordenar a la propietària de les finques 
l’execució de les mesures que resultin adients per tal de garantir la seguretat, la 
salubritat i l’ornament públics i el compliment dels deures d’ús, conservació i 
rehabilitació, de conformitat amb la normativa aplicable. 

  

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.- Iniciar l’expedient per exigir a la Sra. amb DNI .....551B, propietària de les 
finques indicades a la part expositiva d’aquest acord, el compliment de l’obligació de 
mantenir els terrenys, les construccions i les instal·lacions en condicions de seguretat, 
salubritat i ornament, així com de complir altres deures d’ús, conservació i rehabilitació 
que puguin estar establerts en la legislació sectorial o en les ordenances locals. 

  

  

SEGON.- Concedir a la propietària abans indicada, com a interessada i responsable del 
compliment de l’obligació esmentada, un termini de 10 dies, a comptar de l’endemà de la 
notificació d’aquest acord, perquè pugui examinar l’expedient i al·legui el que cregui 
convenient a la defensa dels seus drets i interessos, sens perjudici, de que es pugui 
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realitzar allò requerit al dia següent de la notificació. 

  

TERCER.- Transcorregut el termini esmentat en el punt anterior sense que s’hagin 
presentat al·legacions, o es desestimin les al·legacions presentades, la propietària de les 
finques disposa d’un termini de 10 dies, a comptar de l’endemà de la finalització del 
tràmit d’audiència o de l’endemà de la notificació de la desestimació de les al·legacions 
presentades, per procedir a executar les actuacions següents: condicionar les finques 
per deixar-les lliures de brutícia i garantir-ne les condicions de seguretat, salubritat i 
ornament públics. Aquest termini s’estima suficient per al seu compliment.  

  

QUART.- Advertir a la propietària que, en cas d’incompliment d’aquesta ordre d’execució 
en el termini indicat, es procedirà a l’execució subsidiària de l’ordre per part de 
l’Ajuntament, a costa i amb càrrec a l’obligat, o bé a la imposició de multes coercitives, 
reiterades en el temps, fins que es compleixi l’ordre d’execució que es dicta en aquesta 
resolució. 

  

CINQUÈ.- Significar que l’obligació de mantenir tota classe de terrenys, construccions i 
instal·lacions en condicions de seguretat, salubritat i ornament en perfectes condicions 
de seguretat, salubritat i ornament es manté durant tot l’any. 

  

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

  

  

Expedient 1541/2017. Sol·licitud autorització per a la retirada del 
comptador d’aigua i la desconnexió de la xarxa municipal de l’habitatge 
situat al carrer Begònies, 5 del Priorat de Banyeres 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

AUTORITZAR, SI S'ESCAU, LA RETIRADA DE COMPTADOR I LA DESCONNEXIÓ 
DE LA XARXA MUNICIPAL D’AIGUA. Exp 1541/2017 
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En data 2 de desembre de 2017, la Sra. DNI ...170-D  va presentar sol·licitud de retirada 
de comptador d’aigua potable i desconnexió de la finca situada al carrer Begònies, 5 del 
Priorat de Banyeres de la xarxa d’aigua municipal. 

  

En data 10 de maig 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 14 de maig de 2018,  la Secretària Interventora i Tresorera accidental 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, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

  

Per tot l’anterior, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 

  

PRIMER.- Autoritzar la retirada del comptador d’aigua i la desconnexió de la xarxa 
municipal de l’habitatge situat al carrer Begònies, 5 del Priorat de Banyeres. 

  

SEGON.- Aprovar la liquidació presentada per a la realització dels treballs de 
desconnexió: 

  

C O N C E P T E TOTAL 

TREBALLS DE DESCONNEXIÓ I MATERIALS 62,79 € 
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IVA 13,19 € 

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 776/2017. Sol·licitud d'autorització per a la retirada del 
comptador d’aigua i la desconnexió de la xarxa municipal de l’habitatge 
situat al carrer Pau Casals, 8. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S'ESCAU, LA RETIRADA DE COMPTADOR I LA DESCONNEXIÓ DE 
LA XARXA MUNICIPAL D’AIGUA. Exp 776/2017 

  

En data 5 de juny de 2017, la Sra. DNI ...301-F   va presentar sol·licitud de retirada de 
comptador d’aigua potable i desconnexió de la finca de la xarxa d’aigua municipal de 
l'habitatge situat al carrer Pau Casals, 8. 

  

En data 6 de juny de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic. 

  

En data 9 de maig de 2018, el tècnic municipal va elaborar el pressupost i el quadre de 
tasques per la retirada del comptador i la desconnexió de la xarxa municipal d’aigua. 
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En data 9 de maig de 2018, la Secretària Interventora i Tresorera accidental 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. 

  

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 l'adopció dels següents acords: 

  

PRIMER.- Autoritzar la retirada del comptador d’aigua i la desconnexió de la xarxa 
municipal de l’habitatge situat al carrer Pau Casals, 8. 

  

SEGON.- Aprovar la liquidació practicada per a la realització de la desconnexió 
sol.licitada: 

  

C O N C E P T E TOTAL 

TREBALLS DE DESCONNEXIÓ I MATERIALS 62,79 € 

IVA 13,19 € 

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. 
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QUART.- Notificar el present acord als interessats.  

  

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

  

Expedient 211/2018.Sol·licitud de llicència Urbanística de caràcter 
menor d'aranjament de teulades 

No hi ha acord Motiu: Ampliar documentació 

  

Expedient 1549/2017. Sol·licitud autorització per a la retirada del 
comptador d’aigua i la desconnexió de la xarxa municipal de l’habitatge 
situat a l’Av. Marquesa de Grinyi, 3 (Priorat de Banyeres) 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

AUTORITZAR, SI S'ESCAU, LA RETIRADA DE COMPTADOR I LA DESCONNEXIÓ 
DE LA XARXA MUNICIPAL D’AIGUA. Exp 1549/2017 

  

En data 14 de desembre de 2017, ING Direct va presentar sol·licitud de retirada de 
comptador d’aigua potable i desconnexió de la finca situada al carrer Marquesa de 
Grinyi, 3  de la xarxa d’aigua municipal. 

  

En data 9 de maig 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 14 de maig de 2018, la Secretària Interventora i Tresorera accidental 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 
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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, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

  

Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 

  

PRIMER.- Autoritzar la retirada del comptador d’aigua i la desconnexió de la xarxa 
municipal de l’habitatge situat a l’Av. Marquesa de Grinyi, 3 (Priorat de Banyeres). 

  

SEGON.- Aprovar la liquidació presentada per a la realització dels treballs de 
desconnexió: 

  

C O N C E P T E TOTAL 

TREBALLS DE DESCONNEXIÓ I MATERIALS 62,79 € 

IVA 13,19 € 

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. 
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Expedient 505/2018. Sol·licitud autorització per a la retirada del 
comptador d’aigua i la desconnexió de la xarxa municipal de l’habitatge 
situat al carrer Barcelona, 23 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

AUTORITZAR, SI S'ESCAU, LA RETIRADA DE COMPTADOR I LA DESCONNEXIÓ 
DE LA XARXA MUNICIPAL D’AIGUA. Exp 505/2018 

  

En data 25 d’abril de 2018, el Sr. DNI ...446-J  va presentar sol·licitud de retirada de 
comptador d’aigua potable i desconnexió de la finca situada al carrer Barcelona, 23 de la 
xarxa d’aigua municipal. 

  

En data 30 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 9 de maig  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 14 de maig de 2018, la Secretària Interventora i Tresorera accidental 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, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
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Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 

  

PRIMER.- Autoritzar la retirada del comptador d’aigua i la desconnexió de la xarxa 
municipal de l’habitatge situat al  carrer Barcelona, 23. 

  

SEGON.- Aprovar la liquidació pels treballs a realitzar, d’acord amb el quadre següent: 

  

C O N C E P T E TOTAL 

TREBALLS DE DESCONNEXIÓ I MATERIALS 62,79 € 

IVA 13,19 € 

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 1250/2017. Sol·licitud de llicència Urbanística de caràcter 
menor per a la connexió a la xarxa de gas 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

 PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA CONNEXIÓ A LA XARXA DE 
GAS EXP.- 1250/2017  
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EMPLAÇAMENT:    Josep Cañas, 3, 11 i 15 

REFERÈNCIA CADASTRAL:   Sistema viari 

  

En data 21 de setembre de 2017, Gas Natural Catalunya, SDG, S.A.  va presentar 
sol·licitud de llicència d’obres per a la connexió de les finques situades al carrer Josep 
Cañas, 3, 11 i 15. 

  

En data 26 de setembre de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar 
els preceptius informes jurídic i tècnic. 

  

En data 17 d’octubre de 2017 el tècnic municipal va emetre informe desfavorable i va 
requerir aportar documentació complementaria per tal de seguir amb la tramitació de 
l’expedient. 

  

En data 19 d’abril de 2018, Nedgia Catalunya, S.A. (abans Gas Natural Catalunya) 
aporta la documentació requerida i sol.licita continuar amb la tramitació de l’expedient. 

  

En data 8 de maig de 2018, el tècnic municipal ha emès informe favorable al considerar 
que la documentació aportada és correcta. 

  

En data 9 de maig de 2018, la Secretària Interventora i Tresorera accidental 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. 
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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 l'adopció dels següents acords: 

  

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. 

 Descripció de les obres:   Connexió a la xarxa de gas 

 Emplaçament de les obres: Josep Cañas, 3, 11 i 15 

 Promotor:   Gas Natural Catalunya, S.A. 

 Identificació del redactor del projecte: Gas Natural 

 Suspensió de Llicències: No 

 Afectació del domini públic: Si 

  

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

-        Les obres no suposaran afectació estructural. 

-        Les obres no tindran afectació sobre el domini públic. 

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

-        Caldrà dipositar una fiança de 150 euros per garantir la correcta gestió dels 
residus de construcció. 

  



     
 
 
 
        
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 

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 
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 4rt. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11, 
realitzar la següent liquidació tributària: 

  

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 147,54 € 

- Taxa Llicència Urbanística  36,00 € 

- TOTAL 183,54 € 

  

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 457/2018. Sol·licitud autorització per a la retirada del 
comptador d’aigua i la desconnexió de la xarxa municipal de l’habitatge 
situat al carrer Pou Comú, 13 de Saifores 
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Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

AUTORITZAR, SI S'ESCAU, LA RETIRADA DE COMPTADOR I LA DESCONNEXIÓ 
DE LA XARXA MUNICIPAL D’AIGUA. Exp 457/2018 

  

En data 18 d’abril de 2018, Criteria Holding, S.A. va presentar sol·licitud de retirada de 
comptador d’aigua potable i desconnexió de la finca situada al carrer Pou Comú, 13 a 
Saifores,  de la xarxa d’aigua municipal. 

  

En data 19 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 9 de maig  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 14 de maig  de 2017,  la Secretària Interventora i Tresorera accidental 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. 

  

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 l'adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- Autoritzar la retirada del comptador d’aigua i la desconnexió de la xarxa 
municipal de l’habitatge situat al  carrer Pou Comú, 13 de Saifores. 

  

SEGON.- Aprovar la liquidació emesa pel servei d'aigua municipal, d’acord amb el 
quadre següent: 

  

C O N C E P T E TOTAL 

TREBALLS DE DESCONNEXIÓ I MATERIALS 62,79 € 

IVA 13,19 € 

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 119/2018. Sol·licitud de llicència Urbanística de caràcter 
menor per rehabilitació façana 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S'ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS EXP.- 119/2018  
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EMPLAÇAMENT:    La Granja, 2-4 

REFERÈNCIA CADASTRAL:   1108603CF8710G 

  

En data 6 de febrer de 2018, la Comunitat de veïns de la finca situada al carrer La 
Granja, 2-4  va presentar sol·licitud de llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter 
de menor, consistents en rehabilitació de façana. 

  

En data 6 de febrer 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, la Comunitat de veïns va presentar la documentació 
requerida i, en data 17 de maig, el tècnic municipal va emetre informe favorable.  

  

En data 17 de maig de 2018, la Secretària Interventora i Tresorera accidental va emetre 
informe favorable. 

  

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

  

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

  

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

  

Atès l’art. 75 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
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Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 

  

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

  

 Descripció de les obres:  rehabilitació de façana 

 Emplaçament de les obres: C/ La Granja, 2-4 

 Referència Cadastral:  1108603CF8710G 

 Promotor:   Comunitat de propietaris 

 Identificació del redactor del projecte: Miguel Borrelll Noguera 

 Suspensió de Llicències:  No 

 Afectació del domini públic: No 

 Classificació del sòl:    sòl urbà consolidat 

 Qualificació del sòl:    Clau 5 

  

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

-        Les obres no suposaran afectació estructural. 

-        Les obres no tindran afectació sobre el domini públic. 

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

-        Caldrà dipositar una fiança de 260,04 euros per garantir la correcta gestió dels 
residus de construcció. 

-        Caldrà dipositar una fiança de 1.352,25 euros per garantir els possibles danys 
a la via pública. 

  

TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un any i per acabar-les serà de tres 
anys a comptar des de la data d’atorgament de la llicència. 
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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 4rt. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11, 
realitzar la següent liquidació tributària: 

  

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 1.450,50 € 

- Taxa Llicència Urbanística  193,40 € 

- TOTAL 1.643,90 € 

  

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

  

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.  

  

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

  

Expedient 441/2018. Sol·licitud Llicència Urbanística de caràcter menor 
mitjançant comunicació prèvia 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  
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ATORGAR, SI S'ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS EXP.- 441/2018  

  

  

EMPLAÇAMENT:     Sant Miquel, 22 

REFERÈNCIA CADASTRAL:  9499407CF7790S0001LT 

  

En data 13 d’abril de 2018, la Sra. DNI ...279-H va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres per a la substitució d’una banyera per un plat de dutxa en una finca situada en 
sòl urbà. 

  

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. 

  

En data 17 de maig de 2018, el tècnic municipal va emetre informe favorable. 

  

En data 18 de maig de 2018, la Secretària interventora tresorera accidental 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. 

  

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 de Règim Local. 

  

Ateses 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 arran de l’acord plenari de data 4 d’abril de 
2017. 
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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 l'adopció dels següents acords: 

  

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:   Comunicació prèvia 

 Descripció de les obres:  Substitució de banyera per plat de dutxa 

 Emplaçament de les obres:  Sant Miquel, 22 

 Referència Cadastral:  9499407CF7790S0001LT 

 Promotor:   Sra. DNI ...279-H 

 Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència 

 Suspensió de Llicències: No 

 Afectació del domini públic: No 

 Classificació del sòl:    Sòl urbà consolidat 

 Qualificació del sòl:   Clau 2 

  

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

  

-        Les obres no suposaran afectació estructural. 

-        Les obres no tindran afectació sobre el domini públic. 

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

-        Caldrà dipositar una fiança de 150 euros per garantir la correcta gestió dels 
residus de construcció. 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

QUART.- En aplicació de l’ article 4rt. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 
realitzar, pel que fa a la liquidació tributària i, als articles 6.4 i 6 de les mateixes 
ordenances, pel que fa a la bonificació per obres que afavoreixen les condicions 
d’habitabilitat per aquelles persones discapacitades o amb mobilitat reduïda, es practica 
la següent liquidació tributària: 

  

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 1,50 € 

- Taxa Llicència Urbanística  3,60 € 

- TOTAL 5,10 € 

  

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

  

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.  

  

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

  

Expedient 585/2018. Sol·licitud Llicència Urbanística de caràcter menor 
mitjançant comunicació prèvia 
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Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S'ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES. EXP.- 585/2018  

  

  

EMPLAÇAMENT:      Av. Acàcies, 2 del Priorat de Banyeres 

REFERÈNCIA CADASTRAL:  8104602CF7780S0001ZQ 

  

En data 11 de maig de 2018, la Sra. DNI ...854-E  va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor, consistent en canvi de portes i 
pilones de la tanca. 

  

En data 14 de maig de 2018,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic. 

  

En data 17 de maig de 2018, el tècnic municipal va emetre informe favorable. 

  

En data 22 de maig de 2018, la Secretària interventora tresorera accidental 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 
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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 arran de l’acord plenari de data 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 l'adopció dels següents acords: 

  

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:   Comunicació prèvia 

 Descripció de les obres:   Canvi de porta i pilones de la tanca 

 Emplaçament de les obres: Av. Acàcies, 2 

 Referència Cadastral:  8104602CF7780S0001ZQ  

 Promotor:      Sra. DNI ...854-E 

 Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència 

 Suspensió de Llicències: No 

 Afectació del domini públic: No 

 Classificació de sòl:   Sòl urbà consolidat 

 Qualificació del sòl:  Clau 6a 

  

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

  

-        Les obres no suposaran afectació estructural. 

-        Les obres no tindran afectació sobre el domini públic. 

-        S’adverteix explícitament que aquesta llicència no atorga drets i es concedeix 
sens perjudici a tercers. 
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-        Caldrà dipositar una fiança de 150 euros per garantir la correcta gestió dels 
residus de construcció. 

-        L’alçada màxima de la tanca serà de 1,60 m., les quals fins a 1 m podrà ser 
massissa i la resta vegetal. 

  

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 
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 4rt. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 realitzar 
la següent liquidació tributària: 

  

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 7,50 € 

- Taxa Llicència Urbanística  36,00 € 

- TOTAL 43,50 € 

  

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

  

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.  

  

SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri. 
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Expedient 542/2018. Sol·licitud llicència urbanística de caràcter major 
per la instal·lació de Noves línies elèctriques de 25 kV de Castellet i la 
Gornal als Polígons de l’Abornar i el Poet 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S'ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXP.- 542/2018  

  

  

EMPLAÇAMENT:    TM Banyeres del Penedès 

ACTUACIÓ QUE ES SOL.LICITA: Noves línies elèctriques de 25 kV de Castellet i la 
Gornal als Polígons de l’Abornar i el Poet 

  

En data 19 d’abril de 2018, Endesa Distribución Eléctrica, S.A.U.  va presentar sol·licitud 
de llicència d’obres majors en el terme Municipal de Banyeres del Penedès consistents 
en la implantació de noves línies elèctriques de 25 kV. 

  

En data 8 de maig de  2018, el tècnic municipal va emetre informe favorable al 
considerar que el projecte acompleix amb els paràmetres urbanístics de la zona i 
ajustant-se al traçat marcat pel Pla Especial de la nova línia aèria/soterrada de 25 kV, 
aprovada definitivament en data 26 de juny de 2015 i publicada en el DOGC de data 6 
d’agost de 2015. L’informe, no obstant, es refereix únicament a les obres projectades 
dins del terme municipal de Banyeres del Penedès. 

  

En data 17 de maig de 2018, la Secretària Interventora i Tresorera accidental  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. 
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Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 
les Bases 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 arran de l’acord plenari de data 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 l'adopció dels següents acords: 

  

PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres sol.licitada en el terme municipal de Banyeres del 
Penedès que tenen el caràcter de major i que fa referència a l’ identificació següent: 

  

 Identificació de les obres:   Obra Major 

 Descripció de les obres:  Noves Línies elèctriques de 25 kV de Castellet al 
Poet-Albornar 

 Emplaçament de les obres: TM de Banyeres del Penedès 

 Promotor:   Endesa Distribución Eléctrica, S.A.U. 

 Identificació del redactor del projecte: Victor Garreta Juera 

  

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 aportar el contracte de tractament de residus del gestor homologat. 

-        Caldrà dipositar una fiança de 3.200,00 euros per garantir la correcta gestió 
dels residus generats a l’obra. 
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TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà d’un any 
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 4rt. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11, 
realitzar la següent liquidació tributària: 

  

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 58.874,52 € 

- Taxa Llicència Urbanística  7.849,94 € 

- TOTAL 66.724,46 € 

  

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

  

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.  

  

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

  

  

Expedient 543/2018. Sol·licitud llicència Urbanística de caràcter menor 



     
 
 
 
        
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 

per substitució de porta per finestra 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES A L’ EXP.- 543/2018 

  

EMPLAÇAMENT:    Marquesa de Grinyi, 78 

REFERÈNCIA CADASTRAL:  7803909CF7770S0001XB 

  

En data 7 de maig de 2018, el Sr. DNI ...320-P  va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor. 

  

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

  

En data 17 de maig de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable. 

  

En data 17 de maig de 2018 la Secretària Interventora i Tresorera accidental 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 
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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 arran de l’acord plenari de data 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 la Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 

  

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

  

EXPEDIENT  

  

Primer.- Identificació. 

  

 Identificació de les obres:   Comunicació prèvia. 

 Descripció de les obres:   Substitució de porta de parking per finestra 

 Emplaçament de les obres:  Avg Marquesa de Griny, 78 

 Referència Cadastral:  7803909CF7770S0001XB  

 Promotor:   Jordi Gallur Galiana 

 Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència 

 Suspensió de Llicències:  No 

 Afectació del domini públic: No 

 Classificació del sòl:   Sòl urbà consolidat 

 Qualificació del sòl:   Clau 6a 

  

SEGON.- La llicència d’obres estarà sotmesa a les següents condicions: 
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-        Les obres no suposaran afectació estructural. 

-        Les obres no tindran afectació sobre el domini públic. 

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

-        Caldrà dipositar una fiança de 150 euros per garantir la correcta gestió dels 
residus de construcció. 

  

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

- Taxa Llicència Urbanística  36,00 € 

- TOTAL 42,00 € 

  

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

  

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.  
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SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri. 

  

Expedient 1564/2017. Projecte de Reparcel·lació del sector PPU-7 
promogut per Esteve Química, S.A 

Favorable Tipus de votació: Nominal 

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

 A favor Amadeu Benach i Miquel 

Joan Roig i Soria 

Lluís Inglada i Jané 

En contra --- 

Abstencions --- 

Absents Ida Pilar Josefa Berdusan Farré 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL  

  

APROVAR, SI S’ESCAU, DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ 
VOLUNTÀRIA DEL SECTOR PPU-7, PROMOGUT PER ESTEVE QUÍMICA, SA 

  
Vist expedient d’aprovació del Projecte de Reparcel·lació voluntària del Sector PPU-7, 
promogut per Esteve Química, SA, que mitjançant Resolució d’aquesta Alcaldia número 
2018-0012, de data 16 de febrer de 2018, va ser sotmès a informació pública, amb 
publicació al Tauler d’Anuncis d’aquest Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província 
número 42 de data 28 de febrer de 2018, així com a la pàgina web de l’Ajuntament, 
concedint-se tràmit d’audiència als interessats pel mateix termini. 
  
Tenint en compte l’informe tècnic de data 17 d’abril de 2018, unit a l’expedient, en el qual 
es conclou el següent: 
  
“Revisada la documentació presentada, s’aporten les rectificacions sol·licitades i, per 
tant, es dóna per complerta la documentació del projecte de reparcel·lació. S’han 
efectuat les publicacions i notificacions marcades per la llei i, per tant, la reparcel·lació és 
efectiva quan sigui aprovat definitivament el Projecte d’Urbanització del Sector”.  
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Així com l’informe jurídic de data 22 de maig de 2018 i el resultat de la informació 
pública. 
  
De conformitat amb allò establert a l’article 124 i 119.2.d) del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLLUC), i article 
164 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme (RLU) i, en base a les atribucions que em confereix l’article 53.1.s) del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, sens perjudici de la delegació realitzada a 
favor de la Junta de Govern Local, per decret número 66/2015, de data 15 de juny. 
  

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

  

PRIMER.-  Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació voluntària del Sector 
PPU-7, promogut per Esteve Química, SA. 

  

SEGON.- Acceptar formalment incorporar al patrimoni municipal del sòl la quantia de 
336.988,18 euros, IVA inclòs, corresponent a l’equivalent econòmic del 15% de 
l’aprofitament mig de l’àmbit, d’acord amb l’article 45.3 del TRLLUC. 

  

TERCER. Notificar el present acord a totes les persones interessades en la 
reparcel·lació voluntària i elevar, un cop el present acord hagi adquirit fermesa en via 
administrativa, certificació de la mateixa, que expedirà la Secretaria municipal d’acord 
amb allò establert a l’article 152 del Decret 305/2016, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLU), i un exemplar del Projecte de Reparcel·lació 
voluntària degudament diligenciat, al Registre de la Propietat per a la seva inscripció.  

  

QUART.- Trametre el projecte de reparcel·lació a la Comissió territorial d’urbanisme 
perquè en prengui coneixement.  

  

CINQUÈ. Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió que celebri.  

Explicacions del sentit del vot: 

1. Ida Pilar Josefa Berdusan Farré: 

La regidora Berdusan abandona la sessió en el debat i votació d'aquest punt atesa la 
seva relació professional amb el sol·licitant. 

  

Expedient 627/2018. Sol·licitud de bonificació en la taxa de l'aigua per 
tenir la condició de família nombrosa. 
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Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, APLICAR LA TARIFA QUARTA “FAMÍLIES NOMBROSES” 
DE L’ORDENANÇA FISCAL Nº 10 REGULADORA DEL SUBMINISTRAMENT DE 
L’AIGUA.- 627/2018   

 

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. amb DNI: ....454E, de data 17 de maig de 2018, i 
amb registre d’entrada número E-18-1833, en la qual exposa que és titular del carnet de 
família nombrosa número: 43004123/2018, vàlid fins el 6 de novembre de 2029, del qual 
n’adjunta una còpia.  

 

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: 020800002423 i a nom del 
Sr. Amb DNI: .... 454E. 

 

SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant.  
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TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 

  

Expedient 621/2018. Contracte menor d’obres realització d’embornals de 
formigó amb reixa a la cruïlla del carrer cactus amb carrer Flor de Liz de 
la Urb. Casa Roja de Banyeres del Penedès. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR D’OBRES PER LA REALITZACIÓ 
D’EMBORNALS DE FORMIGÓ AMB REIXA A LA CRUÏLLA DEL CARRER CACTUS 
AMB CARRER FLOR DE LIZ DE LA URB CASA ROJA, DEL MUNICIPI DE 
BANYERES DEL PENEDES. 621/2018 

  

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 22 de maig de 2018 es va acreditar la 
necessitat d’aquest organisme de contractar les d’obres realització d’embornals de 
formigó amb reixa a la cruïlla del carrer cactus amb carrer Flor de Liz de la Urb. Casa 
Roja de Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades amb l’empresa Joan 
Farré construccions S.L, per un preu total de 14.345,88 euros i  3.012,63 euros d’IVA. 

  

Atesa la declaració jurada de l’empresa Joan Farré construccions 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 l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 21 de maig de 2018, que consta a 
l’expedient. 

  

Atès l’informe de la Sra. Immaculada Rocio Santos Cuellas, secretaria interventora 
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 22 de maig de 
2028, que consta a l’expedient. 
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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, 

  

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

   

PRIMER.- Aprovar la contractació de les obres de realització d’embornals de formigó 
amb reixa a la cruïlla del carrer cactus amb carrer Flor de Liz de la Urb. Casa Roja de 
Banyeres del Penedès, a l’empresa Joan Farré Construccions S.L, per un import de 
14.345,88 euros i 3.012,63 euros d’IVA. 

  

SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa, des del punt de vista comptable, a càrrec de 
la partida número 1532 609.01 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 43/2018. Serveis i Treballs extraordinaris efectuats pel 
personal laboral de l’Ajuntament durant els mesos d’abril i maig 2018. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

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

  

Vista la relació de serveis extraordinaris efectuats pel personal laboral d’aquest 
Ajuntament durant el mes d’abril i maig 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 maig de 2018, emès per la secretària 
interventora tresorera accidental. 

Vist el contingut de l’article 35 del Reial Decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, 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.  

  

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 
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 maig 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:...898J Maig 157,30 

DNI:...504P Abril 31,52 

DNI:...832X Maig 127,58 

DNI:...805V Abril i Maig 337,40 

DNI:...147B Maig 385,60 

DNI:...653D Maig 216,00 

DNI:...374B Maig 393,29 

  

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

  

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

  

Expedient 73/2018. Quadre econòmic i el calendari d’actuacions del 
programa de treball i formació convocatòria 2017. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA 

         

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, EL QUADRE ECONÒMIC I CALENDARI D’ACTUACIONS  
DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ CONVOCATÒRIA 2017  .- EXP. 73/2018 

  

  

A la Junta de Govern Local de data 25 de gener de 2018, es va aprovar el conveni de 
col·laboració interadministratiu entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, per l’execució del Programa Treball i Formació 
de la convocatòria 2017. 
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Atès que el Consell Comarcal del Baix Penedès, en data 4 d’abril de 2018, en sessió 
ordinària 4/2018, acorda:  

  

“PRIMER. Donar compte de la renúncia de l’Ajuntament de Masllorenç a participar en el 
projecte presentat pel Consell Comarcal del Baix Penedès dins la convocatòria 2017 del 
programa Treball i Formació, promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 

  

SEGON: Atesa la renúncia del punt anterior, s’ha donat de baixa 1 informador de residus 
de 6 mesos a Masllorenç, que ha estat incorporat al municipi de la Bisbal del Penedès. 
Per tant, es dona compte del canvi respecte la proposta inicial. 

  

TERCER: Aprovar el nou calendari de la brigada forestal desprès de la renúncia de 
l’Ajuntament de Masllorenç. 

  

QUART.- Aprovar el nou quadre que substitueix els imports que figuren a cadascun dels 
conveni entre el Consell Comarcal del Baix i cada ajuntament a l’Annex 4 del conveni. 
Les quantitats entregades durant els mesos de febrer i març, s’hauran de restar d’aquest 
nou import. L’import pendent s’haurà de liquidar o el 20 d’abril, o efectuant ingressos el 
20 d’abril i 20 de maig al Consell Comarcal del Baix Penedès. 

  

El nou quadre desglossant els imports per a cada Ajuntament és el següent: 

  

                    MUNICIPIS    A LIQUIDAR AL CCBP 

  

CUNIT 11.658,04 € 

L’ARBOÇ 11.895,22 € 

LA BISBAL DEL PENEDÈS 15.118,35 € 

SANTA OLIVA 11.183,68 € 

SANT JAUME DELS DOMENYS 12.606,77 € 

ALBINYANA 10.095,19 € 

BANYERES DEL PENEDÈS 8.672,10 € 
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BELLVEI 9.383,64 € 

EL MONTMELL 10.095,19 € 

LLORENÇ DEL PENEDÈS 8.672,10 € 

BONASTRE 5.120,58 €” 

  

  

Vist l’informe d’intervenció emès en data 23 de maig de 2018, que consta a l’expedient, 
en el qual es detallen les despeses derivades del nou quadre econòmic del programa 
Treball i Formació convocatòria, que a continuació es relacionen: 

 - 681,61 € despesa no subvencionable 5 peons forestals (5 dies) 

 - 635,58 € despesa no subvencionable 1 peó informador (durada 6 mesos) 

- 1.222,60 € despesa no subvencionable 1 peó informador (durada 12 mesos) 

- 504,30 € despesa subvencionable 5 peons forestals (5 dies) 

- 1.876,00 € despesa subvencionable 1 peó informador ( durada 6 mesos) 

- 3.752,00 € despesa subvencionable 1 peó informador (durada 12 mesos) 

  

Fent un total de 8.672,10 €, de les quals 2.539,79 € és despesa no subvencionable i, per 
tant, pressupostària, i 6.132,30 € és despesa subvencionable, que es comptabilitza no 
pressupostàriament, de manera, que mentrestant el Consell Comarcal Baix Penedès, no 
rebi el 20% de la subvenció del SOC (el 80% de la subvenció ja l’ha rebut), l’Ajuntament 
ha d’avançar la quantia equivalent a aquest percentatge, per un import de 6.132,30 €.  

  

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 
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: 
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PRIMER.- Aprovar el quadre econòmic i el calendari d’actuacions del programa de treball 
i formació convocatòria 2017 que figura a la part antecedent. 

  

SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa per import de 2.539,79 € a favor 
del Consell Comarcal Baix Penedès, a càrrec de l’aplicació pressupostària 2410 465.00 
del vigent pressupost. 

  

TERCER.- Realitzar una bestreta econòmica al Consell Comarcal del Baix Penedès per 
import de 6.132,30 €, equivalent al 20% de la subvenció del SOC, pendent de rebre per 
part del Consell Comarcal del Baix Penedès, significant que aquest retornarà aquesta 
quantia quan rebi la subvenció. 

  

QUART.- Ordenar el pagament al Consell Comarcal del Baix Penedès per import de 
8.762,10 €, com a bestreta a retornar quan rebi la subvenció restant del SOC. 

  

CINQUÈ.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Penedès. 

  

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

  

Expedient 619/2018. Aprovació Factures 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL 

APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE FACTURES.- EXP. 619/2018 

  

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 
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FACT-18-0363 Incatur, S.L 162,25 
Material de serveis per reparacions 
brigada 

FACT-18-0368 Juan Jose Parejo Segura 40,00 
 Alcalde, secretari, advocat i 
arquitecte municipal 

FACT-18-0391 Hidro Tarraco, S.A 101,71 
Material de serveis per reparacions 
avaries aigua 

FACT-18-0407 Incatur, S.L 109,87 Material per reparacions brigada 

FACT-18-0473 SyG, S.A 323,00 Material pou pujolet i pista skate 

FACT-18-0478 Ferreteria Jaume, S.A -25,20 Devolució material serveis 

FACT-18-0479 Ferreteria Jaume, S.A 233,25 Material de serveis 

FACT-18-0510 Francesc Garrido Zapata 152,79 
Reparació pany porta accés quadre 
llums pista futbol Priorat de Banyeres 

FACT-18-0512 
Productos Pinturas Tarragona 
2000, S.L 216,80 

Pintura per fanals pl ajuntament i 
pista skate 

FACT-18-0546 FCC Aqualia SA 112,53 Control dipòsit 

FACT-18-0550 
Gasguamedia, S.L-La Ciutat 
Comunicació i Publicitat 363,00 Anunci Cursa Banyerenca Run 

FACT-18-0555 Ebenisteria Disseny Fontanillas 109,47 
Reparació pantalles fluorescents de 
l'Escola bressol 

FACT-18-0556 Incatur SL 742,07 Material servei brigada 

FACT-18-0614 Quiprocalt 590,21 Clor dipòsit 

FACT-18-0617 La manyeria SCP 509,92 
Substituir el conjunt d’intèrfons de 
l’Escola pública 

FACT-18-0624 Progat Catalunya 499,73 

Tallers de sensibilització del 
programa SER (captura, 
esterilització, retorn) de gats 

FACT-18-0625 Corsorci aigües de Tarragona 952,35 Dotació reserva mes d'abril 

FACT-18-0626 Consorci d'aigües de Tarragona 8.066,91 Dotació efectiva i cànon mes d'abril 

FACT-18-0627 Gas Natural servicios SDG, SA 1.440,99 
Gas Natural Escola pública 26/03/18-
26/04/18 

FACT-18-0628 Gas Natural Servicios SDG SA 748,79 Instal·lació ledplus mes d'abril 

FACT-18-0629 Creu Roja Española 241,70 
Servei teleassistència domiciliaria 
mes abril 

FACT-18-0630 Lyreco España, S.A 136,15 Material d'oficina per Ajuntament 

FACT-18-0631 Lyreco España, S.A 59,93 Material oficina per Escola Bressol 

FACT-18-0632 Lyreco España, S.A 89,29 Material oficina per Escola Bressol 
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FACT-18-0633 Lourdes Meroño Coria 222,60 Gravació CD Plens  i nota de premsa 

FACT-18-0634 Lourdes Meroño Coria 600,49 
Repartiment agenda escola bressol, 
banyerenca i andròmines 

FACT-18-0635 Lyreco España, SA 82,89 1 caixa de folis per Serveis Socials 

FACT-18-0636 Lyreco España, S.A 373,31 Expositor i armari per la Biblioteca 

FACT-18-0637 Lyreco España, S.A 42,68 Segell per Ajuntament 

FACT-18-0638 Lyreco España, S.A 204,22 Expositor revister Biblioteca 

FACT-18-0639 
Francesc Garrido Zapata La 
Manyereia, S.C.P 695,39 Substituir cordes barana del Parc 

FACT-18-0640 
Xarxes de Telecomunicacions 
Alternatives 302,50 Connexió telèfon mes maig 

FACT-18-0641 
Happyludic Playground and 
Urban Equipment, S.L 2.972,73 

Jocs de pals de volei i xarxa de 
voleyball pista skate 

FACT-18-0645 Espai Lleure Divertalia, S.L 1114,30 
Taller patchwork, puntes de coixí i 
costura mes abril 

FACT-18-0646 Espai Lleure Divertalia, S.L 935,00 Dinamitzador Espai Jove abril 

FACT-18-0647 Mireia Barba Lloret 1.049,07 Assessorament tècnic mes abril 

FACT-18-0648 Endesa Energia, S.A 5,41 
Electricitat 24-04-2018 a 02-05-2018 
Local de Dones 

FACT-18-0649 Endesa Energia, S.A 735,92 
Electricitat 31-03-2018 a 30-04-2018 
Camp Futbol 

FACT-18-0650 Endesa Energia, S.A 388,46 
Electricitat 12-02-2018 a 02-05-2018 
Casa Mestre 

FACT-18-0651 Decathlon España, S.A.U 61,95 
4 tacs de billar i pala ping pong per 
Espai Jove 

FACT-18-0652 Beatriz Pérez Diaz 152,00 Classes manualitats mes abril 

FACT-18-0653 SPAC 302,50 Recollida gos data 24-04-2018 

FACT-18-0654 
Vega Construcciones y Obras, 
S.L 726,00 Subministrament formigó Av Penedès 

FACT-18-0655 Neteges Penedès, S.L 10.263,43 
Servei de neteja dependències 
municipals mes abril 

FACT-18-0656 Gas Natural Servicios SDG, S.A 251,23 
Electricitat 17-03-2018 a 13-04-2018 
Escola Pública 

FACT-18-0657 Araceli Garcia Berlanga 334,40 Neteja vestuari Festa Reis 

FACT-18-0658 Sugranyes Editors, S.L 54,45 Fulls per Jutjat de Pau 

FACT-18-0659 Sugranyes Editors, S.L 193,60 Carpetes expedients per Ajuntament 
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FACT-18-0660 Tif Publicitat, S.LU 245,19 Sets costura Trobada Puntaires 

FACT-18-0661 Informatica Belmar, S.L 59,95 Altaveus per biblioteca 

FACT-18-0662 
Aplicacions Multimedia 
Inteactives, S.L 1.236,29 

Renovació subscripció anual servei 
aula Punt Xarxa 

FACT-18-0663 Siemens Renting, S.A 265,52 
Lloguer copiadora C5051 Ajuntament 
mes maig 

FACT-18-0664 Ado Urban Furniture, S.L 1316,42 10 pilones flexibles 

FACT-18-0666 Hermes Comunicacions, S.A 159,72 
Anunci Aprovació definitiva  projecte 
d'Urbanització EQ Esteve 

FACT-18-0667 Endesa Energia, S.A 50,48 
Electricitat 13-04-2018 a 04-05-2018 
Carretera 

FACT-18-0668 Espai Lleure Divertalia, S.L 397,83 
Menús servits Escola Bressol mes 
abril 

FACT-18-0669 Cànon Penedès, S.A 307,21 
Servei còpies impressores 
Ajuntament i Centre Cívic 

FACT-18-0670 ECO BP, S.L 1.403,35 Servei deixalleria comarcal mes abril 

FACT-18-0671 Eco BP, S.L 857,57 Servei recollida selectiva mes abril 

FACT-18-0672 Eco BP, S.L 17.347,97 Servei recollida residus mes abril 

FACT-18-0673 Mª Carmen Ruano Fernandez 16,95 
Coca per inauguració relleu els 
Cérvols 

FACT-18-0675 Gestinet Internet Informàtica, S.L 16,79 Cable i connector per Ajuntament 

FACT-18-0676 Gestinet Internet Informàtica, S.L 435,60 Manteniment informàtic mes abril 

FACT-18-0677 Correos, S.A 508,71 Servei correus mes abril 

FACT-18-0678 Endesa Energia, S.A.U 77,90 
Electricitat 24-04-2018 a 08-05-2018 
Consultori Mèdic 

FACT-18-0679 El Poblet SCCL 314,60 Actuació titelles Diada de Sant Jordi 

FACT-18-0680 Apliclor Water Solutions, S.A 701,80 Hipoclorit  per Dipòsit Aigua 

FACT-18-0681 
Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona 45,00 Bopt Padró aigua 1er trimestre  

FACT-18-0682 
Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona 145,00 

Bopt Exp 2/2018 modificació crèdit 
Aprovació Inicial 

FACT-18-0683 Fornell Consultors, S.L.P 2.290,53 
Quota gestoria i informació MINHAP 
mes maig 

FACT-18-0684 Endesa Energia, S.A.U 187,68 
Electricitat 31-03-2018 a 30-04-2018 
TP2124 UA B-2 

FACT-18-0685 Eco BP, S.L 2.992,68 
Servei recollida fracció vegetal mes 
abril 
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FACT-18-0686 Benito Urban S.L.U 268,38 
2 pilones pàrquing abatible zona B-2 
mercat 

FACT-18-0687 Autocars del Penedès, S.A 104,37 
Servei de transport excursió Escola 
Bressol data 10-05-2018 

FACT-18-0688 Josep Mateu Pérez 700,00 
Concert Santa Eulalia Cançó lírica 
d'avui 

FACT-18-0689 Endesa Energia, S.A,U 179,85 
Electricitat 12-02-2018 a 10-05-2018 
Local Joves, Serveis Socials 

FACT-18-0690 Autocars Poch, S.A 1.541,57 
Liquidació 01-01-2018 a 30-04-2018 
Línia regular Banyeres 

FACT-18-0691 Juan José Parejo Segura 35,00 3 menús brigada d'obres 4-5-2018 

FACT-18-0692 Josepa Jané Figueras 52,90 
Aigües, gots i tovallons per Trobada 
de Puntaires 

FACT-18-0693 
Jose Fernando Cámara Gallego 
Carns Josep 84,76 Pollastre per banc d'aliments 

FACT-18-0694 Cespa, S.A 616,00 Arranjament parcel·la l'Arboç 

FACT-18-0695 Cespa, S.A 883,30 Taulons fusta Av Marta Mata 

FACT-18-0696 Endesa Energia, S.A.U 160,88 
Electricitat 13-04-2018 a 14-05-2018 
Bombeig JM Caparros 

FACT-18-0697 Endesa Energia, S.A.U 61,41 
Electricitat 13-04-2018 a 14-05-2018 
Sector B-2 

FACT-18-0698 Endesa Energia, S.A.U 385,24 
Electricitat 13-04-2018 a 14-05-2018 
Casc Camí Tancat 

FACT-18-0699 Endesa Energia, S.A.U 249,51 
Electricitat 13-04-2018 a 14-05-2018 
Escola Bressol 

FACT-18-0700 Endesa Energia, S.A.U 248,56 
Electricitat 13-04-2018 a 14-05-2018 
Centre Cívic 

FACT-18-0701 Endesa Energia, S.A.U 328,31 
Electricitat 13-04-2018 a 14-05-2018 
Pou Pujolet 

FACT-18-0702 Ebenisteria Disseny Fontanillas 7.716,68 Instal·lació pèrgoles Escola Pública 

FACT-18-0703 Cespa, S.A 7.393,58 Construcció vorada passatge Pavelló 

FACT-18-0704 Cànon Penedès, S.A 399,59 
Garantia IR2870 Ajuntament 30-06-
2018 a 29-06-2019 

FACT-18-0705 Cànon Penedès, S.A 399,59 
Garantia IR2870 Centre Cívic 30-06-
2018 a 29-06-2019 

FACT-18-0707 Endesa Energia, S.A.U 359,78 
Electricitat 13-04-2018 a 14-05-2018 
C. Tarragona 

FACT-18-0708 Endesa Energia, S.A.U 400,64 
Electricitat 13-04-2018 a 14-05-2018 
Urb Pinatellada 
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FACT-18-0709 Endesa Energia, S.A.U 574,59 
Electricitat 13-04-2018 a 14-05-2018 
Marquesa Griny 

FACT-18-0710 Endesa Energia, S.A.U 1.569,07 
Electricitat 13-04-2018 a 14-05-2018 
C.Girasol 

FACT-18-0711 Telefònica de España, S.A.U 30,72  
Telèfon ascensor ajuntament maig 
977670533 

FACT-18-0712 Telefònica de España, S.A.U 33,40  
Telèfon ascensor Escola Publica 
maig 977167549 

FACT-18-0713 
Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona 97,45  

Anunci Projecte sector PPU 7 crta del 
Vendrell Esteve Química 

FACT-18-0715 
Espublico Servicios para la 
Administración, S.A 642,28  

Subscripció i manteniment gestiona 
mes maig 

FACT-18-0716 
Seguros Catalana Occidente, 
S.A 366,93  Assegurança cursa Banyerenca run 

  

  

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. 

  

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 
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 95.307,12 € 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 que celebri. 

  

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 406/2018. Sancionador per connexió fraudulenta d'aigua al 
Priorat de Banyeres. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, INCOAR EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ DE 
LA NORMATIVA REGULADORA DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGÜES 
POTABLES.- EXP. 406/2018 

  

Atès que des del Servei municipal d’aigua s’han detectat unes lectures anòmales al 
comptador d’aigua de la finca situada al carrer Ametllers, 29 del Priorat de Banyeres. 
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Atès que per Provisió d’Alcaldia de data 10 d’abril de 2018 s’inicia expedient i es disposa 
que des de Serveis Tècnics s’emeti informe de la situació actual de la connexió 
fraudulenta. 

  

Vist l’informe del coordinador de Serveis Tècnics, Sr. Rafael Rodríguez Rivas, emès en 
data 10 d’abril de 2018 on diu:  

  

“INFORME TÈCNIC 

  

Vist que el Servei Municipal d’aigua ha detectat unes lectures anòmales al comptador d’aigua de la 
finca situada al Carrer Ametllers nº 29 del Priorat de Banyeres. 

  

Aquesta lectura anòmala correspon a un consum l’últim trimestre de 0m3. 

  

Vista la problemàtica, els Serveis Tècnics municipals han realitzat les inspeccions necessàries i han 
pogut verificar que s’estava produint un frau d’aigua en aquest subministrament, mitjançant la 
col·locació d’una brida al comptador, d’aquesta manera s’evita que el comptador giri i comptabilitzi 
l’aigua que es consumeix. 

  

Per aquest motiu, s’ha substituït el comptador existent, amb número de referencia 2411, per un de nou,  
a demes s’ha instal·lat una vàlvula antifrau per poder tancar el subministrament d’aigua i que només 
pugui ser manipulat pel Servei Municipal d’aigües. 

  

En funció del que estableix el  REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT 
D'AIGÜES POTABLES de Banyeres del Penedès: 

  

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

  

Capítol I .Generalitats 

  

Article 1 : Objecte 
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Aquest reglament té l'objecte de regular el servei de subministrament d’aigua i les relacions entre 
Ajuntament com a prestador del servei i els seus abonats. A més, s'hi assenyalen els drets i les 
obligacions bàsiques per a cada una de les parts.  

  

Article 9: Obligacions de l’abonat 

L'abonat té l'obligació de: 

  

a) Respectar les instal·lacions de l'empresa i, per tant, queda prohibida la manipulació o l'alteració de 
qualsevol element de les xarxes de distribució d'aigua potable. 

  

b) Mantenir les seves instal·lacions de manera que no puguin perjudicar les xarxes de subministrament 
i, per tant, autoritzar la inspecció i revisió de les instal·lacions interiors del subministrament per tal de 
comprovar que l'ús sigui l'adequat. 

  

Article 28: Motius de suspensió del servei 

  

L’empresa podrà suspendre el servei als abonats en els casos següents: 

  

1. Si no s’hagués satisfet l’import del servei dintre dels 20 dies següents a la finalització del període de 
cobrament o no s’hagués entregat dins del mateix període un aval per la quantitat recorreguda per mitja 
d’una reclamació.  

  

2. Per falta de pagament de les quantitats resultants de liquidació en ferm, per frau o per reincidència. 

  

3. Quan l’abonat estableixi o permeti establir derivacions en les seves instal·lacions per subministrar 
aigua en altres locals o habitatges diferents als consignats en la seva pòlissa de servei. 

  

4. Quan en hores de relació normal amb l’exterior, l’abonat no permeti l’entrada al local afectat per la 
pòlissa de servei del personal que, autoritzat per l’empresa i provist de la documentació acreditativa 
corresponent, tracti de revisar les instal·lacions. En aquest cas haurà de constar la negativa davant dos 
testimonis o en presència d’algun agent de l’autoritat. 
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5. Quan l’abonat incompleixi les condicions establertes en la pòlissa de servei. 

  

6. Quan un usuari utilitzi el servei sense tenir la pòlissa al seu nom i es negui a 

  

regularitzar aquesta situació a requeriment de l’empresa. 

  

7. Quan es mesclin aigües de procedència diferent.  

  

8. Si durant 12 mesos continua la impossibilitat de prendre la lectura, dintre del règim normal per fer-ho, 
per causes imputables a l’abonat.  

  

9. Per negligència de l’abonat en la reparació d’avaries en les seves instal·lacions que poden causar 
danys al servei, a les xarxes, a la via pública o a tercers, un cop transcorregut el termini establert per 
arreglar-les.  

  

10. Quan les instal·lacions interiors puguin afectar la potabilitat de l’aigua de la xarxa de distribució. En 
aquest cas, el tall pot ser immediat i s’informarà per escrit els organismes competents. 

  

Es podrà suspendre el servei prèvia audiència a l’abonat. L’òrgan competent adoptarà un acord d’inici 
de suspensió del subministrament, atorgant un termini de 15 dies hàbils d’audiència, esgotat aquest 
termini, si perdura la causa de suspensió procedirà a dictar-se un acord de suspensió del servei. 

  

L’Administració no podrà privar del subministrament mentre no recaigui resolució expressa. 

  

La suspensió del subministrament d’aigua del prestador del servei no podrà realitzar-se en dia festiu, ni 
la vigília d’aquest darrer. 

  

El restabliment del servei es realitzarà dins del dia següent hàbil en que hagin estat esmenades les 
causes que originaren el tall del subministrament. 

  

Totes les despeses derivades de la tramitació de la suspensió dels servei i de la seva re inicialització, 
aniran a càrrec de l’abonat.  
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TÍTOL II. SUBMINISTRAMENT D’AIGUA. 

  

CAPÍTOL I. Generalitats. 

  

Article 31: Accions sobre la xarxa prohibides a l’abonat 

  

L’abonat sota cap supòsit o circumstància, podrà realitzar les actuacions següents a les instal·lacions i 
béns de l’empresa, i queda subjecte a les responsabilitats que determina el Reglament: 

  

1. Realitzar escomesa a la instal·lació pel subministrament amb altres fonts d’alimentació d’aigües, 
encara que aquestes fossin potables.  

  

2. Escometre directament les canonades d’arribada de l’aigua sense l’autorització prèvia, bombes o 
qualsevol aparell que modifiqui o pugui afectar les condicions de la xarxa de distribució en el seu entorn 
i alterar el servei que es presta a altres abonats. 

  

3. Revendre o cedir assíduament, encara que sigui gratuïtament, l’aigua subministrada. 

  

4. Modificar els accessoris d’equip de mesura sense l’autorització de l’empresa. 

  

5. Dedicar el subministrament d’aigua per a finalitats diferents de les contractades.  

  

6. Ocasionar fuites d’aigua.  

  

7. Trencar o alterar els precintes de l’equip de mesura. 

  

CAPÍTOL II. Inspeccions i Sancions  
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Article 45: Ús de l’aigua 

  

L’empresa està autoritzada a vigilar les condicions i formes en què els abonats utilitzen el servei de 
proveïment, d’acord amb les disposicions d’aquest Reglament .  

   

Article 47: Classificació de les infraccions 

  

Qualsevol acció de l’abonat que infringeixi la normativa d’aquest Reglament, donarà lloc a la imposició 
de sancions sense perjudici de l’exigència de les responsabilitats indemnitzacions dels danys i 
perjudicis que siguin procedents, i se suspendrà el servei. 

  

A efectes de qualificació, es consideraran:  

 

Infraccions molt greus:  

  

b) L’ús incontrolat o fraudulent de l’aigua. 

  

c) Fer empiuladures a la xarxa interior servida per l’empresa amb altres escomeses o 
subministraments estranys a aquesta. 

  

d) Connectar finques diferents de les contractades 

  

Amb independència del règim sancionador previst, es realitzarà la liquidació pel frau realitzat. 

  

Article 48: Sancions de les infraccions 

  

Les infraccions molt greus seran sancionades amb un import equivalent de 501 fins a 1000 m3 
d’aigua valorada a la tarifa general, primer bloc. 

  

Amb independència de les sancions que corresponguin, en els supòsits d’infracció greus i molt 
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greus, l’empresa podrà suspendre el servei amb caràcter cautelar fins que es realitzi la reparació 
per part de l’infractor.  

 

En cap cas es restituirà el servei si com a conseqüència de la infracció comesa s’originen 
despeses i no han estat liquidades per l’abonat o l’usuari. 

La imposició de sancions requerirà la incoació prèvia d’expedient per part de l’Ajuntament, amb 
audiència de l’interessat. La seva instrucció s’ajustarà a la normativa de procediment administratiu i de 
règim local que sigui d’aplicació.  

L’òrgan de l’Ajuntament que, en cada cas, resulti competent, imposarà la sanció.  

  

Per tot això, s’informa que un cop verificat per part dels Serveis Tècnics municipals  l’existència d’un 
frau per part del propietari de la vivenda i en funció del que estableix el “Reglament regulador del servei 
de subministrament d’aigües potables” de Banyeres del Penedès, aquesta acció es considera una 
infracció molt greu i, per conseqüent, amb independència de les sancions que corresponguin, 
l’Ajuntament pot suspendre el servei amb caràcter cautelar fins que es corregeixi la situació per part de 
l’infractor prèvia notificació al infractor de l’acord pres per l’òrgan competent. 

  

En cap cas es restituirà el servei si la infracció no ha estat corregida per part  de l’infractor”. 

  

Atès l’informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir emès, 
per la Sra. Immaculada Rocío Santos Cuellas, en data 23 de maig de 2018 i que consta 
en l’expedient. 

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

  

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

  

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

  

PRIMER.- Incoar expedient sancionador per infracció administrativa en matèria de la 
normativa reguladora d’aigües potables, del qual se suposa responsable a:  
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 Sr. amb D.N.I. núm.: ...501-F  

  

dels fets següents: 

  

 Frau d’aigua que hi ha en l’habitatge carrer Ametllers, 29, ja que s’ha col·locat 
una brida al comptador per evitar que giri i comptabilitzi l’aigua consumida. 

  

SEGON.- Significar que els fets referenciats es poden considerar com a constitutius 
d’infracció administrativa en matèria de la normativa reguladora d’aigües potables , 
tipificada la infracció com a molt greu (b. L’ús incontrolat o fraudulent d’aigua i c. 
Fer empiuladures a la xarxa interior servida per l’empresa amb altres escomeses o 
subministraments estranys a aquesta), els pot correspondre una sanció des de 
1.202,4€ fins a 2.400€, de conformitat amb els articles 47 i 48 del Reglament municipal 
regulador del Servei de Subministrament d’aigües potables i de conformitat amb l’article 
6 de l’Ordenança fiscal núm. 10 que regula la taxa pel subministrament d’aigua. 

  

TERCER.- Nomenar com a instructora del procediment sancionador a la Sra. 
Immaculada Rocío Santos Cuellas, que ostenta el càrrec de secretària interventora 
tresorera accidental de l’Ajuntament i donar-li trasllat de tota la documentació que consta 
en l’expedient, així com també comunicar als interessats i interessades el seu 
nomenament indicant que s’haurà d’estar a l’establert sobre abstenció i recusació en els 
articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i es 
dóna un termini de 15 dies per recusar, si s’escau, a la instructora. 

  

QUART.- Una vegada finalitzada la instrucció del procediment, ordenar la remissió de 
l’expedient novament a aquesta Junta de Govern Local, com a òrgan competent per a la 
resolució de l’expedient, per delegació de l’Alcaldia feta pel Decret 66/2015, de 15 de 
juny. 

  

CINQUÈ.- Comunicar al presumpte responsable que hi ha la possibilitat que reconegui 
voluntàriament la seva responsabilitat d’acord l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques on diu: 

“Article 85. Terminació en els procediments sancionadors.  

  

1. Un cop iniciat un procediment sancionador, si l’infractor reconeix la seva responsabilitat, es pot 
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resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que escaigui.  

  

2. Quan la sanció tingui únicament caràcter pecuniari o bé calgui imposar una sanció pecuniària i una 

altra de caràcter no pecuniari però s’ha justificat la improcedència de la segona, el pagament voluntari 

per part del presumpte responsable, en qualsevol moment anterior a la resolució, implica la 

terminació del procediment, excepte pel que fa a la reposició de la situació alterada o a la 

determinació de la indemnització pels danys i perjudicis causats per la comissió de la infracció.  

  

3. En tots dos casos, quan la sanció tingui únicament caràcter pecuniari, l’òrgan competent per 

resoldre el procediment ha d’aplicar reduccions de, almenys, el 20% sobre l’import de la sanció 

proposada, i són acumulables entre si. Les reduccions esmentades han d’estar determinades a la 

notificació d’iniciació del procediment i la seva efectivitat està condicionada al desistiment o la renúncia 

de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.  

El percentatge de reducció previst en aquest apartat es pot incrementar per reglament”. 

  

SISÈ.- Comunicar a la instructora la iniciació de l’expedient, trasllat de totes les 
actuacions que existeixin al respecte, també, notificar aquesta resolució a 
l’interessat, s’entén en tot cas com a tal l’inculpat, tot indicant que disposaran d’un 
termini de deu dies per aportar les al·legacions, documents i informacions que 
considerin oportunes i, si escau, proposar prova tot concretant els mitjans que 
pretenguin utilitzar; l’expedient queda a la seva disposició en les oficines municipals. 

  

El termini per resoldre el procediment sancionador serà de sis mesos. Aquest termini 
podrà ser ampliat com a màxim, per altres tres mesos mitjançant Acord exprés adoptat 
per l’òrgan competent per iniciar el procediment. Transcorregut el termini màxim per 
resoldre sense que s’hagués dictat resolució s’entendrà caducat el procediment. 

  

SETÈ.- Donar compte d’aquests acords al proper Ple ordinari que se celebri. 

  

  

Expedient 641/2018. Concessió de Subvenció Directa a entitats 
culturals, socials i esportives del municipi 

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

  

  

APROVAR, SI S’ESCAU, INCOAR EXPEDIENT PER CONCESSIÓ DIRECTA DE 
SUBVENCIONS A ENTITATS CULTURALS, SOCIALS I ESPORTIVES DEL MUNICIPI 

  

ANTECEDENTS 

  

Amb data 8 de gener de 2018, van ser aprovats els Pressupostos municipals en els 
quals s’han previst els següents crèdits pressupostaris destinats a la concessió directa 
de les següents subvencions a entitats culturals, socials i esportives del municipi: 

3340 Promoció cultural 48205 Subvenció Esbart Santa Eulàlia 2.300,00 

3340 Promoció cultural 48206 Subvenció Drac de Banyeres 700,00 

3340 Promoció cultural 48207 Subvenció Diables de Banyeres 700,00 

3340 Promoció cultural 48209 
Subvenció Bandolers i Trabucaires 
d'en Montserrat Poch 900,00 

3340 Promoció cultural 48210 Subvenció Grup de Bastoners 1.100,00 

3340 Promoció cultural 48212 
Subvenció Fundació Marta Mata 
Garriga 500,00 

3340 Promoció cultural 48214 Subvenció Grup Teatre 600,00 

3340 Promoció cultural 48215 Subvenció Societat Nova 1.500,00 

3340 Promoció cultural 48218 Subvenció Revista el Cérvol 100,00 

      TOTAL ÀREA DE CULTURA 8.400,00 

3380 
Festes populars i 
festejos 48205 

Conveni Festa Major Esbart Santa 
Eulàlia 2.100,00 

3380 
Festes populars i 
festejos 48206 

Conveni Festa Major Drac de 
Banyeres 4.000,00 

3380 
Festes populars i 
festejos 48207 

Conveni Festa Major Diables de 
Banyeres 4.000,00 

3380 
Festes populars i 
festejos 48209 

Conveni Festa Major Bandolers i 
Trabucaires d'en Montserrat Poch 1.800,00 

3380 
Festes populars i 
festejos 48210 

Conveni Festa Major Grup de 
Bastoners. Trobada Bastonera 500,00 

3380 
Festes populars i 
festejos 48214 

Conveni Grup Teatre. Pessebre 
vivent 600,00 

      TOTAL ÀREA DE FESTES 13.000,00 
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3410 
Promoció i foment 
de l'esport 48221 Subvenció Penya Blaugrana 650,00 

3410 
Promoció i foment 
de l'esport 48222 Subvenció Club Domino  150,00 

3410 
Promoció i foment 
de l'esport 48223 Subvenció Rocòdrom Banyeres 100,00 

3410 
Promoció i foment 
de l'esport 48224 Subvenció Club Patinatge 250,00 

3410 
Promoció i foment 
de l'esport 48901 

Subvenció C.F. Banyeres. Foment 
de l'esport 11.000,00 

3410 
Promoció i foment 
de l'esport 48902 

Subvenció C.F.B. Marc Bartra. 
Foment de l'esport 3.000,00 

      TOTAL ÀREA D’ESPORTS 15.150,00 

2311 
Assistència a la 
dona 48201 

Subvenció anual col·lectiu de 
dones El Farcell 400,00 

2313 
Assistència social 
primària. Gent gran 48202 

Subvenció Llar d'avis Banyeres del 
Penedès 1.500,00 

      
TOTAL ÀREA DE BENESTAR 
SOCIAL 1.900,00 

  

Amb data 23 de maig de 2018, s’ha emès informe de Secretaria intervenció en relació 
amb el procediment i la legislació aplicable per a la concessió directa de subvencions, 
en el qual s'acreditava la consignació de suficient partida als Pressupostos municipals. 

  

  

LEGISLACIÓ APLICABLE 

  
-        Els articles 21, 22, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 

Bases del Règim Local. 
-        El Títol II del Reglament de Serveis de les Corporacions locals aprovat per 

Decret de 17 de juny de 1955. 
-        Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

General de Subvencions. 
-        Els articles 55, 65, 66 i 67 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol. 

-        La Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació 
de convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions. 

-        La Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la 
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informació a subministrar a la nova Base de dades Nacional de Subvencions. 

  

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. 

  

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

  

PRIMER. Incoar expedient per a la concessió directa de subvencions a entitats 
culturals, socials i esportives del municipi de Banyeres del Penedès.  

  

SEGON. Aprovar els models normalitzats de sol·licitud i justificació de la subvenció: 
-        Annex 1. Model normalitzat de sol·licitud de subvenció 
-        Annex 2. Acusament de rebuda de l’ingrés de la subvenció 
-        Annex 3. Declaració responsable de la relació de factures o documentació 

justificativa 
-        Annex 4. Declaració responsable de què es tracta d’una entitat sense ànim de 

lucre 

  

TERCER. Comunicar als interessats que les sol·licituds de subvenció s'han de 
complimentar i tramitar en el format normalitzat, d'acord amb l'Annex 1, establint dos 
procediments de selecció: 

Primera selecció: sol·licituds presentades fins el 8 de juny de 2018, amb termini màxim 
de resolució 22 de juny de 2018. 

Segona selecció: sol·licituds presentades des del 9 de juny fins el 13 de juliol, amb 
termini màxim de resolució 27 de juliol de 2018. 

  

QUART. Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió que se celebri.  
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 Annex 1   

  

Sol·licitud de subvenció any 2018 

  

EL/LA QUE SUBSCRIU formula instància a l'Ajuntament de Banyeres del Penedès, en 
els termes següents: 

  

 1.  DADES DE L'ENTITAT DEL SOL.LICITANT 

Nom de l'entitat 

Adreça Tel. Fax 

 

Població CP 

    

E-mail http 

    

Naturalesa jurídica NIF 

    

Nom del President/a Tel. 

 

  

2.  DADES PERSONALS DEL SOL.LICITANT 

  

Cognoms     

      

Nom DNI   

      

Càrrec que ocupa a l'entitat     
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3.  DADES DEL PROJECTE O L'ACTIVITAT 

  

Pressupost total de despeses € 

    

Previsió d'ingressos € 

    

Subvenció que sol·licita € 

    

Percentatge de subvenció sobre el cost total % 

  

4.  NOM DEL PROJECTE O L'ACTIVITAT 

  

    

     

5. DATA D'INICI     

      

DATA DE FINALITZACIÓ 

  

    

      

  

   

6.  LLOC DE REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT     

     

     

     

  

7.  EXPLICACIÓ DEL PROJECTE O ACTIVITAT (Calendari, número de participants, objecte Estatuts, 
objectius de l’activitat, etc...) 

Si cal, adjuntar Annex - Memòria 



     
 
 
 
        
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 

Detallar totes les actuacions amb la seva data i lloc (Banyeres del Penedès i nuclis) 

DECLARA I/O ASSUMEIX 

  

1.     Que compleix i accepta tots els requisits exigits a la convocatòria (llevat 
subvenció directa) per sol·licitar i atorgar subvencions per a la realització 
d’iniciatives i activitats culturals, socials i esportives. 

  

2.     Que accepta la subvenció, en el cas que li sigui atorgada. 

  

3.     Que accepta i compleix la normativa general vigent reguladora de les 
subvencions que atorga l’Ajuntament (Acord Plenari del 18 de desembre de 
2003, que va aprovar l’ordenança que regula sol·licitud i atorgament de 
subvencions i convenis per a la realització d’iniciatives i activitats culturals, 
socials i esportives). 

4. Que està assabentat que la manca de justificació documental de les 
subvencions rebudes d'aquest Ajuntament, comporta l’exigència de 
responsabilitats als perceptors, es podrà revocar la mateixa amb reintegrament 
de l’import subvencionat. 

  

5. Que està assabentat que la manca de realització d’alguna actuació reflectida a 
la memòria, comporta responsabilitats i es podrà revocar una part o el total de la 
subvenció atorgada amb reintegrament de l’import corresponent, si s’escau. 

  

6. Que de conformitat amb l’article 6, de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de 
règim fiscal de les entitats sense afany lucratius i dels incentius fiscals al 
mecenatge, estan exemptes de l’Impost sobre Societats les rendes obtingudes 
per entitats sense afany de lucre derivades dels donatius i donacions rebuts per 
a col·laborar en les finalitats de l’entitat, així com les subvencions llevat les 
destinades a finançar la realització d’explotacions econòmiques no exemptes.  

  

7.     Que queden exemptes d’IVA les activitats realitzades per associacions sense ànim de 
lucre incloses a l’article 20.U de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el 
valor afegit. 

  

8. Que la persona sol·licitant, o la mateixa entitat, no es troba incurs en prohibició 
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per contractar amb el sector públic i és posseïdor, si s’escau, de les 
acreditacions professionals per realitzar les activitats referides. 

  

9. 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.  

  

  Que durant els darrers 12 mesos NO ha rebut cap subvenció per part 
d’aquest Ajuntament ni de qualsevol altra administració o ens públic pel mateix 
objecte subvencionat. 

  

  Que les subvencions rebudes de les administracions o ens públics durant els 
darrers 12 mesos pel mateix objecte subvencionat han estat per import 
de..............................€ per part de............................................ (altra 
administració subvencionant) 

  

(marcar la que correspongui) 

  

10. Sol·licitud de transferència bancària a : 

  

Entitat  Oficina  DC número de compte 

  

  

El lliurament de l’ajut serà acreditat per l’esmentada entitat omplint el formulari 
de l’Annex 2 (acusament de rebuda de l’ingrés de la subvenció).  

  

11. Que està assabentat de la forma i el termini de justificació: 

  

12.  Que l’activitat objecte de la subvenció que es regula s’haurà de justificar com a 
data màxima el 31 de desembre de l’any en què es concedeix la subvenció, 
llevat que el sol·licitant demani i justifiqui un altre calendari.  
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Que l’entitat haurà de presentar justificants que acreditin la realització de les 
activitats objecte d’aquesta subvenció, així com el compliment de la finalitat que 
determina la concessió de la mateixa, omplint el quadre de l’Annex 3 (declaració 
responsable de la relació de factures o documentació justificativa). 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 4 (declaració responsable 
entitat sense afany de lucre). 

  

13. Que la Junta Directiva de l’entitat està formada pels membres següents:  

  

President/a: 

Vicepresident/a: 

Secretari/a: 

Tresorer/a: 

Vocals: 

  

14. Que el número de l’entitat en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals de 
Banyeres del Penedès és el ................... 

  

SI   

Estatuts actualitzats 

    NO  
  
Certificat de l’acord de l’entitat de sol·licitud de la subvenció, atorgament d’autorització 
al sol·licitant i declaració d’acceptació de la subvenció i de compliment de la normativa. 
  
Alternativament: 
  
Opció A: 
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En/Na................................................................................................amb 
DNI............................................. 

secretari/a de l’entitat 
................................................................................................................................ 

  

CERTIFICA que en la reunió que va tenir lloc el dia.................................l’entitat de la 
qual sóc secretari/a, va acordar sol·licitar una subvenció a l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès per ...................................................... 
  
Signatura i segell de l’entitat 
  
Banyeres del Penedès, ..................................................... 
  
  
Opció B: 

  

Jo,....................................................................................................amb 
DNI............................................. 

President/a de l’entitat 
................................................................................................................................ 

  

SOL·LICITO una subvenció a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per 
...................................................... i em comprometo a donar compte de la present 
sol·licitud a la propera Assemblea de l’entitat. I, a la vegada, sol·licitar la inscripció de 
l’entitat en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals de Banyeres del Penedès. 
  
Signatura i segell de l’entitat 
  
Banyeres del Penedès, ..................................................... 

  

Se us informa que les dades personals facilitades seran tractats per l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, amb 
NIF P4302000G, situat a Pl. de l'Ajuntament, 6 - 43711 Banyeres del Penedès, Tarragona, 977671350 i adreça 
email aj.banyeres@altanet.org. Pot contactar amb la Delegada de Protecció de Dades mitjançant el correu 
electrònic aj.banyeres@altanet.org. Les seves dades seran tractades amb la finalitat de realitzar els tràmits 
necessaris per gestionar la subvenció sol·licitada per l’interessat. Les dades personals proporcionades es 
conservaran durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals i contractuals segons la 
normativa vigent a cada moment. La base legal per al tractament de les seves dades és l’exercici de poders públics 
conferits a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès . Les dades de sobre la concessió de subvencions es 
comunicaran a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat per tal d’incorporar-les a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions i a les entitats encarregades de l’emmagatzematge y gestió digital de les bases de dades 
de l’Ajuntament. Se us informa que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, 
oposició, a retirar el consentiment atorgat, si s’escau, i a no ser objecte de decisions individualitzades. Pot obtenir 
més informació sobre els seus drets acudint a la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i a la 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, així com presentar una reclamació davant d’aquests organisme de 
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considerar-ho oportú 
  

ANNEX 2 

  

  

RECIBÍ 

  

  

  

Cognoms i nom 

  

NIF 

  

En qualitat de  

i en representació de l’entitat 

amb CIF  

  

  

  

He rebut de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès la quantitat de .....................€  com a 
subvenció per a activitats culturals i festives per a l’any 2018. 

  

  

I, perquè consti així, signo aquest recibí. 

  

Banyeres del Penedès, ......... de ....................... de 2018 

  

Signatura 

  

Segell de l'entitat 
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Se us informa que les dades personals facilitades seran tractats per l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, amb 
NIF P4302000G, situat a Pl. de l'Ajuntament, 6 - 43711 Banyeres del Penedès, Tarragona, 977671350 i adreça 
email aj.banyeres@altanet.org. Pot contactar amb la Delegada de Protecció de Dades mitjançant el correu 
electrònic aj.banyeres@altanet.org. Les seves dades seran tractades amb la finalitat de realitzar els tràmits 
necessaris per gestionar la subvenció sol·licitada per l’interessat. Les dades personals proporcionades es 
conservaran durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals i contractuals segons la 
normativa vigent a cada moment. La base legal per al tractament de les seves dades és l’exercici de poders públics 
conferits a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès . Les dades de sobre la concessió de subvencions es 
comunicaran a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat per tal d’incorporar-les a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions i a les entitats encarregades de l’emmagatzematge y gestió digital de les bases de dades 
de l’Ajuntament. Se us informa que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, 
oposició, a retirar el consentiment atorgat, si s’escau, i a no ser objecte de decisions individualitzades. Pot obtenir 
més informació sobre els seus drets acudint a la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i a la 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, així com presentar una reclamació davant d’aquests organisme de 
considerar-ho oportú 

  

  

ANNEX 3 

  

  

DECLARACIÓ RESPONSABLE  

  

  

Cognoms i nom 

  

NIF 

  

En qualitat de  

i en representació de l’entitat 

amb CIF  
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DECLARO DE MANERA EXPRESSA I RESPONSABLE 
  

Declaro sota la meva responsabilitat que els .............€  que han estat atorgats per 
l’Ajuntament a l’entitat, han estat destinats a: 

  

Núm. 
Factura 

Data factura Proveïdor Concepte Import Data de 
pagament 

  

  

          

  

  

          

  

  

          

  

  

  

I en tot cas, a les activitats per les quals es va atorgar la subvenció. 

També declaro que poso a disposició de la Intervenció de l’Ajuntament la documentació 
justificativa necessària per poder justificar la destinació de la subvenció. 

  

Tot això en aplicació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

  

  

I, perquè consti així, signo aquesta declaració. 

  

Banyeres del Penedès, ......... de ....................... de 2018 
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Signatura 

  

   

  

  

  

  

Segell de l'entitat 

 

  

Se us informa que les dades personals facilitades seran tractats per l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, amb 
NIF P4302000G, situat a Pl. de l'Ajuntament, 6 - 43711 Banyeres del Penedès, Tarragona, 977671350 i adreça 
email aj.banyeres@altanet.org. Pot contactar amb la Delegada de Protecció de Dades mitjançant el correu 
electrònic aj.banyeres@altanet.org. Les seves dades seran tractades amb la finalitat de realitzar els tràmits 
necessaris per gestionar la subvenció sol·licitada per l’interessat. Les dades personals proporcionades es 
conservaran durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals i contractuals segons la 
normativa vigent a cada moment. La base legal per al tractament de les seves dades és l’exercici de poders públics 
conferits a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès . Les dades de sobre la concessió de subvencions es 
comunicaran a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat per tal d’incorporar-les a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions i a les entitats encarregades de l’emmagatzematge y gestió digital de les bases de dades 
de l’Ajuntament. Se us informa que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, 
oposició, a retirar el consentiment atorgat, si s’escau, i a no ser objecte de decisions individualitzades. Pot obtenir 
més informació sobre els seus drets acudint a la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i a la 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, així com presentar una reclamació davant d’aquests organisme de 
considerar-ho oportú 

  

ANNEX 4 

DECLARACIÓ RESPONSABLE  

  

Cognoms i nom 

  

NIF 

  

En qualitat de  

i en representació de l’entitat 

amb CIF  
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DECLARO DE MANERA EXPRESSA I RESPONSABLE 
  

Declaro sota la meva responsabilitat que l’entitat 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. 

  

  

Tot això, en aplicació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

  

  

I, perquè consti així, signo aquesta declaració. 

  

Banyeres del Penedès, ......... de ....................... de 2018 

Signatura 

  

Segell de l’entitat 

  

  

Se us informa que les dades personals facilitades seran tractats per l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, 
amb NIF P4302000G, situat a Pl. de l'Ajuntament, 6 - 43711 Banyeres del Penedès, Tarragona, 977671350 i 
adreça email aj.banyeres@altanet.org. Pot contactar amb la Delegada de Protecció de Dades mitjançant el 
correu electrònic aj.banyeres@altanet.org. Les seves dades seran tractades amb la finalitat de realitzar els 
tràmits necessaris per gestionar la subvenció sol·licitada per l’interessat. Les dades personals proporcionades 
es conservaran durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals i contractuals segons 
la normativa vigent a cada moment. La base legal per al tractament de les seves dades és l’exercici de poders 
públics conferits a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès . Les dades de sobre la concessió de subvencions 
es comunicaran a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat per tal d’incorporar-les a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions i a les entitats encarregades de l’emmagatzematge y gestió digital de les 
bases de dades de l’Ajuntament. Se us informa que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, 
limitació, portabilitat, oposició, a retirar el consentiment atorgat, si s’escau, i a no ser objecte de decisions 
individualitzades. Pot obtenir més informació sobre els seus drets acudint a la pàgina web de l'Agència 
Espanyola de Protecció de Dades i a la de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, així com presentar una 
reclamació davant d’aquests organisme de considerar-ho oportú. 
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Expedient 68/2018. Concentració Internacional Harley Davidson 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS PER LA XXVIII 
CONCENTRACIÓ INTERNACIONAL DE HARLEY DAVIDSON A BANYERES DEL 
PENEDÈS I ALTRES ASPECTES DE L’ORGANITZACIÓ DE L’ESDEVENIMENT 

  

Atès que a la Junta de Govern Local de data 25 de gener de 2018, es va aprovar acollir 
la XXVIII Concentració Harley Davidson a Banyeres del Penedès els dies 8, 9 i 10 de 
juny de 2018, concentració organitzada per Harley Davidson Club Catalunya. 

  

Atès l’informe tècnic que consta a l’expedient, de data 22 de maig de 2018, dels serveis 
tècnics de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en el qual es detallen les 
característiques de l’esdeveniment i es determina que, en tot moment, Harley Davidson 
Club Catalunya és el màxim organitzador de la concentració, i haurà d’estar en contacte 
i a plena disposició per aclarir tots els punts esmenats a fi de que la cooperació i la 
logística sigui eficient i l’adequada. 

  

Atès que les despeses que es preveuen són els que es detallen a continuació: 

  

COSTOS PREVISTOS PER L’AJUNTAMENT EN AQUEST ESDEVENIMENT 

  

Serveis: 

  

-        TOI TOI, lloguer 11cabines sanitàries, 1 urinari, 2 dutxes, 1 rentamans
 2.032,05 € 

-        FERROVIAL, neteja viaria i jardineria     
 2.778,58 € 

-        FERROVIAL, lloguer generador, transport i col·locació de tanques        
    655,22 € 

-        VIGILÀNCIA MEDIAMBIENTAL ESCURÇÓ, S.L.U, seguretat privada 
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 3.894,99 € 

-        NETEJES LOLA, neteja cabines sanitàries           
 345,15 € 

  

Entitats participants: 

  

-        FALCONS DE VILAFRANCA           
600,00 € 

-        ESBART SANTA EULÀLIA          
100,00 € 

-        BASTONERS BANYERENCS      
 100,00 € 

-        BANDOLERS I TRABUCAIRES D'EN MONTSERRAT POCH  
 110,00 € 

-        BALL DE DIABLES DE BANYERES DEL PENEDÈS                                             
300,00 € 

  

Previsió de costos totals ......................................................................................... 10.915,99€ 

Atès que les contractacions de les entitats participants, així com del lloguer de les 
cabines sanitàries i de dutxes, i la seva neteja, han estat aprovats pel procediment 
previst pels contractes menors mitjançant el Formulari 1. 

  

Atès que resten pendent de contractació els següents serveis:    

  

-        FERROVIAL, neteja viària i jardineria     
 2.778,58 € 

-        FERROVIAL, lloguer generador, transport i col·locació de tanques        
              655,22 € 

-        VIGILÀNCIA MEDIAMBIENTAL ESCURÇÓ, S.L.U, seguretat privada      
3.894,99 € 

  

Atès que figura a l’expedient els corresponents informes favorables a la contractació 
d’aquests serveis mitjançant el procediment previst pel contracte menor. 
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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, 

  

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

  

PRIMER.- Aprovar la contractació dels serveis de neteja viària i jardineria, lloguer de 
generador, transport i col·locació de tanques durant la XXVIII Concentració Harley 
Davidson amb l’empresa Ferrovial, per un import de 3.067,48 euros i 366,70 euros 
d’IVA. 

  

SEGON.- Aprovar la contractació del servei de seguretat privada durant la XXVIII 
Concentració Harley Davidson amb l’empresa Vigilància Mediambiental Escurçó, SLU, 
per un import de 3.219 euros i 675,99 euros d’IVA. 

  

TERCER.- Significar que la previsió total de despeses derivades de la XXVIII 
Concentració Harley Davidson és de 10.915,99 €, i aniran a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 3380 226.99 del vigent pressupost.  

  

QUART.- Cedir els espais esmentats a l’informe tècnic (zona d’acampada al Bosc del 
Pujolet i zona de concerts a la pista coberta municipal) al Harley Davidson Club 
Catalunya, organitzador de l’esdeveniment. Així mateix, determinar que anirà al seu 
càrrec tot allò indicat al mateix informe tècnic i que consistirà en les actuacions 
següents: 

  

-        Control d’inscripcions 

-        Control de zones restringides 
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-        Senyalització vial 

-        Neteja de deixalleries 

-        Organització i control sortides motoristes 

-        Organització i control de concerts i activitats musicals 

-        Organització i control de diversos espectacles 

-        Gestió del servei de bar 

-        Gestió de les botigues i Food Trucks 

-        Publicitat  

  

CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats, fent trasllat de l'informe tècnic a Harley 
Davidson Club Catalunya. 

  

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

  

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

Donar compte Decrets 

Nom Data Resum Expedient 

  

DECRET 
2018-
0040  

09/05/2018 
15:09 

Convocatòria Junta de Govern Local 
en sessió ordinària de data 10 de maig 

de 2018. JGL/2018/16 
JGL/2018/6 

DECRET 
2018-
0041  

10/05/2018 
12:45 

Incoació d’expedient de renovació, o 
caducitat, de les inscripcions padronals 

corresponents a les persones 
estrangeres no comunitàries sense 

autorització de residència permanent 

552/2018 



     
 
 
 
        
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 

DECRET 
2018-
0042 

14/05/2018 
20:22 

Convocatòria a sessió ordinària del Ple 
de la Corporació pel proper 17 de maig 

de 2018. Exp. PLN/2018/6 
PLN/2018/6 

DECRET 
2018-
0043 

17/05/2018 
23:21 

Aprovació del pagament de la multa 
coercitiva per no atendre les mesures 
correctores en les instal·lacions del 

dipòsit nou 

479/2018 

DECRET 
2018-
0044 

  

18/05/2018 
11:22 

Decret d'alcaldia sol·licitud subvenció 
PAM 2018 

1495/2017 

DECRET 
2018-
0045 

  

18/05/2018 
12:36 

Decret d'ampliació termini i canvi 
instructor de l'expedient sancionador 
per infracció normativa reguladora del 
Servei de subministrament d'aigües 

potables. 

189/2018 

DECRET 
2018-
0046 

  

21/05/2018 
10:48 

Decret admissió a tràmit projecte 
d'estesa de línia elèctrica 

586/2018 

 

  

Donar compte Formularis I (Gener 2018-abril 2018) 

 

Nom Data Resum Exp. 

Proveidor Import 

Amb IVA 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0078  

30/04/20
18 19:09 

Subministrament de 2 
pilones pàrquing abatible 
per a la zona B2 mercat 
de Banyeres del 
Penedès 421/2018 

Benito Urban 
SLU 

268,38 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0077  

30/04/20
18 12:05 

Subministrament i 
plantació arbres c/ 
Princep d'Astúries del 
municipi de Banyeres del 
Penedès 462/2018 

Cespa SA 3.025,00 € 
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CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0076  

  

25/04/20
18 19:02 

  

Subministrament de 
punts de llibre Biblioteca. 

  

487/2018 

  

 

Instal·lacions i 
Muntatges 
MOP S.L 

60,00 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0074  

25/04/20
18 10:41 

Subministrament 4 tacs 
de billar i 1 pales ping 
pong pel local dels Joves 485/2018 

Decathlon 61,95 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0073 

23/04/20
18 14:50 

Subministrament material 
de serveis per 
reparacions 338/2018 

 

 Incatur, S.L 

109,87 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0072  

23/04/20
18 14:50 

Subministrament material 
de serveis per 
reparacions avaries 
aigua 319/2018 

 

 Hidro 
Tarraco, S.A 

101,71 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0071 

  

23/04/20
18 14:04 

  

Renovació subscripció 
punt xarxa 

  

407/2018 

  

 

Aplicacions 

Multimèdia 
lnteractives 
S.L. 

1236,29 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0070  

20/04/20
18 14:22 

Subministrament ganxos 
per porteries de Camp 
Futbol 305/2018 

 

Talleres 
Palautordera, 
S.A 

 

118,82 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0069  

20/04/20
18 14:21 

Reparació pany porta 
d'accés quadre llums 
pista futbol Priorat de 
Banyeres 440/2018 

Francesc 
Garrido 
Zapata 

152,79 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0068  

20/04/20
18 7:47 

Subministrament 2 
pilones abatibles zona 
B2 mercat del municipi 
de Banyeres del 
Penedès 421/2018 

Benito urban 
SLU 

268,38 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0067  

19/04/20
18 18:27 

Servei dibuixar i pintar 14 
lletres mur exterior 
col·legi Públic "la nostra 
escola" 439/2018 

 

Josep Manel 
Garcia 

237,16 € 

CONTRAC
TES 

19/04/20
18 15:45 

Serveis - Lloguer cabines 
dutxes Concentració 

68/2018 

 

Toi Toi 

363,00 € 
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MENORS 
2018-0066  

  

  Internacional de Harley 
Davidson 

  

  Sanitarios 
Móviles S.A. 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0065  

  

19/04/20
18 15:45 

  

Serveis - Lloguer cabines 
sanitàries Concentració 
Internacional de Harley 
Davidson 

  

68/2018 

  

 

Toi Toi 
Sanitarios 
Móviles S.A. 

1669,05 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0064  

19/04/20
18 15:07 

Subministrament ganxos 
per porteries de Camp 
Futbol 305/2018 

 

Talleres 
Palautordera, 
S.A 

118,82 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0063  

19/04/20
18 15:06 

Reparació pany porta 
accés quadre llums pista 
futbol Priorat de 
Banyeres 440/2018 

 

Francesc 
Garrido 
Zapata 

152,79 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0062  

19/04/20
18 15:06 

Obres per a realitzar 
llossa de formigó zona 
pàrquing del Col·legi 
Públic 417/2018 

Pedro Perea 
Expósito 

393,25 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0061  

19/04/20
18 15:06 

Subministrament pintura 
per la rampa d'skate de 
Banyeres del Penedès 418/2018 

Pots Pinturas 162,41 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0060  

19/04/20
18 15:06 

Subministrament de 10 
pilones per al municipi de 
Banyeres del Penedès 419/2018 

Ado urban 
Furniture S.L. 

1316,42 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0059  

  

19/04/20
18 8:53 

  

Subministrament - Detall 
13a Trobada de 
Puntaires 

  

210/2018 

  

 

 TIF97 S.L.U. 

246,84 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0058  

  

18/04/20
18 17:15 

  

Serveis - Servei de 
neteja de les cabines 
sanitàries Concentració 
Internacional de Harley 
Davidson 

  

68/2018 

  

 

Neteges Lola 

345,15 € 
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CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0057  

  

18/04/20
18 14:27 

  

Serveis - Actuació 
Falcons de Vilafranca 
Concentració 
Internacional de Harley 
Davidson 

  

68/2018 

  

 

Falcons de 
Vilafranca 

600,00 € 
(activitat 
exempta 
d’IVA 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0056  

  

18/04/20
18 14:23 

  

Serveis - Actuació Esbart 
Santa Eulàlia 
Concentració 
Internacional de Harley 
Davidson 

  

68/2018 

  

 

Esbart Santa 
Eulàlia 

100,00 € 
(activitat 
exempta 
d’IVA 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0055  

  

18/04/20
18 14:22 

  

Serveis - Actuació 
Bastoners Banyerencs 
Concentració 
Internacional de Harley 
Davidson 

  

68/2018 

  

 

Bastoners 
Banyerencs 

100,00 € 
(activitat 
exempta 
d’IVA 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0054  

  

18/04/20
18 14:21 

  

Serveis - Actuació 
Bandolers Concentració 
Internacional de Harley 
Davidson 

  

68/2018 

  

 

Bandolers i 
Trabucaires 
d’en 
Montserrat 
Poch 

110,00 € 
(activitat 
exempta 
d’IVA) 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0053 

  

18/04/20
18 14:18 

  

Serveis - Actuació Ball 
de Diables Concentració 
Internacional de Harley 
Davidson 

  

68/2018 

  

 

Ball de 
Diables de 
Banyeres del 
Penedès 

 

 300,00 € 
(activitat 
exempta 
d’IVA) 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0052  

17/04/20
18 14:44 

Subministrament material 
de serveis per 
reparacions brigada 302/2018 

 

Incatur, S.L 

162,25 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0051  

  

17/04/20
18 14:28 

  

Serveis d'assegurança 
trasllat relleu cérvols 

  

443/2018 

  

 

Ferrer y 
Ojeda 
Asociados, 
SL 

159,23 € 

CONTRAC
TES 

12/04/20
18 18:45 

Compra altaveus equip 
de videoprojecció 

423/2018 

 

Informàtica 

59,95 € 
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MENORS 
2018-0048 

  

  Biblioteca. 

  

  Belmar 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0047  

  

12/04/20
18 18:44 

  

Compra revister 
Biblioteca 

  

422/2018 

  

 

Lyreco 
España, SA 

204,22 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0046 

  

12/04/20
18 18:44 

  

Compra expositor infantil 
Biblioteca 

  

397/2018 

  

 

Amazon EU 
SARL 

62,99 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0045 

  

12/04/20
18 12:47 

  

Subministrament de 2 
projectors leds per 
il·luminar la pista de St 
Miquel 

  

237/2018 

  

SYG, SA 544,50 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0044  

  

12/04/20
18 12:45 

  

Obres, retirada taulons 
de fusta i construcció 
paviment formigó zona 
els Boscos 

  

218/2018 

  

Cespa SA 883,30 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0043 

  

11/04/20
18 17:56 

  

Serveis. Neuroxerrada 

  

411/2018 

  

 

Yolanda 
Almagro 
Cardenete 

 

 250,00 € 
(exempt 
d’IVA amb 
subjecció 
retenció 
del 15% 
d’IRPF) 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0042  

11/04/20
18 13:21 

Subministrament material 
cartell Espai recollida 
fracció vegetal 395/2018 

 

Tif97 
Publicitat, 
S.L.U 

143,13 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0041 

10/04/20
18 15:29 

  

Contractació actuació 
titelles Diada de Sant 
Jordi 

  

373/2018 

  

 

 
Interprofessio
nals, SCCL 

314,60 € 
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CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0040  

10/04/20
18 14:59 

Subministrament per 
reparacions enllumenat 
públic 325/2018 

SyG, SA 119,08 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0039  

10/04/20
18 14:59 

Subministrament material 
per reparacions 
enllumenat públic 335/2018 

SyG, SA  

1.858,89 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0038  

10/04/20
18 14:59 

Subministrament material 
per reparacions 
enllumenat 292/2018 

SyG, SA 230,06 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0037  

10/04/20
18 14:59 

Subministrament 
hipoclòrit per dipòsit 300/2018 

 

Quiprocalt, 
S.L 

540,60 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0036  

10/04/20
18 14:58 

Subministrament material 
de serveis per 
reparacions brigada 302/2018 

 

 Incatur, S.L 

 

 162,25 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0035  

10/04/20
18 14:58 

Serveis Revisar i reparar 
avaria enllumenat públic 
Urb. Priorat 270/2018 

 

Instal·lacions 
Daimat, S.L 

 

 514,98 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0034  

10/04/20
18 14:56 

Subministrament material 
de serveis per 
reparacions avaries 
aigua 304/2018 

 

Hidro 
Tarraco, S.A 

 

 2699,21 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0033 

10/04/20
18 14:33 

Subministrament material 
per reparacions i vestuari 294/2018 

 

Ferreteria 
Jaume, S.A 

Material: 

226,64 € 

Vestuari: 

66,68€ 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0032  

  

10/04/20
18 11:58 

  

Servei de trasllat 
d'autocar per excursió de 
l'Escola Bressol Marta 
Mata 

  

324/2018 

  

Autocars 
Penedès SA 

104,37 € 

CONTRAC 09/04/20 Subministrament. 
243/2018 Discrepo SL 3049,20 € 
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TES 
MENORS 
2018-0028  

  

18 15:34 

  

Samarretes la 
Banyerenca run, cursa i 
caminada 

  

  

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0026 
(Cespa 
S.A) 

09/04/20
18 12:38 

Obres.  Arranjament 
vorera Av. Marta Mata de 
Banyeres del Penedès 326/2018 

Cespa SA 1427,80 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0025 

09/04/20
18 12:37 

Obres per a l’obertura 
rasa en vorera per 
retirada d'arrels Av. 
Catalunya 327/2018 

Cespa SA 825,00 € 
(10%) 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0024  

  

09/04/20
18 10:06 

  

Subministrament. 
Material per al cursa de 
gimnàstica 

  

328/2018 

  

 

Decathlon 
España S.A. 

119,80 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0023  

  

06/04/20
18 22:06 

  

Recital poètic Diada de 
Sant Jordi 

  

351/2018 

  

 

Mònica Farré 
Termes 

 

 120,00 € 
(exempt 
d’IVA amb 
subjecció 
a una 
retenció 
del 15% 
d’IRPF 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0022  

  

05/04/20
18 13:03 

  

Serveis - Actuació grup 
d'havaneres en el marc 
de la Diada Nacional de 
Catalunya 

  

383/2018 

  

 

Associació 
cultural 2x4 

1000,00 € 
exemp IVA 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0021  

29/03/20
18 10:51 

Servei canviar pany parc 
infantil Escola Pública 263/2018 

 

Serralleria de 
la Parte, S.L 

106,55 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0020 

29/03/20
18 10:50 

Servei Reparar caseta 
butà Escola Pública i 
acabament terrat 265/2018 

 

Serralleria de 
la Parte, S.L 

232,57 € 
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CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0019 

  
28/03/20
18 15:39 

Subministrament material 
per reparacions 
enllumenat públic 266/2018 

SYG, SA 790,90 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0018  

23/03/20
18 12:02 

Revisar aire condicionat 
Escola Bressol 269/2018 

 

Instal·lacions 
Daimat, S.L 

344,20 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0017 

  

23/03/20
18 11:28 

  

Subministrament de 
jardineres per al municipi 
de Banyeres del 
Penedès 

  

299/2018 

  

Benito 
Urban.SLU 

2.290,65 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0016  

23/03/20
18 11:28 

Servei d'inspecció 
periòdica d'ascensors de 
l'Ajuntament de 
Banyeres del Penedès 313/2018 

ECA Bureau 
Veritas 

233,65 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0015  

23/03/20
18 11:28 

Servei manteniment de la 
gespa del Camp de 
futbol municipal de 
Banyeres del Penedès 312/2018 

Reus Esport 
Lleure SL 

816,75 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0014  

23/03/20
18 11:28 

Servei arranjament antic 
recinte de poda del c/ 
Ametllers del Priorat de 
Banyeres del Penedès 320/2018 

Cespa SA 367,40 € 
(10%) 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0013  

23/03/20
18 11:28 

Servei arranjament 
parcel.la entre el carrer 
de l'Arboç i el Passatge 
del pavelló del municipi 
de Banyeres del 
Penedès 321/2018 

Cespa SA 616,00 € 
(10%) 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0012  

20/03/20
18 14:06 

Prevenció Riscos 
Laborals i vigilància de la 
salut 268/2018 

 

Icese 
Prevención 
S.L 

2.222,41 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 

19/03/20
18 15:04 

Subministrament material 
de serveis per 
reparacions brigada 302/2018 

Incatur SL 162,25 € 
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2018-0011  

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0010  

19/03/20
18 15:04 

Subministrament material 
de serveis per 
reparacions avaries 
aigua 304/2018 

Hidro Tarraco 
SA 

2.699,21 € 

CONTRAC
TES 
MENORS 
2018-0009  

19/03/20
18 15:03 

Subministrament ganxos 
per porteries de Camp de 
Futbol 305/2018 

 

Talleres 
Palautordera, 
S.A 

118,82 € 

 
 
 
 
 

  

  

C) PRECS I PREGUNTES  

  

No hi ha assumptes 

  

  

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  
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