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ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2018/23  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  4 / de juliol / 2018  

Durada  Des de les 18:30 fins a les 19:10 hores  

Lloc  Sala de Juntes  

Presidida per  Amadeu Benach i Miquel  

Secretària Immaculada Rocío Santos Cuellas  

  

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ  

DNI Nom i Cognoms Assisteix 

39689555L Amadeu Benach i Miquel SÍ 

39718771W Anna Jané Caralt (sense dret a vot) SÍ 

35013086W Ida Pilar Josefa Berdusan Farré SÍ 

46333082L Joan Roig i Soria SÍ 

39636281J Lluís Inglada i Jané SÍ 
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Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l’òrgan, el 
President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia 

  

A) PART RESOLUTIVA  

  

Conferir, si s'escau, el caràcter ordinari a la present sessió per 
suspensió de la sessió ordinària preestablerta en data 5 de juliol de 2018 
per motiu de la celebració d'actes de la Festa Major 2018 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PREVI.- ) CONFERIR, SI S’ESCAU, EL CARÀCTER ORDINARI A LA PRESENT 
SESSIÓ PER SUSPENSIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA PREESTABLERTA PER 
MOTIU DE LA CELEBRACIÓ D'ACTES DE LA FESTA MAJOR 2018 

 
Amb motiu de l'inici dels diferents actes de la Festa Major en els que els membres de 
l'equip de govern han de ser-hi presents,  no es podrà celebrar la sessió ordinària 
preestablerta el dia 5 de juliol de 2018. 

 
Per la qual cosa, l’Alcaldia proposa a la Junta de Govern local conferir a la present 
sessió el caràcter d’ordinari. 

Tipus de votació: Ordinària. 

A favor: 4, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 0 

  

Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

 Acta Junta de Govern local en sessió ordinària de data 28 de juny de 
2018. JGL/2018/22 
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Expedient 812/2018. Autoritzar la retirada del comptador d’aigua i la 
desconnexió de la xarxa municipal de l’habitatge situat al carrer 
Violetes, 42 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. 812/2018 

  

En data 22 de juny de 2018, el Sr. DNI ...363-C  va presentar sol·licitud de retirada de 
comptador d’aigua potable i desconnexió de la finca situada al carrer Violetes, 42 del 
Priorat de la xarxa d’aigua municipal. 

  

En data 29 de juny 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 29 de juny de 2018, la secretària interventora tresorera accidental va emetre 
informe favorable a la liquidació emesa pel tècnic.  

  

Atès l’art. 21 del vigent Reglament de Subministrament d’Aigua Potable, que disposa 
que la pòlissa del servei es mantindrà en vigència fins la seva denúncia per l’empresa o 
per l’abonat. 

  

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: 
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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 Violetes, 42 de la urbanització El Priorat de 
Banyeres 

  

SEGON.- Aprovar la liquidació realitzada pels serveis tècnics municipals pels treballs de 
retirada i 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. 

  

Expedient 437/2017. Aprovar la devolució de les fiances dipositades a 
l'expedient 437/2017 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LES FIANCES DIPOSITADES EN 
L’EXPEDIENT 437/2017 
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En data 24 de març de 2017, el Sr. DNI ...615-B  va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres  per a la construcció d’una piscina d’ús particular. 

  

En data 11 de maig de 2017,  la Junta de Govern Local va acordar per unanimitat, la 
concessió de la llicència sol·licitada amb la condició, entre d’altres, de dipositar una 
fiança de 823,79 euros per garantir la correcta gestió dels residus de construcció i una 
altra, per import de 367,81 euros per garantir els possibles danys a la via pública. 

  

En data 24 de maig de 2017, l’interessat va fer ingrés de les fiances juntament amb 
l’import de la llicència. 

  

En data 15 de juny de 2018, notifica la finalització de les obres mitjançant certificat de 
final d’obra i sol·licita la devolució de la fiança dipositada. Acompanya la sol·licitud d’un 
certificat de la gestora de residus que s’ha fet càrrec del dipòsit controlat. 

  

En data 29 de juny de 2018, el coordinador dels serveis tècnics municipals emet informe 
favorable a la devolució de les fiances al haver constatat, en la visita de comprovació, 
que les obres de construcció de la piscina no han provocat danys a la via pública. 

  

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

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

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

estableix la legislació de règim local. 

  

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

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

  

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

  

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

  

PRIMER.- Autoritzar la devolució de la fiança de 823,79 euros per garantir la correcta 
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gestió dels residus de construcció i de la fiança de 367,81 euros per garantir els 
possibles danys a la via pública  emparat en la llicència, al número de compte aportat pel 
sol·licitant. 

  

SEGON.- Notificar el present acord als interessats. 

  

TERCER.- Donar compte de l’aprovació d’aquest acord en el proper Ple que se celebri  

  

Expedient 832/2018. Setmana Europea de la Mobilitat 2018 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

   

APROVAR, SI S’ESCAU, L’ADHESIÓ A LA SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA 2018. EXP.- 832/2017 

  

Del 16 al 22 de setembre de 2018, se celebra a Catalunya la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables 
com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle 
elèctric, així com visualitzar els canvis possibles en l’ús de l’espai públic, millorar la 
qualitat de l’aire i la reducció de la contaminació. Sota el lema ‘Combina i mou-te!’, la 
Setmana del 2018 a més de vetllar per una vida saludable, sostenible i segura, també 
promou la utilització de diferents modes de transport segons el desplaçament 

Els objectius principals de la Setmana són els següents: 

·         Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible amb 
el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la qualitat de 
l’aire, la prevenció d’accidents de trànsit, la reducció d’emissió de gasos que 
provoquen l’efecte hivernacle i el consum racional dels recursos energètics. 

·         Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la 
sobre les seves diferents modalitats. 

·         Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, 
la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics. 

·         Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu 
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patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat. 

·         Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport motoritzat. 
Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que generen tenen un 
impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i cardiovascular. Per una altra, 
propicien el sedentarisme i la inactivitat física 

  

Per a poder participar en aquesta gran campanya europea que comparteix un mateix 
objectiu amb altres pobles i ciutats, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès s’ha d’adherir 
mitjançant la carta d’adhesió 2018 ja que, és una bona oportunitat pels ajuntaments per 
explicar què s’està fent sobre mobilitat sostenible al municipi.  

Com a beneficis de l’adhesió a la setmana Europea de la mobilitat sostenible i segura 
són: 

·         Conscienciar del què suposa seguir amb una mobilitat poc sostenible en termes 
mediambientals i de qualitat de vida.  

·         Establir col·laboracions amb els stakeholders locals.  

·         Emfatitzar el compromís local amb les polítiques de transport urbà sostenible.  

·         Comunicar noves polítiques i mesures permanents.  

·        Participar a les activitats que ofereix la Comissió Institucional de la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que compten amb suport tècnic i 
material  

 

L’Associació Territorial de la Mobilitat (ATM) del Camp de Tarragona és qui canalitzarà la 
recollida de totes les adhesions a la setmana europea de mobilitat Sostenible i Segura, 
també serà el punt on es centralitzaran les inscripcions per a participar en les activitats 
coordinades. 

  

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

  

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

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

  

PRIMER.- Aprovar l’adhesió a la setmana Europea de la mobilitat sostenible i segura 
2018 que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables sota el lema 
“Combina i mou-te” que es durà a terme del 16 al 22 de setembre de 2018. 

  

SEGON.- Notificar el present acord juntament amb la carta d’adhesió a la setmana a 
l’ATM del Camp de Tarragona. 

  

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

  

  

Expedient 836/2018. Concessió de Subvenció Directa o Nominativa 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

RATIFICAR, SI S’ESCAU, EL DECRET D’ALCALDIA 2018-0060, EN RELACIÓ AL 
PRESSUPOST ANUAL DE L’ÀREA DE JOVENTUT PELS EXERCICIS 2018 I 2019 EN 
EL MARC DEL CONTRACTE PROGRAMA 2016/2019: SUPORT A PLANS LOCALS I 
COMARCALS DE JOVENTUT PER PART DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, 
AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 

  

 

Atès que en data 3 de juliol de 2018 s’ha dictat el decret d’alcaldia 2018-0060, que a 
continuació es transcriu en la seva literalitat: 

  

“DECRET DE L’ALCALDIA 

  

EN RELACIÓ AL PRESSUPOST ANUAL DE L’ÀREA DE JOVENTUT PELS 
EXERCICIS 2018 I 2019 EN EL MARC DEL CONTRACTE PROGRAMA 2016/2019: 
SUPORT A PLANS LOCALS I COMARCALS DE JOVENTUT PER PART DEL 
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DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 

  

Atès que a la Junta de Govern Local, a la sessió que va tenir lloc el dia 1 de setembre de 
2016, es va aprovar el Pla Local de Joventut de Banyeres del Penedès 2016/2019 per 
impulsar polítiques integrals de joventut i assolir els objectius del Pla Nacional de 
Joventut. 

  

Atès que a l’esmentat Pla no es van planificar totes les anualitats, sinó que només es 
van preveure les despeses relacionades amb els projectes presentats per a l’any 2016, 
segons el següent quadre:  

  

    ANY 2016     

    

PPPrrrooogggrrraaammmeeesss 

    

DDDeeessspppeeessseeesss 

IIInnngggrrreeessssssooosss    

PPPlllaaa   dddeee   fffiiinnnaaannnçççaaammmeeennnttt 

Espai Jove 18.876,57 50% Departament TSF 

50% Ajuntament de 
Banyeres del Penedès 

Formació per l’ocupació 

SOM Banyeres 

5.000 100% Ajuntament de 
Banyeres del Penedès 

Jove Baix Penedès 2.860 50% Departament TSF 

50% Ajuntament de 
Banyeres del Penedès 

Suport a les entitats juvenils 29.600 100% Ajuntament de 
Banyeres del Penedès 

  

Atès que des de l’any 2017 el sistema de sol·licitud de subvenció al Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies en matèria de joventut ha canviat de funcionament i 
actualment és el Departament esmentat qui fa una aportació econòmica pel Pla Local de 
Joventut a través del Consell Comarcal del Baix Penedès mitjançant el Contracte 
Programa 2016/2019, en la Fitxa 43: Suport a plans locals i comarcals de joventut. 

  

Atès que el Consell Comarcal del Baix Penedès ha requerit a l’Ajuntament de Banyeres 
del Penedès que informi de les despeses previstes per a l’any 2018 en matèria de 
joventut i que també s’adquireixi un compromís de despeses d’actuació en joventut per a 
l’any 2019 i que aquesta informació es traslladi mitjançant un certificat de Secretària 
Intervenció a data màxim el 3 de juliol de 2018. Tot això per tal de poder presentar els 
pressupostos del Pla d’actuació anual de les anualitats 2018 i 2019 

  

Atès que el pressupost del Pla d’actuació anual de l’àrea de joventut, vigent per a 
l’exercici 2018, és el següent: 
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Línies de treball o programes 2018 
-       Dinamització Espai Jove 

14.293,84 € 
-       Conveni Jove Baix Penedès 

3.003,00 € 

TOTAL per al Pla d’Actuació anual del pressupost del 
Servei Local de Joventut  

17.296,84 € 

Import sol·licitat al Contracte Programa amb el 
Departament de TSF per a la fitxa 43 de suport als 
Plans Locals de Joventut 

8.648,42 € 

  

Atès que el pressupost de l’exercici 2019 encara no s’ha elaborat ni s’han aprovat les 
línies fonamentals però, consultat amb la Regidoria competent, es preveu una despesa 
en matèria de joventut similar a l’executada durant l’anualitat 2018.  

  

Atesa la urgència en adoptar el present acord per poder donar trasllat al Consell 
Comarcal del Baix Penedès abans del dia 3 de juliol de 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 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, RESOLC: 

  

PRIMER.- Adquirir el compromís del següent pressupost pel Pla d’actuació anual de 
l’àrea de joventut per l’exercici 2019: 

  

Línies de treball o programes 2019 
-       Dinamització Espai Jove 

14.548,98 € 
-       Conveni Jove Baix Penedès 

3.003,00 € 

TOTAL per al Pla d’Actuació anual del pressupost del 
Servei Local de Joventut  

17.551,98 € 

Import sol·licitat al Contracte Programa amb el 8.775,99 € 
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Departament de TSF per a la fitxa 43 de suport als Plans 
Locals de Joventut 

  

SEGON.- Informar que el pressupost pel Pla d’actuació anual de l’àrea de joventut per 
l’exercici 2018 és el següent:  

  

Línies de treball o programes 2018 
-       Dinamització Espai Jove 

14.293,84 € 
-       Conveni Jove Baix Penedès 

3.003,00 € 

TOTAL per al Pla d’Actuació anual del pressupost del 
Servei Local de Joventut  

17.296,84 € 

Import sol·licitat al Contracte Programa amb el 
Departament de TSF per a la fitxa 43 de suport als Plans 
Locals de Joventut 

8.648,42 € 

  
 
TERCER.- Donar trasllat al Consell Comarcal del Baix Penedès de les dades 
contingudes en aquest acord, mitjançant certificat de la Secretaria Municipal.  
  

QUART.- Ratificar aquest acord per la Junta de Govern Local a la propera sessió que 
celebri.  

  

CINQUÈ.- Donar compte d’aquest decret al proper Ple que es celebri”. 

  

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: Ratificar el decret d’alcaldia número 2018-0060, de data 3 de juliol de 2018, 
referent al pressupost anual de l’Àrea de Joventut pels exercicis 2018 i 2019 en el marc 
del Contracte Programa 2016/2016: suport a Plans Locals i Comarcals de Joventut per 
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part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

  

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

  

Expedient 844/2018. Aprovació Factures JGL 04-07-2018 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL 

  

APROVACIÓ DE FACTURES.- EXP. 844/2018 

  

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

diversos corresponents a l’exercici 2018, detallades seguidament: 

  

Nº Factura Raó Social Import Descripció 

FACT-18-0856 Endesa Energía, S.A.U 59,51 
Electricitat 11-04-2018 a 12-06-2018 
Hotel Entitats 

FACT-18-0895 Ferreteria Jaume, S.A 547,17 
Moqueta, corda per escenari Festa 
de Reis 

FACT-18-0900 Penedès Legal Consulting, S.L 21.780,00 
Honoraris defensa jurídica línies 
elèctriques 

FACT-18-0914 
Construccions Germans Rebollo, 
S.L 344,85 

Repassar gabions voreres pista 
poliesportiva Priorat Banyeres 

FACT-18-0915 
Construccions Germans Rebollo, 
S.L 5.558,74 

Construcció muret de formigó Av 
Marquesa Griny 

FACT-18-0919 Mª Dolores Lopez Pizarro 192,73 
Quota classe de gimnàstica per gent 
gran mes de juny 

FACT-18-0920 Endesa Energía, S.A.U 561,69 
Electricitat 24-05-2018 a 22-06-2018 
Aigua Dipòsit Nou 

FACT-18-0921 Mª del Carmen Ruano Fernández 144,50 Coques per Flama de Canigó 

FACT-18-0922 Josepa Jane Figueras Ca la Rita 290,20 Patates i pollastre per Banc Aliments 

FACT-18-0923 Ricardo Cucurella Bertran 19.080,00 
Honoraris defensa jurídica Línies 
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Elèctriques 

FACT-18-0924 Toi Toi Sanitarios Móviles, S.A 1.669,05 
11 cabines sanitàries Concentració 
Harley 

FACT-18-0925 Toi Toi Sanitarios Móviles, S.A 363,00 
Lloguer 2 cabines dutxa Concentració 
Harley 

FACT-18-0926 
Butlleti Oficial de la Provincia 
Tarragona 45,00 

BOP Preus públics serveis bar i 
piscina 

FACT-18-0927 Zaera, S.L 1.210,00 Contenidor Caseta Obra Zona B-2 

FACT-18-0928 Sugrañes Editors, S.L 513,04 Carpetes expedients per Ajuntament 

FACT-18-0929 JM Bruneau España, S.A.U 96,78 Bosses per trituradora 

FACT-18-0930 Mª Jesús Azor de Haro 1.554,79 
Programa cartells invitació Festa 
Major 

FACT-18-0931 Ricardo Cucurella Bertran -19.080,00 Abonament factura 

FACT-18-0932 Securitas Direct España 53,24 Alarma piscina municipal mes juliol 

FACT-18-0933 Telefónica de España, S.A.U 42,35 
Connectivitat ajuntament 01-07-2018 
a 31-07-2018 877909714 

FACT-18-0934 Telefónica de España, S.A.U 125,84 
Telèfon Centre Cívic 18-05-2018 a 
17-06-2018 877909711 

FACT-18-0935 Telefónica de España, S.A.U 42,35 
Connectivitat Centre Cívic 01-07-
2018 a 31-07-2018 877909712 

FACT-18-0936 Telefónica de España, S.A.U 42,35 
Connectivitat Escola Publica Juliol 
877909538 

FACT-18-0937 Telefónica de España, S.A.U 371,47 

Telèfon Escola Publica i Mòbils 
regidors 18-05-2018 a 17-06-2018 
877909537 

FACT-18-0938 Telefónica de España, S.A.U 592,54 
Telèfon Ajuntament 18-05-2018 a 17-
06-2018 877909713 

FACT-18-0939 
Telefónica Móviles España, 
S.A.U 157,80 

Trucades fora tarifa 18-05-2018 a 17-
06-2018 

FACT-18-0940 
Telefónica Móviles España, 
S.A.U 28,24 

Telèfon Escola Publica 18-05-2018 a 
17-06-2018 717794197 

FACT-18-0941 Montse Santamaria Olmos 345,15 Neteja cabines concentració Harley 

  

  

Un cop han estat fiscalitzades de manera favorable per la Intervenció municipal i se’ls hi 
ha donat la conformitat pels regidors de les àrees corresponents.  
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Vistos els informes de secretaria intervenció de data 22 de setembre de 2017 i 5 
d’octubre de 2017 en relació a la fiscalització de la despesa pública, tenint en compte 
que gran part de les factures s’estan tramitant mitjançant el Formulari I: Contracte Menor 
de tracte successiu, que es va aprovar en els bases d’execució del pressupost de l’any 
2018 en el Ple del 7 de desembre de 2017, i tenint en compte que s’està elaborant plecs 
de condicions pel procediment simplificat segons l’article 159 i següents de la Llei 9/2017 
Contractes del Sector Públic. 

  

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

  

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

  

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

  

Per tot això,  

  

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 36.732,38 € 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. 
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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 542/2018. Llicència urbanística per obres majors. Recurs de 
reposició Endesa Distribució Elèctrica, SLU 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

 PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER JGL 

  

REQUERIR, SI S’ESCAU, A ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, SLU QUE APORTI 
DOCUMENTACIÓ EN EXPEDIENT DE CONCESSIÓ D’OBRES MAJORS PER 
MODIFICAR, SI S’ESCAU, LA BASE IMPOSABLE DE L’IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES I DE TAXA PER LLICÈNCIA 
URBANÍSTICA  

  

Vist que, amb data 24 de maig de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar la 
concessió de llicència d’obres majors consistent en estesa de noves línies elèctriques de 
25kV de Castellet i la Gornal als Polígons de l’Albornar i el Poet.  

  

Vist que, en aplicació de les vigents ordenances fiscals, es va aprovar la següent 
liquidació tributària: 

  

CONCEPTE IMPORT LIQUIDACIÓ (€) 

ICIO 58.874,52 

Taxa llicència urbanística 7.849,94 

TOTAL 66.724,46 

  

Vist que aquest acord es va notificar a Endesa Distribució Elèctrica, SLU en data 29 de 
maig de 2018. 

  

Vist que Endesa Distribució Elèctrica, SLU va presentar, en data 5 de juny de 2018, 
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recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 de maig de 
2018, per no estar d’acord amb la liquidació tributària practicada.  

  

Vist que Endesa Distribució Elèctrica, SLU presenta un pressupost d’execució material 
de l’obra de 677.579,64 € i considera que és aquest el que ha de constituir la base 
imposable de l’impost i la taxa. 

  

Vist que la liquidació tributària aprovada per la Junta de Govern Local en sessió de data 
24 de maig de 2018 va tenir en compte l’import global indicat en el contracte signat entre 
Endesa Distribució Elèctrica, SLU i els promotors, en data 6 de juny de 2017, per una 
quantia de 3.442.954.38 €, IVA no inclòs, i va agafar com a base imposable un 57% 
d’aquesta quantia, que correspon al TM de Banyeres del Penedès, resultant un 
pressupost de 1.962.484 €, segons indicacions del tècnic municipal. 

  

Vist que l’ajuntament no pot conèixer amb exactitud quins conceptes i per quina quantia 
es troben inclosos en el pressupost global de l’obra per poder determinar amb exactitud 
la base imposable dels tributs.   

  

Atès l’informe del tècnic municipal de data 4 de juliol de 2018, que disposa:  

  

“Hi ha una diferència molt gran del pressupost que presenta el projecte amb el 
pressupost que es demana per l’execució de les obres. Tots ells han estat aportats per la 
mateixa Endesa. 

  

Com que el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, marca la Base 
imposable de l’impost com el cost real i efectiu de la construcció i la mateixa empresa 
que sol·licita les obres, aporta diferents pressupostos, i el de major quantia és el 
pressupost que s’ha demanat als promotors de les obres, es pren aquest pressupost 
com a base per calcular els impostos i taxes. 

  

En el recurs de reposició no s’aporta cap justificació de la diferència de pressupostos 
entre un i altre, sinó que ENDESA manté el pressupost de 677.579,64 eur. 

  

Per aquesta raó, hi ha una diferència de càlcul de les taxes i l’ICIO, perquè la base que 
aplica per calcular ENDESA i l’Ajuntament són diferents. 

  

L’Obra encara no s’ha executat, pel que la liquidació que es fa dels impostos és 
provisional i s’haurà de calcular un cop acabada l’obra. 
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Mentrestant, es demana a ENDESA que en cas que vulgui revisar l’ICIO, aporti 
justificació detallada de les obres que s’han executat o les que es volen executar amb 
partides amb preus descomposats i justificant la diferència de pressupost respecte el 
Conveni signat, on ha de constar les partides que no són part de les obres real de 
manera detallada. 

  

Per tant, es demana que es justifiqui la diferència de pressupostos de manera detallada, 
per poder actualitzar la revisió dels impostos. 

  

A més, aquesta liquidació es podrà tornar a revisar d’acord amb l’obra realment 
executada”. 

  

Vist l’article 102.1 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, que estableix que la base 
imposable de l’impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació 
i obra, excloent conceptes com l’IVA, taxes, preus públics, honoraris de professionals, 
benefici industrial,... entre d’altres.  

  

Vist l’article 103.1 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, que estableix que la liquidació 
provisional a compte considerarà com a base imposable el pressupost presentat pels 
interessats o, en el seu cas, els índexs o mòduls regulats en la corresponent ordenança 
fiscal. 

  

Vist l’article 14.2 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. 

  

Atès l’article 112 i següents de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que regulen els recursos 
administratius.  

  

Ateses les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret  
66/2015, de 15 de juny, 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. 

  

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER. Requerir a Endesa Distribució Elèctrica, SLU per tal que aporti, en el termini de 
deu dies a comptar des de la recepció d’aquest acord, una justificació detallada de les 
obres a executar amb partides i preus descomposats, justificant la diferència del 
pressupost que presenta en aquest expedient amb els preus que figuren al conveni 
signat amb els promotors al juny de 2017, en allò que afecta al municipi de Banyeres del 
Penedès.  

  

SEGON. Suspendre l’execució de l’acte impugnat, en allò que es refereix a la liquidació 
tributària, fins que Endesa Distribució Elèctrica aporti la documentació requerida, en el 
termini indicat, a efectes de determinar si procedeix una modificació de la base 
imposable establerta inicialment.  

  

TERCER. Notificar el present acord a Endesa Distribució Elèctrica, SLU.   

  

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

  

  

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

Donar compte Decrets 

Nom Data Resum Expedient 

DECRET 
2018-
0057  

  

27/06/2018 
15:15 

Convocatòria de la Junta de Govern Local 
en sessió ordinària de data 28 de juny de 

2018. JGL/2018/22 
JGL/2018/22 

DECRET 
2018-
0058  

  

29/06/2018 
18:50 

Anul·lat 104/2018 

DECRET 
2018-
0059  

29/06/2018 
19:58 

Decret de l'Alcaldia d'aclariment sobre 
presentació de proposicions electròniques 

en licitació de neteja viària i jardineria i 
ampliació de termini 

104/2018 
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DECRET 
2018-
0060  

  

03/07/2018 
11:14 

Decret de l'alcaldia sobre despeses 
programades pel Pla Local de Joventut 

anualitats 2018 i 2019 

  

836/2018 

  

 

  

  

C) PRECS I PREGUNTES  

  

No hi ha assumptes 

  

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  
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