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ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2018/33  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  8 / de novembre / 2018  

Durada  Des de les 18:30 fins a les 20:50 hores  

Lloc  Sala de Juntes  

Presidida per  Amadeu Benach i Miquel  

Secretari  José Félix Velasco Martínez  

  

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 NO 

46333082L Joan Roig i Soria SÍ 

39636281J Lluís Inglada i Jané SÍ 
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Excuses d'assistència presentades: 

1. Ida Pilar Josefa Berdusan Farré: 

«motius de salut» 

  

  

Una vegada verificada pel Secretari 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 18 d'octubre de 
2018. JGL/2018/32 

  

Expedient 191/2018. Caducitat i arxiu de l’expedient de tarifa reduïda en 
la taxa de l’aigua per tenir la condició de família nombrosa. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

DECLARAR, SI S’ESCAU, LA CADUCITAT I L’ARXIU D’EXPEDIENT 
ADMINISTRATIU DE SOL·LICITUD DE TARIFA REDUÏDA EN LA TAXA DE L’AIGUA 
PER TENIR LA CONDICIÓ DE FAMILIA NOMBROSA.- 191/2018 
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Atès que aquest Ajuntament va concedir la tarifa reduïda en la taxa municipal de 
subministrament d’aigua potable per tenir la condició de família nombrosa, un cop 
comprovat el compliment dels requisits exigits a l’ordenança fiscal vigent per part del 
sol·licitant, amb DNI: ...138S 

 

Atès que en data 31 de maig de 2018, va rebre un requeriment per tal de que aportes la 
documentació justificativa de la seva situació de família nombrosa vigent, per tal de 
poder comprovar que continua complint els requisits que donen lloc al benefici fiscal.  

 

Atès que s’ha requerit a l’interessat la documentació necessària per poder valorar la 
seva situació familiar vigent, sense que l’hagi presentat. 

 

Atès que s’ha advertit a l’interessat que, un cop transcorreguts tres mesos sense atendre 
el requeriment, es produeix la caducitat del procediment. 

 

Atès l’article 95 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques, sobre declaració de caducitat. 

 

Atès l’article 21.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques, sobre l’obligació de resoldre.  

 

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

 

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

  

Per tot això exposat,  

  

Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
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PRIMER.- Declarar la caducitat i l’arxiu de l’expedient, d’aplicació de tarifa reduïda en la 
taxa de subministrament d’aigua per tenir la condició de família nombrosa, per no 
presentar la documentació requerida que és imprescindible per poder valorar la seva 
situació familiar vigent.  

 

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

 

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

  

  

Expedient 1277/2018. Sol·licitud de baixa i nova liquidació de les taxes 
per mantenir una titularitat incorrecte. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA DE 
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I DE SUBMINISTRMENT D’AIGUA D’UN IMMOBLE 
PER MANTENIR UNA TITULARITAT INCORRECTE.- 1277/2018 

 

Vist la sol·licitud presentada per T. D. Amb CIF: ...682, de data 5 d’octubre de 2018 i 
amb registre d’entrada número E-18-3581, en la qual comuniquen que l’immoble amb 
referència cadastral 9805208CF7790N0001ZB manté una titularitat incorrecte. Per la 
qual cosa, sol·liciten un canvi de no de les taxes i una baixa i nova liquidació de rebuts 
per estar liquidats amb el subjecte passiu incorrecte.  

 

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 
les Bases del Règim Local. 
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Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL 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 sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos que anul·li i doni de baixa els 
rebuts de subministrament d’aigua corresponents al primer i segon trimestre de 2018, 
amb número fix: 020800030128 i a nom de l’empresa amb CIF: ...198, per no ser la 
titular de l’immoble en aquests períodes i generar-ne uns de nous a nom de l’empresa 
amb CIF: ....158 per que n’és la titular actual.  

 

SEGON.- Aprovar sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos que anul·li i doni de baixa els 
rebuts de recollida d’escombraries corresponents al primer i segon semestre de 2018, 
amb número fix: 020560001360 i a nom de l’empresa amb CIF: ...198, per no ser la 
titular de l’immoble en aquests períodes i generar-ne uns de nous a nom de l’empresa 
amb CIF: ....158 per que n’és la titular actual. 

 

TERCER.- Notificar el present acord a Base Gestió d’Ingressos i al sol·licitant.  

 

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

  

Expedient 1300/2018. Aprovar el tancament del padró de l’aigua 
corresponent al tercer trimestre de 2018 de totes les zones. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, EL PADRO DE L’AIGUA CORRESPONENT AL TERCER 
TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2018.- 1300/2018 
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Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local els resultats definitius del Padró 
d’aigua corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2018, de totes les zones: 1. Poble, 
2. Priorat 3. Casa Roja 4. Boscos 5. Sant Miquel/Saifores per un import de: Zona 1: 
31.974,17€, Zona 2: 41.834,36€, Zona 3: 7.303,59€, Zona 4: 7.327,78€ i Zona 5: 
9.692,89€.  

Un import total de: 98.132,79€  

 

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 el Padró de l’aigua corresponent al segon trimestre de l’exercici 2018, 
de tot el nucli per un import total de 98.132,79€ 

 

SEGON.- Exposar al públic el present expedient al tauler d’anuncis de la Corporació 
durant el termini de 15 dies per al seu examen i reclamacions que procedeixin. 

 

TERCER.- Publicar el present acord al BOP de Tarragona. 

 

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

  

Expedient 1355/2018. Sol·licitud de canvi de nom dels títols dels nínxols 
nº 74, 75 i 267 
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Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CANVI DE NOM DE LA TITULARITAT DELS TITOLS 
DELS NÍNXOLS Nº 74, 75 I 267.- 1355/2018  

 

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. amb DNI: ....923E, de data 26 d’octubre de 2018 i 
amb registre d’entrada número E-18-3887, en la qual comunica que els títols dels nínxols 
nº 74, 75 i 267 van a nom del seu pare difunt i que per tant, es modifiqui la titularitat dels 
títols dels nínxols, al seu nom.  

 

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. 

 

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

 

PRIMER.- Aprovar el canvi de nom de la titularitat dels títols dels nínxols nº 74, 75 i 267.  

 

SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant.  

 

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

  

  

Expedient 1105/2018. sol·licitud de baixa i nova liquidació del rebut 
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d’aigua corresponent al segon trimestre de 2018 amb lectura correcte. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIO DEL REBUT D’AIGUA 
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2018 I GENERAR-NE UN DE NOU 
AMB LA LECTURA CORRECTE.- 1105/2018  

 

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. Amb DNI. ...702X, de data 21 d’agost de 2018 i amb 
registre d’entrada número RE-18-3079, en la qual sol·licita una revisió de la lectura del 
comptador d’aigua de referència 3079, per que ha tingut un consum molt elevat.  

 

Vist l’informe dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de data 27 de setembre de 2018, en 
el qual informe que s’ha realitzat un seguiment i control d’aquest subministrament i hem 
detectat un funcionament erràtic del comptador d’aquesta vivenda que ha pogut provocar 
aquesta punta de consum. S’ha detectat que l’agulla del comptador en el moment del 
consum d’aigua girava però el comptador no registrava el consum i de cop s’ha produït 
un sal de mes de 240m3, sent aquest un consum totalment erroni.  

 

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 sol·licitar a Base que anul·li i doni de baixa el rebut d’aigua 
corresponent al segon trimestre de 2018, amb número fix: 020800030079 i a nom del Sr. 
amb DNI: ....702X, per error en la lectura i en generi un de nou amb la següent lectura:  
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2n trimestre de 2018 de 3486m3 a 3510m3 = 24m3  

 

SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant i a BASE 

 

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

  

Expedient 1255/2018. Concessió directa i pagament de subvenció a 
l'Associació Escola de Música Contrapunt 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA CONCESSIÓ DIRECTA I PAGAMENT DE SUBVENCIÓ A 
L’ESCOLA DE MÚSICA CONTRAPUNT PEL CURS ESCOLAR 2017-2018. EXP.- 
1255/2018 

L’Associació Escola de Música Contrapunt és una entitat sense ànim de lucre, 
vàlidament constituïda, que té com a objectiu el foment de la cultura musical. 

En data 12 d’octubre de 2018, amb registre d’entrada 2018-E-RE-94, l’Escola de Música 
Contrapunt lliura a aquest Ajuntament la memòria resumida, el balanç econòmic del curs 
2017-2018 i les declaracions responsables -  Annexos 3 i 4, per tal de sol·licitar una 
subvenció per import total de 2.500 euros, i corresponent a les actuacions dutes a terme 
pels conceptes indicats durant el curs escolar 2017-2018. 

  

Un cop examinada la documentació justificativa per part de la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, s’ha comprovat que s’han realitzat les activitats 
per a les quals se sol·licita la subvenció, així com el compliment de la finalitat que 
determina la concessió de la mateixa. 

  

Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusán Farré, Regidora de Cultura de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès, que consta a l’expedient, en la qual es considera que les 
activitats musicals organitzades per l’Associació Escola de Música Contrapunt són 
d’interès general, utilitat pública i fomenten la cohesió social. A més, l’Associació Escola 
de Música Contrapunt desenvolupa activitats musicals de conjunt instrumental que 
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fomenten i difonen la música, i apropa l’educació musical tant als nens i nenes com 
als/les joves.  

  

Atès que en el pressupost general d’aquesta Corporació per a l’exercici 2018, s’ha 
previst una assignació nominativa a l’Associació Escola de Música Contrapunt en 
concepte de subvenció, partida pressupostària 3340 482.19, per un import de 2.500 
euros, en concepte “Subvenció Escola de Música Contrapunt”.  

  

Atès l’informe del secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès, que consta a l’expedient, en el qual es conclou que és procedent la concessió 
directa de la subvenció i que la documentació justificativa s’ajusta a l’exigida per l’article 
30 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions. 

  

Atès l’article 118 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals que 
seguidament es transcriu:  

  

“La subvenció té per objecte la disposició gratuïta de fons públics que les entitats locals 
o els seus organismes autònoms atorguen a persones o entitats públiques o privades, 
per a fomentar una activitat d’utilitat o interès social o per a promoure la consecució d’un 
fi públic, sense prejudici del que s’estableix a l’article 121 d’aquest Reglament” 

  

Atès l’article 213 i següents de la Llei d’Hisendes Locals: 

  

“Artículo 213. Control interno. 

Se ejercerán en las Entidades Locales con la extensión y efectos que se determina en 
los artículos siguientes las funciones de control interno respecto de su gestión 
económica, de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas 
dependientes, en sus modalidades de función interventora, función de control financiero, 
incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente, 
y función de control de la eficacia.” 

  

Vist l’art. 28 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 
els concordants del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  
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Art. 28. Concessió directa 

  

1. La resolució de concessió i, si escau, els convenis a través dels quals es 
canalitzen aquestes subvencions establiran les condicions i compromisos 
aplicables de conformitat amb allò disposat en aquesta llei.  

  

Els convenis seran l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions 
previstes nominativament en els Pressupostos Generals de l’Estat, o en els de 
les corporacions locals, sens perjudici d’allò que a aquest respecte estableixi la 
seva normativa reguladora.  

  

Vist l’esborrany del conveni regulador de la subvenció, que es transcriuen seguidament:  

  

“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I 
L’ASSOCIACIÓ ESCOLA DE MÚSICA CONTRAPUNT PER REGULAR LA 
CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER DONAR SUPORT AL PROJECTE MUSICAL 
REALITZAT PER L’ASSOCIACIÓ DURANT EL CURS ESCOLAR 2017-2018 

  

Banyeres del Penedès, .. de novembre de 2018 

  

REUNITS 

  

D’una banda, el Sr. Amadeu Benach i Miquel, alcalde-president de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès, que actua en el seu nom i representació.  

  

I de l’altra banda la Sra. Delfina Navarro Cases, major d’edat, amb DNI 46228720B, 
que actua com a Presidenta en nom i representació de l’Associació Escola de Música 
Contrapunt, amb CIF G43345438. 

  

Assistits pel Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. 
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I reconeixent-se les parts el caràcter amb el què intervenen, poders i facultats suficients 
per a formalitzar el present conveni,  

  

MANIFESTEN 

  

PRIMER.- Que l’Associació Escola de Música Contrapunt és una entitat sense ànim de 
lucre vàlidament constituïda, que vetlla pel foment de la cultura musical entre els nens i 
nenes així com entre els /les joves de la comarca del Baix Penedès i altres. 

  

SEGON.- Que és objectiu d’aquest Ajuntament donar suport i contribuir a la consolidació 
de les diverses activitats que l’Associació Escola de Música Contrapunt realitza. 

  

TERCER.- Que la  Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula 
els supòsits i la forma de l’atorgament de subvencions de l’Administració pública. 

  

Per tot això, i per tal de regular la concessió d’una subvenció a l’Associació Escola de 
Música Contrapunt, les parts signants subscriuen el present conveni, d’acord amb les 
següents 

  

  

CLÀUSULES 

  

PRIMERA.- Objecte i finalitat 

  

L’objecte d’aquest conveni és regular la concessió d’una subvenció a l’Associació Escola 
de Música Contrapunt, per import de DOS MIL CINC CENTS EUROS (2.500 €), 
corresponent al curs escolar 2017-2018, per dur a terme un projecte de foment i difusió 
musical que es desenvolupa en diferents municipis del Baix Penedès i amb alumnes de 
tots aquests municipi. Els instruments que es treballen són: violí, viola, violoncel, 
contrabaix, trompeta, trombó, saxo, clarinet, gralla, piano, guitarra, baix elèctric, bateria i 
flauta travessera.  

  

SEGON.- Beneficiari 
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2.1 Requisits 

  

S’ha comprovat que l’Associació Escola de Música Contrapunt no és deutor per cap 
concepte de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i que, per tant, compleix els requisits 
que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions, per a ser 
beneficiària d’una subvenció pública. 

  

2.2 Obligacions 

  

L’Associació Escola de Música Contrapunt es compromet a adoptar les mesures de 
difusió per a donar l’adequada publicitat al finançament públic de les activitats objecte 
d’aquest conveni, mitjançant la publicació en tot el material gràfic i de difusió “amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès”, juntament amb el seu logotip, 
d’acord amb les normes gràfiques que té establertes aquest Ajuntament.  

  

L’Associació Escola de Música Contrapunt es compromet, pel bé dels veïns de Banyeres 
del Penedès, a tenir cura de no organitzar activitats que coincideixin en el dia i l'hora 
amb altres activitats, per aquest motiu, es demana consultar el calendari d'activitats ja 
previstes en el municipi amb la coordinadora del Centre Cívic Ernest Lluch.  

  

A més, per tal de millorar la gestió de l'agenda municipal, es posa com a data límit 
mensual per a comunicar les activitats que es vulguin publicar en l'agenda, el dia 20 de 
cada mes, si aquest és festiu, es passarà al següent dia feiner. L’Associació Escola de 
Música Contrapunt es compromet a complir amb la data estipulada. En cas de no rebre 
la informació en la data esmentada, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès podrà no 
incloure l’activitat en l’agenda mensual. 

  

TERCERA.- Compatibilitat amb altres subvencions 

  

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.  

  

QUARTA.- Import i forma de pagament 
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L’Ajuntament de Banyeres del Penedès subvenciona a l’Associació Escola de Música 
Contrapunt pel projecte musical especificat en la clàusula primera d’aquest conveni, amb 
la quantitat de DOS MIL CINC CENTS EUROS (2.500 €), a càrrec de la partida 
pressupostària 3340 482.19 del pressupost vigent.  

  

Aquesta quantitat serà abonada en un termini de 10 dies des de la signatura d’aquest 
conveni, regulador de la concessió de la subvenció.  

  

El lliurament de l’ajut serà acreditat per l’esmentada entitat omplint el formulari de 
l’Annex 2.  

  

CINQUENA.- Forma de justificació i termini  

  

Les activitats objecte de la subvenció que es regula en el present conveni ja han estat 
realitzades, atès que la subvenció estén els seus efectes al curs escolar 2017-2018.  

  

L’Associació Escola de Música Contrapunt ha presentat justificants que acrediten 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. 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. 

  

SISENA.- Règim jurídic aplicable  

  

En tot allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de Subvencions, així com, si escau, les previsions que continguin les 
Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2018 i la normativa aplicable de la Llei 
General Pressupostària, la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú, 
en matèria de procediment, i el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les 
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Administracions Públiques, en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de 
Subvencions. 

  

En prova de conformitat se signen dos exemplars del present conveni, en el lloc i data 
esmentats a l’encapçalament.  

  

L’Alcalde        La Presidenta  

Ajuntament de Banyeres del Penedès    As. Escola de Música Contrapunt   

       

Amadeu Benach i Miquel     Delfina Navarro Cases  

   

  

El secretari interventor tresorer 

Ajuntament de Banyeres del Penedès 

  

José Félix Velasco Martínez” 

  

  

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.- Concedir una subvenció a l’Associació Escola de Música Contrapunt per 
import de DOS MIL CINC CENTS EUROS (2.500 €) en concepte de subvenció pel 
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projecte musical del curs escolar 2017-2018. 

  

SEGON.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i l’Associació 
Escola de Música Contrapunt, que serveix com a instrument per formalitzar aquesta 
subvenció, i que es transcriu en la part antecedent.  

  

TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni i per a dur a terme el que 
calgui per donar compliment a l’acord.  

  

QUART.- Autoritzar, disposar i ordenar el pagament de la quantitat de 2.500 euros a 
favor de l’Associació Escola de Música Contrapunt a càrrec de l’aplicació pressupostària 
3340 482.19 del vigent pressupost.  

  

CINQUÈ.- Notificar l’acord al beneficiari. 

  

SISÈ.- Encomanar al Departament de Cultura que realitzi la remissió, supervisat per 
l’Interventor, de la documentació requerida a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS).  

  

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

  

  

Expedient 794/2017. Sol·licitud llicència urbanística de caràcter major 
per a la Construcció de nau industrial 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS. EXP.- 794/2017  
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En data 5 d’octubre de 2018, el Sr. DNI ...808-F  va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres en sòl urbanitzable que tenen el caràcter de major acompanyada de 
documentació tècnica. 

  

En data 17 d’octubre de 2018,  el tècnic municipal va emetre informe favorable amb 
l’esment de que es pot autoritzar la simultaneïtat de les obres de construcció de la nau 
amb les d’acabament de  la urbanització. 

  

En data 18 d’octubre de 2018 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe 
favorable reiterant-se amb la consideració de l’autorització feta pel tècnic municipal. 

  

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 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: 

  

PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbanitzable que tenen el caràcter major 
sol·licitada i que fa referència a l’ identificació següent: 
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 Identificació de les obres:   Obra major. 

 Descripció de les obres:  Nau Industrial  

 Emplaçament de les obres: Polígon industrial “El Poet”, parcel·la 2 i 3 

 Referències Cadastrals:  7599605CF7679N0001ZX (parcel·la 2) 

7599604CF7679N0001SX (parcel·la 3) 

 Promotor:   Sr. DNI...080-F 

 Identificació del redactor del projecte: R.-S. S. O. Núm. Col·legiat: 25816-4 

  

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

  

-        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. 

-        La primera ocupació de la nau a construir només es podrà atorgar quan 
les obres de urbanització es trobin finalitzades. 

  

  

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. Sense perjudici  

  

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. 
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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 11.421,70 € 

- Taxa Llicència Urbanística  1.522,89 € 

- TOTAL 12.944,59 € 

  

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 1174/2018. Sol·licitud Llicència Urbanística per a l'ampliació 
de la xarxa elèctrica 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES PER A L’AMPLIACIÓ DE 
LA XARXA ELÈCTRICA AL POLÍGON 2 PARCEL.LA 7 DE RÚSTIC  EXP.- 1174/2018  

  

En data 17 de setembre de 2018, Endesa Distribución Elèctrica SLU  va presentar 
sol·licitud de llicència d’obres en sòl rústic  que tenen el caràcter de major. 

  

En data 26 de setembre de 2018,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar 
els preceptius informes jurídic i tècnic. 
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En data 16 d’octubre de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable. 

  

En data 17 d’octubre de 2018 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe 
favorable. 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

 Descripció de les obres:  Ampliació de la xarxa elèctrica 

 Emplaçament de les obres: Polígon 2  Parcel.la 7 

 Promotor:   Endesa Distribución Elèctrica S.L.U. 

 Identificació del redactor del projecte: J. Aguilera 
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 Suspensió de Llicències: No 

 Afectació del domini públic: Si 

  

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

  

-        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 a comptar des de la recepció 
de la llicència i per acabar-les serà de dos dies a comptar des de la data d’inici de les 
obres. 

  

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 22,19 € 

- Taxa Llicència Urbanística  200,00 € 

- TOTAL 222,19 € 

  

CINQUÈ.- Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de 
propietat i sense perjudici de tercers. 
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SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.  

  

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

  

Expedient 1325/2018. Sol·licitud llicència Urbanística per la retirada del 
comptador comunitari d’aigua i la desconnexió de la xarxa municipal de 
les finques situades al Camí de l’Arboç, 27-29 

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. 1325/2018 

  

En data 26 d’octubre de 2018, la Comunitat de Propietaris de les finques situades al 
Camí de l’Arboç, 27-29,  i titular de l’escomesa d’aigua nº 09789361 segons consta en el 
padró municipal, va presentar sol·licitud de retirada del comptador d’aigua potable i 
desconnexió de la finca de la xarxa d’aigua municipal. 

  

En data 30 d’octubre  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 2 de novembre de 2018, el Secretari Interventor i Tresorer 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 
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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.- Autoritzar la retirada del comptador comunitari d’aigua i la desconnexió de la 
xarxa municipal de les finques situades al Camí de l’Arboç, 27-29. 

  

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 37/2018. Convocatòria adjudicació horts municipals 
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Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

  

APROVAR SI S’ESCAU, LA CONVOCATÒRIA PER L’ADJUDICACIÓ DELS HORTS 
MUNICIPALS I SOCIALS EN EL TERME MUNICIPAL DE BANYERES DEL PENEDÈS 
ANY 2018. (EXP: 37/2018) 

  

  

Atès que en el BOP de Tarragona núm. 77 de data 20 d’abril de 2018 s’ha publicat el 
text íntegre i definitiu del Reglament de règim d’ús i autoritzacions dels horts municipals i 
socials a Banyeres del Penedès, on consten les bases i els criteris que han de regir 
l’adjudicació dels horts municipals a Banyeres del Penedès i ha entrat en vigor un cop 
transcorreguts el termini de 15 dies que estableix l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril reguladora de les bases de règim local. 

  

Atès que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències, pot promoure tot tipus d’activitats i prestar tots aquells serveis que 
contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. 

  

D’acord amb aquest Reglament, es procedeix a obrir la convocatòria d’adjudicació dels 
horts municipals per tal de donar resposta als objectius de sostenibilitat ambiental i 
cohesió social al municipi de Banyeres del Penedès i a proposta  de la Comissió 
d’Avaluació dels horts,  l’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds i concedir les 
adjudicacions, serà la Junta de govern Local, òrgan que també és competent per aprovar 
la convocatòria d’aquestes adjudicacions.  

  

  

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

  

  

Primer.- Aprovar la convocatòria del concurs públic per a la cessió d'ús de dotze  
parcel·les per a cultiu d’hort municipal, amb instal·lacions no permanents, en el terme 
municipal de Banyeres del Penedès corresponent a l’any 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 

  

Segon.- Informar que els drets i deures dels beneficiaris, requisits dels sol·licitants i la 
forma de presentació de les sol·licituds estan regulats al Reglament  de Règim d’ús i 
Autoritzacions dels Horts Municipals i Socials a Banyeres del Penedès que es troba 
publicat al següent enllaç: 

  

http://www.banyeresdelpenedes.cat/wp-
content/uploads/ordenances/reglaments/05_horts.pdf 

  

Tercer.- Establir la composició de la Comissió d’avaluació dels horts de la següent 
manera: 

  

 Regidora de Benestar Social, Sra  Ida Berdusán Farré  

 Regidor de Medi Ambient. Sr Lluís Inglada Jané  

 Regidor de l’Àrea de Serveis, Sr Joan Roig Sòria  

 Secretari de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, Sr José Félix Velasco 
Martínez 

 Tècnic Municipal responsable de la gestió dels temes socials, Sr Rafa Rodríguez 
Rivas 

  

Quart.- Establir que el termini per a la presentació de les sol·licituds s’inicia el 19 de 
novembre de 2018 i finalitza el 19 de desembre de 2018.  

  

Cinquè.- Publicar la present convocatòria a la pàgina web municipal, al tauler d’edictes 
de l’Ajuntament  així com donar-li publicitat pels canals habituals. 

  

  

Expedient 1268/2018. Contracte menor de subministrament de 3 
desfibril·ladors i 3 vitrines per al municipi de Banyeres del Penedès 

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

  

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE 3 
DESFIBRIL.LADORS I 3 VITRINES PER AL MUNICIPI DE BANYERES DEL 
PENEDÈS.  EXP.- 1268/2018 

  

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 24 d’octubre de 2018 es va acreditar la 
necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament de 3 desfibril·ladors i 3 
vitrines per al municipi de Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades amb 
l’empresa Neosalus Solutions S.L, per un preu total de  6.594 euros i 1.384,74 euros 
d’IVA. 

  

Atesa la declaració jurada de l’empresa Neosalus Solutions 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 24 d’octubre  de 2018, que consta a 
l’expedient. 

  

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 25 d’octubre de 2018, que consta a 
l’expedient. 

  

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

  

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

   

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

  

PRIMER.- Aprovar la contractació menor de subministrament de 3 desfibril·ladors i 3 
vitrines per al municipi de Banyeres del Penedès, a l’empresa Neosalus Solutions S.L, 
per un import de 6.594 euros i 1.384,74 euros d’IVA. 

  

SEGON.-  Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de 
la partida pressupostària 3120 623.00, 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 1222/2018. Reglament d'ús de les xarxes socials de 
l'Ajuntament de Banyeres del Penedès 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL 

  

APROVAR SI S’ESCAU LA CONSULTA PÚBLICA DEL AVANTPROJECTE DE 
REGLAMENT D’ÚS DE LES XARXES SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES 
DEL PENEDÈS.- EXP 1222/2018 

  

Per provisió d’Alcaldia de data 5 d’octubre de 2018, es demana a la Secretaria de la 
Corporació,   la elaboració del projecte de Reglament i que s’emeti el procediment a 
seguir i la legislació aplicable de l’aprovació del Reglament d’ús de les xarxes socials de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. 

  

Vist l’informe de secretaria  de data 15 d’octubre de 2018, emès per el  secretari 
interventor tresorer, informe que d’acord als termes continguts a l’art 133.1 de la Llei 
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39/2015 es procedent la realització d’una consulta pública, a través del portal web de 
l’Administració competent en la que es recaptarà a realitzar consulta prèvia a la 
participació ciutadana, premsa, presidents de les entitats, alcaldes de barri i agenda 
butlletí informatiu del portal web de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, del 
avantprojecte de reglament d’ús de les xarxes socials de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès que a continuació es transcriu: 

“Memòria Projecte Reglament d’ús de les xarxes socials de l’Ajuntament de 

Banyeres del Penedès 

 

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès, té presència a les xarxes socials perquè 

considera que són essencials per compartir continguts i relacionar-se directament amb 

la ciutadania. A més, amb la presència a les xarxes socials, l’Ajuntament vol mostrar-se 

més obert i transparent de cara a la ciutadania, oferir un canal directe d’atenció al 

ciutadà i fomentar la participació i la compartició d’experiències entre els veïns. 

Per garantir el bon funcionament de les xarxes socials, l’Ajuntament de Banyeres del 

Penedès, ha cregut oportú fixar una sèrie de normes, ja que tant Twitter com Instagram 

com Facebook són xarxes socials obertes a la interactuació i als comentaris de la 

ciutadania. Així mateix l’espai jove també el seu propi Instagram en el que s’inclouran 

les mateixes normes que per l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, la Biblioteca 

Municipal Ernest Lluch té els seus propis perfils de Facebook, Twitter i Instagram i el 

Museu Josep Cañas també té els seus perfils de Facebook, Twitter i Instagram. És per 

això que es demana: 

1.- Que els comentaris no faltin al respecte ni atemptin contra la dignitat, l’honor, la 

intimitat o la imatge personal d’altres persones. No s’acceptaran comentaris que puguin 

perjudicar el desenvolupament físic, mental o moral dels menors, comentaris que 

fomentin l’odi o la discriminació per motius de naixement, sexe, ideologia, raça, filiació, 

política, orientació sexual, religió, nacionalitat o opinió. 

2.- Que els comentaris no continguin insults ni paraules malsonants o ofensives. 

3.- Que els comentaris no siguin masclistes. 

4.- Que les publicacions dels usuaris no s’allunyin del tema tractat. 

5.- Que els comentaris no continguin dades de caràcter personal. 

6.- Que les publicacions no continguin informació publicitària o propagandística de cap 

tipus. L’Ajuntament es reserva el dret de bloquejar aquells usuaris que insisteixin en 

aquesta pràctica. 

7.- Que l’usuari s’identifiqui. No s’admetran comentaris anònims, sota un nom fals o sota 



     
 
 
 
        
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 

unes sigles. 

8.- Que el contingut publicitat no tingui els drets reservats. Si no teniu el permís del 

propietari per fer aquesta compartició, no feu aquesta publicació. 

9.- Que els comentaris no vulnerin el dret a l’honor, a la intimitat personal i al a pròpia 

imatge regulats a l’article 18.1 de la Constitució Espanyola. 

10.- Que els comentaris no atemptin a injuries que lesionin la dignitat de la persona, la 

seva fama o atemptat contra la seva pròpia estimació, regulada en l’article 280 de la Llei 

orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal. 

11.- Que els comentaris no atemptin a calumnies regulat en l’article 205 de la Llei 

orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal. 

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès i el seu organisme autònom, departaments, 

serveis o marques es reserven el dret d’esborrar o no publicar aquelles aportacions que 

no tinguin en compte aquestes indicacions. 

L’Ajuntament es reserva el dret de bloquejar als usuaris que no respectin la normativa 

de forma reiterada. Els usuaris són lliures de donar la seva opinió i els seus comentaris 

seran lliures, personals i, en cap cas, atribuïbles a l’Ajuntament de Banyeres del 

Penedès. 

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès no donarà resposta a comentaris de caràcter 

polític. Qualsevol comentari d’aquest tipus, vingui de la ciutadania, d’un partit polític o 

d’un representant d’aquest, no obtindrà resposta per part dels perfils de l’Ajuntament. 

Els grups polítics i regidors poden usar els seus perfils o pàgines de partit o personals 

per a aquest ús, si ho consideren oportú. 

L’Ajuntament ajudarà al ciutadà en qüestions que tinguin relació amb el municipi o que 
siguin de la seva competència. Les xarxes socials han de servir per informar, crear 
consciència i compartir coneixement. Cal tenir en compte que les respostes que es 
donen en les xarxes socials tenen validesa en el context temporal en què es responen, 
ja que aquestes informacions poden variar en funció dels canvis en els tràmits, les 
normatives, els decrets o altres. Val a dir que les xarxes socials no serviran per fer 
tràmits o gestions. L’Ajuntament té a disposició de la ciutadania els canals oficials per 
fer-les, ja sigui a través de la pàgina web www.banyeresdelpenedes.cat o de forma 
presencial. 

Les xarxes socials que fem servir a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, més enllà 
de les normes dels perfils de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, tenen les seves 
pròpies normes d’ús. Podeu consultar-les als enllaços que us adjuntem: 

Facebook:http://www.facebook.com/terms.php?locale=ES 
Twitter: https://support.twitter.com/articles/18311-the-twitter-rules# 

http://www.banyeresdelpenedes.cat/
https://support.twitter.com/articles/18311-the-twitter-rules
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Instagram: 
https://www.facebook.com/help/instagram/477434105621119/?helpref=hc_fnav&bc[0]=A
yuda%20de%20Instagram&bc[1]=Centro%20de%20privacidad%20y%20seguridad” 

  

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 realitzar una consulta pública del projecte reglament d’ús de les 
xarxes socials de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès a la participació ciutadana, 
premsa, presidents de les entitats, alcaldes de barri i agenda butlletí informatiu 
mitjançant del portal web de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, durant un període 
de 15 dies. 

  

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

 

  

Expedient 43/2018. Serveis i Treballs extraordinaris efectuats pel 
personal laboral de l’Ajuntament durant el mes octubre 2018. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL 

  

https://www.facebook.com/help/instagram/477434105621119/?helpref=hc_fnav&bc%5b0%5d=Ayuda%20de%20Instagram&bc%5b1%5d=Centro%20de%20privacidad%20y%20seguridad
https://www.facebook.com/help/instagram/477434105621119/?helpref=hc_fnav&bc%5b0%5d=Ayuda%20de%20Instagram&bc%5b1%5d=Centro%20de%20privacidad%20y%20seguridad
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APROVAR SI S’ESCAU ELS SERVEIS I TREBALLS EXTRAORDINARIS EFECTUATS 
PEL PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DURANT EL MES D’OCTUBRE 
2018.- Exp. 43/2018 

  

Vista la relació de serveis extraordinaris efectuats pel personal laboral d’aquest 
Ajuntament durant el mes d’octubre 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 30 d’octubre de 2018, emès per el  secretari 
interventor tresorer. 

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 nivell de vinculació jurídica 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.  

  

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. 

  

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 d’octubre 2018, a càrrec 
de l’aplicació pressupostària 9200 13001 del pressupost vigent d’aquest Ajuntament, que 
existeix partida a nivell de vinculació jurídica, per afrontar les següents despeses que es 
detallen a continuació: 
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Treballador / a Període Gratificació 

DNI:...504P Octubre 138,58 

  

SEGON.- Abonar els serveis o treballs extraordinaris  esmentats en la nòmina del 
corrent mes d’octubre 2018. 

  

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

  

Expedient 1314/2018. Nòmines mes Octubre 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, LES NÒMINES DEL PERSONAL LABORAL, 
FUNCIONARIS, CÀRRECS ELECTES I PERSONAL EN PRÀCTIQUES DEL MES 
OCTUBRE Exp. 1314/2018 

  

En relació a l’expedient relatiu a l’aprovació de les nòmines del personal de l’Ajuntament 
de Banyeres del Penedès corresponents al mes d’octubre, que inclou les retribucions 
bàsiques i retribucions complementàries corresponents a les diferents situacions 
administratives i serveis o treballs extraordinaris del personal laboral i quilometratge del 
personal laboral i funcionari. 

  

Atès el contingut de la Base 40ena de les d’execució del pressupost per l’exercici vigent, 
que es transcriu a continuació: 

  

“Base 40.- Gestió de la despesa en matèria de personal 

  

1. La despesa de personal s’ajustarà a la plantilla de personal, aprovada conjuntament 
amb el pressupost, i tindrà en compte la relació de llocs de treball. Únicament podrà 
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contractar-se personal quan així ho permeti en cada moment la legislació aplicable.  

  

2. Les retribucions de tot el personal de la corporació es faran efectives referides a 
mesos naturals, d’acord amb la seva legislació específica, i s’efectua per transferència 
als comptes oberts en bancs i caixes d’estalvis designats pel treballador. 

  

3. L’Alcaldia podrà concedir bestretes sense interessos a treballadors amb una antiguitat 
mínima d’un any per un import màxim de dos mensualitats, fixant com a límit la quantitat 
de 1.800 euros. 

  

Els treballadors de contracte superior a un any poden disposar d’un avançament de la 
paga extraordinària corresponent al semestre natural en que es demana. L’avançament 
de la paga extraordinària serà compatible amb les bestretes. 

  

4. Les nòmines mensuals fan la funció de document O, s’aprovaran per decret de 
l’Alcaldia que es donarà compte a la Junta de Govern Local. L’Alcaldia ordenarà el 
pagament i, juntament amb la Secretaria Intervenció Tresoreria, signarà el pagament 
material. 

  

5. En les relacions o nòmines de transferència bancària a través de les quals es fan 
efectius els havers del personal al servei de la corporació, es podran incloure el 
pagament d’honoraris de personal tècnic que tinguin una quantia fixa, la determinació de 
la qual hagi estat aprovada per l’òrgan competent. L’import transferit serà el que resulti 
una vegada descomptades les retencions corresponents.” 

  

Atès que conforme l’apartat dos de l’article 18 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, que disposa que no pot experimentar 
un increment global superior al 1,5 per cent respecte les retribucions vigents a 31 de 
desembre de 2017, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes de la comparació, tant 
pel que respecta a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix. Per tot això, 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès ha procedit al increment de les retribucions del 
personal de l’any 2018 que corresponen del mes de gener a juliol, en un 1,5 per cent en 
aplicació de l’article 18.apartat dos de la LPGE.  

  

Atès que, per simplificació administrativa, serà l’Alcaldia qui proposi a la Junta de Govern 
Local l’aprovació de les nòmines i aquesta, si s’escau, qui ho acordi. 
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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 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 la despesa corresponent a les nòmines del mes d’octubre del 
personal funcionari, laboral, en pràctiques i càrrecs electes d’aquest Ajuntament, així 
com l’ordenació de l’inici dels tràmits necessaris per la fiscalització i el pagament de la 
despesa per part de la intervenció amb el següent desglossament : 

  

Cost Total: 54.615,27 €  

Total líquid a percebre: 32.577,38 € 

Retenció IRPF: 5.336,50 € 

Total Seguretat Social Tc1: 16.382,48 € ( suma de quotes obreres 2.727,55 € i quotes a 
càrrec de l’Ajuntament: 13.859,91 € i la resta de la Malaltia/Accident 204,98 €) 

Bestretes i embargaments: 318,91 € 

  

SEGON.- Aprovar la despesa corresponent al endarreriments de les retribucions del 
personal del mes de juliol a setembre de 2018 amb un increment de retribució del 0,25 
per cent addicional acordat per el Consell de Ministres si el creixement del PIB a preus 
constants en 2017 arribava o superava el 3,1%. Així com l’ordenació de l’inici dels 
tràmits necessaris per la fiscalització i el pagament de la despesa per part de la 
intervenció amb el següent desglossament: 

  

Cost Total: 376,72 €  

Total líquid a percebre: 246,60 € 

Retenció IRPF: 39,17 € 
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Total Seguretat Social Tc1: 88,13 € ( suma de quotes obreres: 14,50 € i quotes a càrrec 
de l’Ajuntament: 73,63 €) 

  

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

  

Expedient 1378/2018. Aprovació Factures 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL 

  

APROVACIÓ DE FACTURES.- EXP. 1378/2018 

  

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-18-1158 Personalització d'Espais Públics 840,95 Disseny entrada Urb Boscos 

FACT-18-1296 Personalitzacio d'espais públics 840,95 
Disseny i personalització accés Urb 
Boscos 

FACT-18-1334 Personalitzacio d'Espais Públics -840,95 Abonament disseny entrada boscos 

FACT-18-1362 Pedro Perea Expósito 338,80 
Col·locació 5 tarimes contenidors 
Saifores 

FACT-18-1376 Eco BP, S.L 922,13 Servei recollida fracció vegetal juliol 

FACT-18-1377 Cespa, S.A 2728,00 Suport per contenidors brossa 

FACT-18-1397 
Material de Construccions J.P Santa 
Oliva, S.L 9,44 Rajoles per reparacions brigada 

FACT-18-1414 Endesa Energia, S.A.U 434,43 
Electricitat 10-08-2018 a 08-10-2018 
Piscina 

FACT-18-1440 Endesa Energia, S.A.U 391,21 
Electricitat 20-09-2018 a 10-10-2018 
Marquesa Griny 

FACT-18-1441 Endesa Energia, S.A.U 303,33 
Electricitat 20-09-2018 a 10-10-2018 
Pinatellada 
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FACT-18-1442 Endesa Energia, S.A.U 111,05 
Electricitat 31-07-2018 a 30-09-2018 
C. Farigola 

FACT-18-1443 Endesa Energia, S.A.U 53,35 
Electricitat 09-08-2018 a 09-10-2018 
Local Dones 

FACT-18-1444 Endesa Energia, S.A.U 75,71 
Electricitat 31-08-2018 a 30-09-2018 
zona Carretera 

FACT-18-1445 Endesa Energia, S.A.U 189,22 
Electricitat 31-08-2018 a 30-09-2018 
C. A Interior 

FACT-18-1446 Endesa Energia, S.A.U 34,00 
Electricitat 09-09-2018 a 09-10-2018 
Pista Poliesportiva 

FACT-18-1447 Endesa Energia, S.A.U 41,49 
Electricitat 20-09-2018 a 10-10-2018 
Sector B-2 

FACT-18-1453 Josepa Jané Figueras 22,60 Pica pica per museu cañas 

FACT-18-1456 Grup Viada Mataró, S.L 169,79 10 cadires plegables 

FACT-18-1457 Endesa Energia, S.A.U 267,54 
Electricitat 20-09-2018 a 10-10-2018 
Casc Camí Tancat 

FACT-18-1458 Endesa Energia, S.A.U 249,60 
Electricitat 20-09-2018 a 10-10-2018 
C. Tarragona 

FACT-18-1459 Endesa Energia, S.A.U 59,83 
Electricitat 12-08-2018 a 10-10-2018 
Hotel Entitats 

FACT-18-1460 Endesa Energia, S.A.U 273,85 
Electricitat 12-08-2018 a 10-10-2018 
Passatge Pavelló 

FACT-18-1461 Endesa Energia, S.A.U 402,70 
Electricitat 20-09-2018 a 10-10-2018 
Pou Pujolet 

FACT-18-1462 Josepa Jane Figueras -22,60 Abonament pica pica museu cañas 

FACT-18-1463 Canon Penedès, S.A 318,04 
Servei copies impressores 
Ajuntament i Centre Cívic 

FACT-18-1464 Tif97 Publicitat, S.L.U 26,62 Material per instal·lació 2 cartells 

FACT-18-1465 Tif97 Publicitat, S.L.U 233,84 
2 cartells Centre Cívic Priorat i 
Cementiri 

FACT-18-1466 
Ares Soluciones de Identificacion, 
S.A 43,84 

Etiquetes codis barres per llibres 
Biblioteca 

FACT-18-1467 Endesa Energia, S.A.U 124,85 
Electricitat 13-08-2018 a 14-10-2018 
Pou Boscos 

FACT-18-1468 Endesa Energia, S.A.U 883,75 
Electricitat 13-08-2018 a 11-10-2018 
TP2124 UA 

FACT-18-1469 Endesa Energia, S.A.U 144,60 
Electricitat 13-08-2018 a 11-10-2018 
C.Saragossa 

FACT-18-1470 Endesa Energia, S.A.U 48,59 
Electricitat 12-08-2018 a 10-10-2018 
Semàfors Crta TP2124 
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FACT-18-1471 Endesa Energia, S.A.U 897,18 
Electricitat 13-08-2018 a 11-10-2018 
Passatge Pavelló 

FACT-18-1472 Endesa Energia, S.A.U 378,38 
Electricitat 31-07-2018 a 30-09-2018 
Sant Miquel 

FACT-18-1473 Endesa Energia, S.A.U 99,49 
Electricitat 12-08-2018 a 10-10-2018 
Centre Cívic Saifores 

FACT-18-1474 Endesa Energia, S.A.U 293,33 
Electricitat 12-08-2018 a 10-10-2018 
Pous Regants 

FACT-18-1475 Endesa Energia, S.A.U 29,27 
Electricitat 13-08-2018 a 14-10-2018 
Ermita Mare de Deu 

FACT-18-1476 Endesa Energia, S.A.U 273,75 
Electricitat 13-08-2018 a 11-10-2018 
Dalt Saifores 

FACT-18-1477 Endesa Energia, S.A.U 93,09 
Electricitat 11-09-2018 a 10-10-2018 
Local Joves, Serveis Socials 

FACT-18-1478 Endesa Energia, S.A.U 54,74 
Electricitat 12-08-2018 a 10-10-2018 
C. Burgos 

FACT-18-1479 Endesa Energia, S.A.U 129,58 
Electricitat 12-08-2018 a 13-10-2018 
C. A Interior 

FACT-18-1480 Kone Elevadores, S.A 557,35 
Ascensor Escola Publica 4rt trimestre 
2018 

FACT-18-1481 Endesa Energia, S.A.U 194,97 
Electricitat 12-08-2018 a 10-10-2018 
Centre Cívic Sant Miquel 

FACT-18-1482 Josep Mateu Perez 700,00 Concert Líric 12 Octubre 

FACT-18-1483 Sunet Plagas, S.L 1379,40 Tractament Legionel·losis 

FACT-18-1484 Incatur, S.L 132,86 Material de Serveis Brigada 

FACT-18-1485 Cespa, S.A 610,28 Neteja viaria i retirada Casa Roja 

FACT-18-1486 Cespa, S.A 895,40 Localitzar fuita aigua Av Catalunya 

FACT-18-1487 Cespa, S.A 297,00 Servei transport recollida aliments 

FACT-18-1488 Cespa, S.A 5016,00 
Arranjament camí Tancat Rambla 
Pujolet 

FACT-18-1489 Cespa, S.A 140,25 Recollida de mobles 

FACT-18-1490 Cespa, S.A 1396,34 
Neteja marges camí Banyeres a 
Llorenç 

FACT-18-1491 Cespa, S.A 297,00 Transport recollida aliments 

FACT-18-1492 Cespa, S.A 1240,49 Plantació 3 arbres cementiri 

FACT-18-1493 Telefónica de España, S.A.U 31,16 
Telèfon octubre ascensor ajuntament 
977670533 

FACT-18-1495 Telefónica de España, S.A.U 33,40 
Telèfon octubre ascensor Escola 
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Publica 977167549 

FACT-18-1496 
Associació de Musics del Baix 
Penedès 900,00 Actuacions aixarts 

FACT-18-1497 
Associació de Musics del Baix 
Penedès 150,00 

CERCAVILA FESTA MAJOR 
BANYERES 

FACT-18-1498 Dolores Lopez Pizarro 220,00 
Classes gimnàstica gent gran mes 
octubre 

FACT-18-1499 Cespa, S.A 2850,28 Localitzar fuita aigua barbacoes 

FACT-18-1500 Endesa Energia, S.A.U 137,71 
Electricitat 14-08-2018 a 15-10-2018 
Pou Boscos 

FACT-18-1501 Quiprocalt, S.L 577,90 Hipoclorit per dipòsit 

FACT-18-1502 Quiprocalt, S.L 188,76  Envasos per hipoclorit Dipòsit 

FACT-18-1503 SyG, S.A 944,22 Material elèctric per enllumenat públic 

FACT-18-1504 Informàtica Belmar, S.L 13,90 Cable per projector ajuntament 

FACT-18-1505 Manantial de Salud, S.L.U 72,25 Aigua per Ajuntament 

FACT-18-1506 Pedro Perea Expósito 447,70 
Canvi pals Sant Miquel, Saifores i Pl 
Anselm Clavé 

FACT-18-1507 
Ferrer Ojeda Correduria de Seguros, 
S.L 5566,68 

Assegurança Danys 30-11-2018 a 
31-05-2019 

FACT-18-1508 Mª Dolors Lleo Rueda 150,00 Coixí per ofrena floral Diada 

FACT-18-1510 
Obres i Serveis Martinez Arlandés, 
S.L 484,97 Reparació fuita aigua Av Til·lers 

FACT-18-1511 
Obres i Serveis Martinez Arlandés, 
S.L 813,12 

Arranjament tram vorera Av Marta 
Mata 

FACT-18-1512 
Obres i Serveis Martinez Arlandés, 
S.L 816,67 

Reparació sistema reg zona Plaça de 
L'Om 

FACT-18-1513 
Obres i Serveis Martinez Arlandés, 
S.L 4420,61 Reparació fuita aigua Sant Miquel 

FACT-18-1514 
Obres i Serveis Martinez Arlandés, 
S.L 542,64 Canvi aixetes Parc Infantil 

FACT-18-1515 
Obres i Serveis Martinez Arlandés, 
S.L 960,06 Reparació fuita aigua Av Catalunya 

FACT-18-1516 
HappyLudic Playground and Urban 
Equipment, S.L 3311,77 Taula Picnic, 12 papereres i 10 bancs 

FACT-18-1517 Endesa Energia, S.A.U 518,05 
Electricitat 25-09-2018 a 23-10-2018 
Aigua Dipòsit Nou 

FACT-18-1518 Rufino Cecilia Garcia 64,90 
Disco Laser show escuma data 07-
09-2018 
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FACT-18-1520 Juan Jose Parejo Segura 50,00 Dinar premsa, secretari i advocat 

FACT-18-1521 Pedro Perea Expósito 539,35 

Canvi  canastes de basquet per 
vandàliques zona esbarjo Sant 
Miquel 

FACT-18-1522 Arval Service Lease, S.A 375,00 
Renting furgoneta Ford Transit 
octubre 

FACT-18-1523 Cespa, S.A 1046,43 
Recollida branques canyes i terres 
riera 

FACT-18-1524 Associació Musical Faristol 998,25 Concert Jazz 31-08-2018 

FACT-18-1525 Eva Mª Alba Morera 114,20 Llet nadons per banc aliments 

FACT-18-1527 Naturgy Iberia, S.A 247,89 
Electricitat 21-09-2018 a 10-10-2018 
Escola Publica 

FACT-18-1528 Personalització d'Espais Públics 840,95 
Disseny i personalització entrada 
Sant Miquel 

FACT-18-1529 
Productos Pinturas Tarragona 2000, 
S.L 165,35 Fusta per contenidor brossa 

FACT-18-1530 Josepa Jané Figueres 251,55 Patates, pollastre per Banc Aliments 

FACT-18-1531 Melanie Mata Goodridge 15,22 
Material per taller de maquillatge 
Espai Jove 

FACT-18-1532 Monica Farré Termes 150,00 
Conta Contes Les Castanyeres 
Canyeres 

FACT-18-1533 AN Connect 05, S.L 254,31 Tarifa plana i canal SIP mes octubre 

FACT-18-1534 
Gesman Serveis de Manteniment, 
S.L 9125,42 

Servei neteja locals municipals mes 
octubre 

FACT-18-1535 Cespa, S.A 6229,99 Servei neteja viaria mes octubre 

FACT-18-1536 Cespa, S.A 848,09 Servei neteja viaria mes octubre 

FACT-18-1537 Cespa, S.A 3640,58 
Servei manteniment jardins i arbrat 
mes octubre 

FACT-18-1538 Cespa, S.A 928,57 
Manteniment jardins i arbrat mes 
octubre 

FACT-18-1539 
EsPublico Servicios para la 
Administracion, S.A 642,28 Manteniment gestiona mes octubre 

FACT-18-1540 
Xarxes de Telecomunicacions 
Alternatives 302,50 Connexió telèfon mes octubre 

FACT-18-1541 Carlos Paz Garrido 170,00 Servei podòleg mes octubre 

FACT-18-1542 Consorci d'Aigües de Tarragona 984,10 Dotació reserva aigua mes octubre 

FACT-18-1543 Consorci d'Aigües de Tarragona 8247,05 Dotació efectiva aigua mes octubre 

FACT-18-1544 Securitas Direct España 53,24 Alarma piscina novembre 
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FACT-18-1545 BQ Llum  Traffic, S.L 191,81 
Manteniment semàfors priorat  mes 
octubre 

FACT-18-1546 Telefónica Móviles España, S.A.U 25,41 

Connectivitat ascensor Escola 
Publica 13-09-2018 a 17-10-2018 
717794197 

FACT-18-1547 Telefónica Móviles España, S.A,U 169,88 
Trucada fora tarifa 18-09-2018 a 17-
10-2018 

FACT-18-1548 Telefónica de España, S.A.U 582,34 
Telèfon Ajuntament 13-09-2018 a 17-
10-2018 877909713 

FACT-18-1549 Telefónica de España, S.A.U 42,35 
Connectivitat Centre Cívic novembre 
877909712 

FACT-18-1550 Telefónica de España, S.A.U 373,32 

Telèfon Escola Publica i mòbils 
regidors 18-09-18 A 17-10-18 
877909537 

FACT-18-1551 Telefónica de España, S.A.U 42,35 
Connectivitat Escola Publica 
novembre 877909538 

FACT-18-1552 Telefónica de España, S.A.U 42,35 
Connectivitat Ajuntament Novembre 
877909714 

FACT-18-1553 Telefónica de España, S.A.U 125,84 
Telèfon Centre Cívic 13-09-2018 a 
17-10-2018 877909711 

FACT-18-1554 Roso Borrell Montserrat 5,95 Pot cola blanca per Espai Jove 

FACT-18-1555 Roso Borrell Montserrat 4,80 Rotlles de paper regal 

FACT-18-1557 Roso Borrell Montserrat 20,90 Bosses llaminadures Bingo Juvenil 

FACT-18-1558 Roso Borrell Montserrat 7,90 Bolígrafs colors i llapis Bingo Juvenil 

  

  

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.  

  

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, 
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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 86.898,97 € i procedir a la comptabilització en la fase comptable 
corresponent a càrrec dels crèdits del vigent pressupost.   

  

SEGON.- Procedir al pagament efectiu, quan procedeixi.  

  

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

  

Els expedients que consten a continuació, s'inclouen a l'ordre del dia de la sessió, 
prèvia declaració d'urgència, d'acord els articles 83 i 91 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals (ROF). 

 

 

Expedient 1358/2018. Contracte menor d’obres d’arranjament del Camí 
del Papiol que dona accés a la masia Papiol del municipi de Banyeres 
del Penedès 
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Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR D’OBRES D’ARRANJAMENT 
DEL CAMI DEL PAPIOL QUE DONA ACCÈS A LA MASIA PAPIOL DEL MUNICIPI DE 
BANYERES DEL PENEDES. 1358/2018 

  

Vist l’atorgament d’una subvenció per import de 48.825 euros del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge regulada per l’Ordre GAH/105/2017, 
de 31 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions 
per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020; i la Resolució 
GAH/1342/2017 del 7 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018. 

  

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 7 de novembre de 2018 es va acreditar 
la necessitat d’aquesta corporació de contractar les obres d’arranjament del Camí del 
Papiol que dona accés a la masia Papiol del municipi de Banyeres del Penedès, i ateses 
les gestions realitzades amb l’empresa Vega Construcciones y Obras S.L, per un preu 
total de 7.884 euros i  1.655,6 euros d’IVA. 

  

Atesa la declaració jurada de l’empresa Vega Construcciones y Obras 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 7 de novembre de 2018, que consta a 
l’expedient. 

  

Atès l’informe del Sr. José Felix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 8 de novembre de 2018, que consta a 
l’expedient. 

  

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. 
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Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL 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 d’arranjament del Camí del Papiol que 
dona accés a la masia Papiol del municipi de Banyeres del Penedes, a l’empresa  Vega 
Construcciones y Obras S.L,  per un import de 7.884 euros i 1.655,6 euros d’IVA. 

  

SEGON.-  Significar  l’atorgament d’una subvenció per import de 48.825 euros del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge regulada per l’Ordre 
GAH/105/2017, de 31 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de 
subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020; i la 
Resolució GAH/1342/2017 del 7 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 
2018. 

  

TERCER.- Significar que en data 28 de març de 2018, s'ha rebut l'import de 19.530 €, 
corresponent a la bestreta del 40%  de la subvenció atorgada, tal com indica el punt 13 
de les bases reguladores de la subvenció per a inversions en camins públics locals.  

El pagament de l’import total, o la part restant en el cas que s’hagin atorgat bestretes, es 
tramitarà un cop s’hagi presentat la justificació de la totalitat de les despeses de 
l’actuació. 

  

QUART.-  Autoritzar i disposar la despesa, aprovada per Decret 2018-0111 de data 5 de 
novembre de 2018, mitjançant la modificació de crèdit núm. 4/2018 del tipus generació 
de crèdits per ingressos en la partida pressupostaria 4540 619.01, per  import de 48.825 
euros. 
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CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

  

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

  

Expedient 1359/2018. Contracte menor d’obres arranjament del Camí de 
Llorenç que comunica Banyeres amb el nucli de Casa Roja del municipi 
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 ARRANJAMENT DEL 
CAMÍ DE LLORENÇ QUE COMUNICA BANYERES AMB EL NUCLI DE CASA ROJA 
DEL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDES. 1359/2018 

  

Vist l’atorgament d’una subvenció per import de 48.825 euros del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge regulada per l’Ordre GAH/105/2017, 
de 31 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions 
per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020; i la Resolució 
GAH/1342/2017 del 7 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018. 

  

  

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 7 de novembre de 2018 es va acreditar 
la necessitat d’aquesta corporació de contractar les obres d’arranjament del Camí de 
Llorenç que comunica Banyeres amb el nucli de Casa Roja del municipi de Banyeres del 
Penedès, i ateses les gestions realitzades amb l’empresa Vega Construcciones y Obras 
S.L, per un preu total de 18.392 euros i  3.862,32 euros d’IVA. 

  

Atesa la declaració jurada de l’empresa Vega Construcciones y Obras 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. 
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Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 7 de novembre de 2018, que consta a 
l’expedient. 

  

Atès l’informe del Sr. José Felix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 8 de novembre de 2018, que consta a 
l’expedient. 

  

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 d’arranjament del Camí de Llorenç que 
comunica Banyeres amb el nucli de Casa Roja del municipi de Banyeres del Penedès, a 
l’empresa  Vega Construcciones y Obras S.L,  per un import de 18.392 euros i 3.862,32 
euros d’IVA. 

  

SEGON.-  Significar l’atorgament d’una subvenció per import de 48.825 euros del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge regulada per l’Ordre 
GAH/105/2017, de 31 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de 
subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020; i la 
Resolució GAH/1342/2017 del 7 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 
2018. 

  

TERCER.- Significar que en data 28 de març de 2018, s'ha rebut l'import de 19.530 €, 
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corresponent a la bestreta del 40%  de la subvenció atorgada, tal com indica el punt 13 
de les bases reguladores de la subvenció per a inversions en camins públics locals.  

El pagament de l’import total, o la part restant en el cas que s’hagin atorgat bestretes, es 
tramitarà un cop s’hagi presentat la justificació de la totalitat de les despeses de 
l’actuació. 

  

QUART.-  Autoritzar i disposar la despesa, aprovada per Decret 2018-0111 de data 5 de 
novembre de 2018, mitjançant la modificació de crèdit núm. 4/2018 del tipus generació 
de crèdits per ingressos en la partida pressupostaria 4540 619.01, per  import de 48.825 
euros. 

  

CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

  

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

  

Expedient 1357/2018. Contracte menor d’obres d’arranjament del Camí 
de Fruit Camp del municipi 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 ARRANJAMENT DEL 
CAMÍ DE FRUIT CAMP DEL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDES. 1357/2018 

  

Vist l’atorgament d’una subvenció per import de 48.825 euros del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge regulada per l’Ordre GAH/105/2017, 
de 31 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions 
per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020; i la Resolució 
GAH/1342/2017 del 7 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018. 

  

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 7 de novembre de 2018 es va acreditar 
la necessitat d’aquesta corporació de contractar les obres d’arranjament del Camí de 
Fruit Camp del municipi de Banyeres del Penedes, i ateses les gestions realitzades amb 
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l’empresa Vega Construcciones y Obras S.L, per un preu total de 11.936 euros i  
2.506,56 euros d’IVA. 

  

Atesa la declaració jurada de l’empresa Vega Construcciones y Obras 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 7 de novembre de 2018, que consta a 
l’expedient. 

  

Atès l’informe del Sr. José Felix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 8 de novembre de 2018, que consta a 
l’expedient. 

  

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 d’arranjament del Camí de Fruit Camp 
del municipi de Banyeres del Penedès, a l’empresa  Vega Construcciones y Obras S.L,  
per un import de 11.936 euros i 2.506,56 euros d’IVA. 
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SEGON.-  Significar l’atorgament d’una subvenció per import de 48.825 euros del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge regulada per l’Ordre 
GAH/105/2017, de 31 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de 
subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020; i la 
Resolució GAH/1342/2017 del 7 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 
2018. 

  

TERCER.- Significar que en data 28 de març de 2018, s'ha rebut l'import de 19.530 €, 
corresponent a la bestreta del 40%  de la subvenció atorgada, tal com indica el punt 13 
de les bases reguladores de la subvenció per a inversions en camins públics locals.  

El pagament de l’import total, o la part restant en el cas que s’hagin atorgat bestretes, es 
tramitarà un cop s’hagi presentat la justificació de la totalitat de les despeses de 
l’actuació. 

  

QUART.-  Autoritzar i disposar la despesa, aprovada per Decret 2018-0111 de data 5 de 
novembre de 2018, mitjançant la modificació de crèdit núm. 4/2018 del tipus generació 
de crèdits per ingressos en la partida pressupostaria 4540 619.01, per  import de 48.825 
euros. 

  

CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

  

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

  

Expedient 1356/2018. Contracte menor d’obres arranjament del Camí 
dels Boscos que comunica amb les Masies de Sant Miquel del municipi 
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 ARRANJAMENT DEL 
CAMÍ DELS BOSCOS QUE COMUNICA AMB LES MASIES DE SANT MIQUEL DEL 
MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDES. 1356/2018 
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Vist l’atorgament d’una subvenció per import de 48.825 euros del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge regulada per l’Ordre GAH/105/2017, 
de 31 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions 
per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020; i la Resolució 
GAH/1342/2017 del 7 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018. 

  

  

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 6 de novembre de 2018 es va acreditar 
la necessitat d’aquesta corporació de contractar les obres d’arranjament del Camí dels 
Boscos que comunica amb les Masies de Sant Miquel del municipi de Banyeres del 
Penedès, i ateses les gestions realitzades amb l’empresa Vega Construcciones y Obras 
S.L, per un preu total de 3.108,70 euros i  652,82 euros d’IVA. 

  

Atesa la declaració jurada de l’empresa Vega Construcciones y Obras 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 6 de novembre de 2018, que consta a 
l’expedient. 

  

Atès l’informe del Sr. José Felix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 7 de novembre de 2018, que consta a 
l’expedient. 

  

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. 
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Per tot això, 

  

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

  

PRIMER.- Aprovar la contractació de les obres d’arranjament del Camí dels Boscos que 
comunica amb les Masies de Sant Miquel del municipi de Banyeres del Penedès, a 
l’empresa  Vega Construcciones y Obras S.L,  per un import de 3.108,70 euros i 652,82 
euros d’IVA. 

  

SEGON.-  Significar l’atorgament d’una subvenció per import de 48.825 euros del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge regulada per l’Ordre 
GAH/105/2017, de 31 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de 
subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020; i la 
Resolució GAH/1342/2017 del 7 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 
2018. 

  

TERCER.- Significar que en data 28 de març de 2018, s'ha rebut l'import de 19.530 €, 
corresponent a la bestreta del 40%  de la subvenció atorgada, tal com indica el punt 13 
de les bases reguladores de la subvenció per a inversions en camins públics locals.  

El pagament de l’import total, o la part restant en el cas que s’hagin atorgat bestretes, es 
tramitarà un cop s’hagi presentat la justificació de la totalitat de les despeses de 
l’actuació. 

  

QUART.-  Autoritzar i disposar la despesa, aprovada per Decret 2018-0111 de data 5 de 
novembre de 2018, mitjançant la modificació de crèdit núm. 4/2018 del tipus generació 
de crèdits per ingressos en la partida pressupostaria 4540 619.01, per  import de 48.825 
euros. 

  

CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

  

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

  

Expedient 1364/2018. Aprovar, si s'escau, el projecte elèctric de 
substitució de les llumeneres de la urbanització el Priorat de Banyeres 
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Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, EL PROJECTE ELÈCTRIC DE SUBSTITUCIÓ DE LES 
LLUMENERES DE LA URBANITZACIÓ PRIORAT DE BANYERES DEL MUNICIPI DE 
BANYERES DEL PENEDÈS.- EXP. 1364/2018 

 

Atenent la llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per 
a la protecció del medi nocturn i en seguiment del Reial Decret 1890/2008 de 14 de 
novembre, que aprova el Reglament d’Eficiència Energètica en Instal·lacions 
d’Enllumenat Exterior, amb la finalitat de millorar l’eficiència i l’estalvi energètic, així 
com disminuir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, limitar el flux lluminós 
nocturn i contaminació lumínica i reduir la llum intrusa o molesta. 

  

Donat que l’Ajuntament de Banyeres del Penedès esta interessat en modificar i 
substituir les llumeneres actuals situades a la urbanització del Priorat de Banyeres 
per unes altres de menor consum i una millor eficiència energètica, des del 
Departament de Serveis tècnics s’ha elaborat un projecte elèctric de substitució de les 
llumeneres titulat « PROJECTE ELÈCTRIC DE SUBSTITUCIÓ DE LES LLUMENERES 
DE LA URBANITZACIÓ PRIORAT DE BANYERES DEL MUNICIPI DE BANYERES DEL 
PENEDÈS », redactat per l’enginyer municipal Sr. David Infante Vegas, director 
facultatiu de l’obra. 

  

Atès que el projecte esmentat compleix la normativa actual, així com les prescripcions 
tècniques que hi són aplicables, i reuneix, alhora, tots els documents i requisits que 
exigeixen l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic (en endavant, LCSP) i els articles 34 i següents del Reglament d’obres, activitats i 
serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 
de juny (en endavant, ROAS). 

  

Atès que el projecte elèctric de referència conté l’estudi de seguretat i salut que preveu 
l’article 5 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres (en endavant, RD 1627/1997), la 
qual cosa fan avinent, de forma expressa, els Serveis Tècnics, per imperatiu de l’article 
17.2 del RD 1627/1997. 

  



     
 
 
 
        
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 

Vist l’Informe del Secretari Interventor sobre el finançament  de l’actuació de substitució 
de l’enllumenat públic del Priorat, l’executivitat d’aquest projecte resta condicionada a 
l’aprovació i entrada en vigor de les corresponents modificacions pressupostàries que 
habilitin el crèdit adequat i suficient per finançar la despesa, per un import de 121.035,99 
euros, considerant les següents fonts de finançament: 

  

- Subvenció de la Diputació de Tarragona, PAM (Pla d’Acció Municipal) anualitat 2018, 
expedient 1495/2017, d’acord amb l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Tarragona de data 21 de setembre de 2018, en els següents termes: 

  

-        Beneficiari: Ajuntament de Banyeres del Penedès 

-        Municipi: Banyeres del Penedès 

-        Concepte: Substitució de les llumeneres de la Urb. Priorat de Banyeres 

-        Pressupost: 121.035,99 € 

-        % concedit: 57,75 % 

-        Import concedit: 69.903,00 € 

  

- Subvenció de la Diputació de Tarragona, PEXI (Programa específic d’obres per a la 
millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d’equipaments 
informàtics per a garantir l’administració electrònica), anualitat 2017, expedient 
591/2017, d’acord amb l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 
data 22 de setembre de 2017, en els següents termes: 

  

-        Beneficiari: Ajuntament de Banyeres del Penedès 

-        Municipi: Banyeres del Penedès 

-        Concepte: Substitució de les llumeneres de la Urb. Priorat de Banyeres 

-        Pressupost: 121.035,99 € 

-        % concedit: 19,63 % 

-        Import concedit: 23.760,00 € 

 

- Fons propis, per import de 27.372,99 euros.  
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Vist l’article 37.1 del ROAS sobre l’aprovació, modificació i revisió dels projectes d’obres 
locals ordinàries i l’article 46.1 i 46.2 del ROAS sobre Actuacions prèvies, que es 
transcriuen a continuació: 

“Article 37 

Procediment 

37.1 La tramitació dels projectes d’obres locals ordinàries s’ha d’ajustar al procediment 
següent: a) Acord d’aprovació inicial. 

  b) Informació pública i notificació individual, si s’escau. 

  c) Aprovació definitiva. 

  

Article 46 

Actuacions prèvies 

46.1 L’execució de les obres locals ordinàries ha d’anar precedida de les actuacions 
administratives següents:  

  a) L’elaboració, l’aprovació i el replanteig, si s’escau, del projecte tècnic 
   corresponent, llevat de les obres de reparacions menors i de 
conservació. 

  b) La consignació pressupostària. 

  

  

46.2 En l’execució de les obres locals ordinàries mitjançant contracte, s’ha de procedir 
prèviament, a més, a la tramitació i resolució de l’expedient de contractació, amb 
l’aprovació del plec de clàusules administratives particulars i de la despesa 
corresponent, d’acord amb la normativa aplicable en la matèria.” 

  

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

 

 Per tot això, 
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 S’aprova per unanimitat a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Aprovar el projecte elèctric de substitució de les llumeneres anomenat 
“PROJECTE ELÈCTRIC DE SUBSTITUCIÓ DE LES LLUMENERES DE LA 
URBANITZACIÓ PRIORAT DE BANYERES DEL MUNICIPI DE BANYERES DEL 
PENEDÈS”, amb un pressupost d’execució per contracte, IVA inclòs, de 121.035,99 €. 

 

SEGON.-  Procedir a la tramitació de l’article 37. del ROAS abans esmentat. 

 

TERCER.-  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-
0106 

  

17/10/2018 
15:07 

Convocatòria Junta de Govern local en 
sessió ordinària de data 18 d’octubre 

de 2018. JGL/2018/32 

  

JGL/2018/32 

DECRET 
2018-
0107 

  

22/10/2018 
13:55 

Convocatòria Ple extraordinari de data 
25 d'octubre de 2018. PLN/2018/9 

PLN/2018/9 

DECRET 
2018-
0108 

  

25/10/2018 
12:30 

Sol.licitud cessió d'un grup electrògen 
en motiu de l'Enramada els dies 26 i 27 

d'octubre de 2018. 
1310/2018 



     
 
 
 
        
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-
0109 

  

02/11/2018 
13:48 

Decret de l'alcaldia sobre determinació 
del cost efectiu dels Serveis de 

l'exercici 2017 
1318/2018 

DECRET 
2018-
0110 

  

02/11/2018 
14:25 

Resolució de l’expedient de baixes per 
inscripció indeguda al padró d’habitants 
per incompliment dels requisits de l’art. 

54 del Reglament de població i 
demarcació territorial. 

520/2018 

DECRET 
2018-
0111 

  

05/11/2018 
14:27 

Decret de l'alcaldia d'aprovació de la 
modificació de crèdit núm. 4/2018 del 

tipus generació de crèdits per ingressos 
1294/2018 

 

  

Donar compte Formularis I (octubre 2018) 

Nom Data Resum Exp. Proveïdor 
Import 

Amb IVA 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0251 

01/10/2018 
14:54 

Subministrament  100 
cadires monobloc verd 
per a l'Ajuntament de 

Banyeres del Penedès 

1097/2018 
Ferreteria 
Jaume SA 

810,00 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0252 

04/10/2018 
13:17 

Servei  revisió vehicle 
Nissan 1100GBX de 

l'Ajuntament  de 
Banyeres del Penedès 

1141/2018 Rodi àrea 235,19 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0253 

04/10/2018 
16:00 

Servei de recollida de 
mobles al municipi de 
Banyeres del Penedès 

1139/2018 Cespa SA 140,25 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0254 

04/10/2018 
16:30 

Servei  neteja viaria i 
retirada de terres 

entrada Urb. Casa Roja 
de Banyeres del 

Penedès 

1144/2018 
  

Cespa S.A. 
610,28 € 
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CONTRACTES 
MENORS 2018-

0255 

04/10/2018 
16:31 

Servei  instal·lació 
reixes dels embornals 
al c/ Cactus urb. Casa 
Roja del municipi  de 

Banyeres del Penedès 
- 

1149/2018 

  

Joan Farré 
Construccion

s S.L 

272,55 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0256 

04/10/2018 
16:31 

Servei  substitució 
focus aparcament al 
costa del col·legi  de 

Banyeres del Penedès 

1170/2018 

  

Instal·lacions 
Daimat S.L 

1.040,75 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0257 

04/10/2018 
16:32 

Servei  
acondicionament 

crematori del cementiri 
municipal  de Banyeres 

del Penedès 

1177/2018 

  

Construccion
s Germans 
Rebollo S.l 

2.721,29 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0258 

04/10/2018 
16:32 

Servei reparació d'una  
fuita d'aigua a 

l’Avinguda Catalunya 
del municipi de 

Banyeres del Penedès 

1180/2018 

  

Obres i 
Serveis 
Martínez 

Arlandés S.L 

960,06 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0259 

04/10/2018 
16:33 

Servei Fixar a la paret 
els bancs vestuaris 

Camp Futbol 
1178/2018 

  

Francesc 
Garrido 
Zapata 

98,01 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0260 

04/10/2018 
16:33 

Subministrament  
hidrant per al col·legi 

públic del municipi 
Banyeres del Penedès 

1181/2018 

  

Hidro 
Tarraco S.A 

506,25 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0261 

04/10/2018 
16:33 

Servei  canvi aixetes 
del parc infantil del  

municipi  de Banyeres 
del Penedès 

1183/2018 

  

Obres i 
Serveis 
Martínez 

Arlandés S.L 

242,64 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0262 

04/10/2018 
16:34 

Servei reparació d'una  
fuita d'aigua zona Av. 
Til·lers del Priorat de 

Banyeres del Penedès 

1197/2018 

  

Obres i 
Serveis 
Martínez 

Arlandés S.L 

484,96 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0263 

04/10/2018 
16:34 

Servei reparació d'una  
fuita d'aigua zona Sant 
Miquel del municipi de 
Banyeres del Penedès 

1193/2018 

  

Obres i 
Serveis 
Martínez 

Arlandés S.L 

4.420,61 € 
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CONTRACTES 
MENORS 2018-

0264 

04/10/2018 
16:35 

Servei  de recollida de 
branques, canyes i 

terres pas de la riera  
de Banyeres del 

Penedès 

1171/2018 Cespa S.A. 
  

1.046,43 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0265 

05/10/2018 
14:58 

Subministrament 4 
jardineres pel municipi 
Banyeres del Penedès 

1205/2018 

  

Edificio 
Benito Urban 

1.403,60 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0266 

05/10/2018 
14:58 

Subministrament  
mobiliari urbà pel 

municipi Banyeres del 
Penedès 

1204/2018 

  

Happy 
Playground 
and Urban 

Equuipment 
S.L 

3.311,77 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0267 

05/10/2018 
14:59 

Servei plantació 3 
arbres zona cementiri 
municipal de Banyeres 

del Penedès 

1199/2018 
  

Cespa S.A. 

  

1.240,49 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0268 

05/10/2018 
14:59 

Servei arranjament 
tram vorera de l'Av. 

Marta Mata del 
municipi de Banyeres 

del Penedès 

1198/2018 

  

Obres i 
Serveis 
Martínez 

Arlandés S.L 

813,12 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0269 

05/10/2018 
14:59 

Servei reparació 
sistema de reg zona Pl. 
de l'Om del municipi de 
Banyeres del Penedès 

1196/2018 

  

Obres i 
Serveis 
Martínez 

Arlandés S.L 

816,66 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0270 

05/10/2018 
15:00 

Subministrament 
material de serveis per 

reparacions avaries 
aigua 

1221/2018 

  

Hidro 
Tarraco, S.A 

844,70 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0271 

05/10/2018 
15:00 

Subministrament 
material per 

reparacions brigada 
1212/2018 

  

Ferreteria 
Jaume, S.A 

276,05 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0272 

05/10/2018 
15:01 

Servei neteja de 
marges camins del 

municipi  de Banyeres 
del Penedès 

1146/2018 Cespa S.A. 
  

1.396,34 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0273 

06/10/2018 
13:08 

Subministrament - 10 
cadires pel Col·lectiu 

de Dones "El Farcell" -- 
1200/2018 

  

Grup Viada 
Mataró S.L. 

169,79 
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CONTRACTES 
MENORS 2018-

0274 

06/10/2018 
13:09 

Subministrament 
material oficina Centre 

Cívic -- 
1214/2018 

  

Lyreco 
España SA 

361,28 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0276 

07/10/2018 
21:45 

Obres Col·locació 5 
tarimes contenidors en 

Saifores 
1203/2018 

  

Pedro Perea 
Expósito 

338,80 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0277 

17/10/2018 
10:57 

Servei revisió mensual 
legionel·losis  a les 

instal·lacions 
municipals de 

Banyeres del Penedès 
-- 

1243/2018 

  

Sunet 
Plagas S.L 

  

1.379,40 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0278 

17/10/2018 
15:03 

Servei reposició fanal 
de la Av. Marquesa de 

Grinyi del Priorat de 
Banyeres del Penedès 

1230/2018 

  

Obres i 
Serveis 
Martínez 

Arlandés S.L 

1.358,57 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0279 

17/10/2018 
15:09 

Servei d'apertura de 
cala per localitzar fuita 

d'aigua zona barbacoes 
del  municipal de 

Banyeres del Penedès 

1229/2018 Cespa S.A. 
  

2.850,28 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0280 

18/10/2018 
14:17 

Subministrament d'un 
disseny i 

personalització per a la 
millora de visualització 

de l'entrada a la 
urbanització dels 
Boscos i de Sant 

Miquel de Banyeres del 
Penedès 

647/2018 
Personalitza
ció despais 

públics 

  

1.681,90 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0281 

18/10/2018 
14:17 

Subministrament  d'un 
monitor tàctil interactiu i 
un projector no fixe per 

a l'Ajuntament de 
Banyeres del Penedès 

1232/2018 
Canon 

Penedès 
S.A. 

  

2.462,35 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0282 

18/10/2018 
18:35 

Servei per un conta 
contes musicat per la 

Castanyada -- 
1234/2018 

  

Mònica 
Farré 

Termes 

  

150,00 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0283 

18/10/2018 
18:36 

Subministrament   de 6 
butaques per a la Llar 
d'Avis de Banyeres del 

Penedès 

1231/2018 

  

IKEA 
IBERICA 

S.A 

1.563 € 
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CONTRACTES 
MENORS 2018-

0284 

18/10/2018 
20:10 

Subministrament - 
Comanda material 

Escola Bressol 
1253/2018 

  

Lyreco 
España SA 

  

  

117,59 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0285 

19/10/2018 
10:10 

Subministrament  2 
comandaments  i lloc 
Fifa per al local dels 

Joves del municipi de 
Banyeres del Penedès 

1246/2018 

  

Game 
Stores Iberia 

S.L 

  

94,85 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0287 

19/10/2018 
15:17 

Subministrament 10 
gabions per mur de 

contenció per 
adequació zona urbana 

al municipi de 
Banyeres del Penedès 

790/2018 

  

Grupo 
Tecnoambie

ntal Asle 

  

1.949,79 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0288 

19/10/2018 
15:21 

Subministrament 
material per 

reparacions brigada 
1236/2018 

  

Incatur, S.L 

  

132,86 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0289 

19/10/2018 
16:00 

Servei canvi 5 fustes 
barana camí Sant 

Miquel del municipi de 
Banyeres del Penedès 

1237/2018 

  

Pedro Perea 
Expósito 

  

399,30 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-
0290 

19/10/2018 
16:00 

Servei canvi cistelles 
de bàsquet zona 

barbacoes del municipi 
de Banyeres del 

Penedès 

1233/2018 

  

Pedro Perea 
Expósito 

  

471,90 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0292 

25/10/2018 
18:08 

Servei de transport 
recollida aliments 1ª 

fase de la Unió 
Europea 

1052/2018 Cespa SA 
  

297,00 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0293 

30/10/2018 
21:34 

Obres d’arranjament 
riera Camí Santa Oliva. 

1324/2018 
  

Vecosa 

  

2.933,65 € 
 

  

Donar compte expedient 478/2018. Acta de reconeixement de la línia i 
assenyalament de les fites comunes dels termes municipals de 
Banyeres del Penedès i de Llorenç del Penedès 

  

DONAR COMPTE DE L'ACTA DE RECONEIXEMENT DE LA LÍNIA I 
ASSENYALAMENT DE LES FITES COMUNES DELS TERMES MUNICIPALS DE 
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BANYERES DEL PENEDÈS I DE LLORENÇ DEL PENEDÈS.-EXP.: 478/2018 

  

Es dóna compte a la Junta de Govern Local que en data de 24 d'octubre de 2018  a les 
10:30 hores, els representants dels Ajuntaments de Llorenç del Penedès i de Banyeres 
del Penedès i de la Direcció General d'administració Local de la Generalitat es van reunir 
per reconèixer la línia de terme i assenyalar les fites comunes dels termes municipals de 
Llorenç del Penedès i de Banyeres del Penedès, d'acord amb els articles 33 el Decret 
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i demarcació territorial dels 
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de 
Catalunya, i 25.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

Aquest reconeixement es basa en la delimitació que recull el Decret 17/2017, de 14 de 
març, pel qual s'aprova l'alteració dels termes municipals de Llorenç del Penedès i de 
Banyeres del Penedès i forma part del procés d'elaboració del mapa municipal de 
Catalunya, establert a l'article 28.1 del Text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.   

  

  

C) PRECS I PREGUNTES  

  

No hi ha assumptes 

  

  

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  
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