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ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2018/36  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  5 / de desembre / 2018  

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

46333082L Joan Roig i Soria SÍ 

39636281J Lluís Inglada i Jané NO 

Excuses d'assistència presentades: 
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1. Lluís Inglada i Jané: 

«vacances reglamentaries» 

   

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 29 de 
novembre de 2018. JGL/2018/35 

  

Expedient 1192/2018. Sol·licitud de bonificació en les taxes per 
ingressos mínims. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ EN LES TAXES 
D’AIGUA I RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES PER INGRESSOS MINIMS.-1192/2018 

 

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. amb DNI: …541-Q, de data 25 de setembre de 2018 
i amb registre d’entrada número E-18-3423, en la qual sol·licita gaudir de la bonificació 
en les taxes d’aigua i recollida d’escombraries, degut a la seva situació familiar. 
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Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès, de data 29 de 
novembre de 2018 i amb registre d’entrada número E-18-4255, en el qual s’informa que 
el sol·licitant reuneix els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa 
recollida escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua), bonificant l’aigua 
amb la tarifa d’ingressos mínims i la brossa amb una bonificació del 50%  

 

Vist que aquesta situació pot variar per augment dels ingressos econòmics familiars 
establerts a les ordenances fiscals, la seva situació s’haurà de revisar anualment.  

 

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 la concessió de bonificació en la taxa de l’aigua amb la tarifa 
d’ingressos mínims i el 50% en la taxa de recollida d’escombraries, segons informe dels 
Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès.  

 

SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant, fent-li avinent que al novembre del 
2019 es revisarà la seva situació per comprovar que es mantenen les circumstàncies 
exigides per l'atorgament dels beneficis fiscals concedits en aquest acord. 

 

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

  

Expedient 293/2018. Sol·licitud de bonificació en les taxes per ingressos 
mínims. 
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Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ EN LES TAXES 
D’AIGUA I RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES PER INGRESSOS MINIMS.-293/2018 

 

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. amb NIE: …939-M, de data 14 de març de 2018 i 
amb registre d’entrada número E-18-932, en la qual sol·licita gaudir de la bonificació en 
les taxes d’aigua i recollida d’escombraries, degut a la seva situació familiar. 

 

Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès, de data 29 de 
novembre de 2018 i amb registre d’entrada número E-18-4255, en el qual s’informa que 
el sol·licitant reuneix els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa 
recollida escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua), bonificant l’aigua 
amb la tarifa d’ingressos mínims i la brossa amb una bonificació del 50%  

 

Vist que aquesta situació pot variar per augment dels ingressos econòmics familiars 
establerts a les ordenances fiscals, la seva situació s’haurà de revisar anualment.  

 

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 la concessió de bonificació en la taxa de l’aigua amb la tarifa 
d’ingressos mínims i el 50% en la taxa de recollida d’escombraries, segons informe dels 
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Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès.  

 

SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant, fent-li avinent que al novembre del 
2019 es revisarà la seva situació per comprovar que es mantenen les circumstàncies 
exigides per l'atorgament dels beneficis fiscals concedits en aquest acord. 

 

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

  

  

Expedient 224/2017. Sol·licitud de bonificació en les taxes per ingressos 
mínims. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ EN LES TAXES 
D’AIGUA I RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES PER INGRESSOS MINIMS.-224/2017 

 

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. amb DNI: …824-V, de data 16 de març de 2018 i 
amb registre d’entrada número E-18-1048, en la qual sol·licita gaudir de la bonificació en 
les taxes d’aigua i recollida d’escombraries, degut a la seva situació familiar. 

 

Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès, de data 29 de 
novembre de 2018 i amb registre d’entrada número E-18-4255, en el qual s’informa que 
el sol·licitant reuneix els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa 
recollida escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua), bonificant l’aigua 
amb la tarifa d’ingressos mínims i la brossa amb una bonificació del 50%  

 

Vist que aquesta situació pot variar per augment dels ingressos econòmics familiars 
establerts a les ordenances fiscals, la seva situació s’haurà de revisar anualment.  
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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 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 la concessió de bonificació en la taxa de l’aigua amb la tarifa 
d’ingressos mínims i el 50% en la taxa de recollida d’escombraries, segons informe dels 
Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès.  

 

SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant, fent-li avinent que al novembre del 
2019 es revisarà la seva situació per comprovar que es mantenen les circumstàncies 
exigides per l'atorgament dels beneficis fiscals concedits en aquest acord. 

 

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

  

Expedient 219/2017. Sol·licitud de bonificació en les taxes per ingressos 
mínims. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA CONCESSIÓ DE BONIFICACIÓ EN LES TAXES 
D’AIGUA I RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES PER INGRESSOS MINIMS.-219/2017 

 

Vist la sol·licitud presentada per la Sra. amb NIE: …815-C, de data 18 d’abril de 2017 i 



     
 
 
 
        
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 

amb registre d’entrada número E-17-1496, en la qual sol·licita gaudir de la bonificació en 
les taxes d’aigua i recollida d’escombraries, degut a la seva situació familiar 

 

Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès, de data 29 de 
novembre de 2018 i amb registre d’entrada número E-18-4255, en el qual s’informa que 
el sol·licitant reuneix els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 (Taxa 
recollida escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua), bonificant l’aigua 
amb la tarifa d’ingressos mínims i la brossa amb una bonificació del 50%  

 

Vist que aquesta situació pot variar per augment dels ingressos econòmics familiars 
establerts a les ordenances fiscals, la seva situació s’haurà de revisar anualment.  

 

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 la concessió de bonificació en la taxa de l’aigua amb la tarifa 
d’ingressos mínims i el 50% en la taxa de recollida d’escombraries, segons informe dels 
Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès.  

 

SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant, fent-li avinent que al novembre del 
2019 es revisarà la seva situació per comprovar que es mantenen les circumstàncies 
exigides per l'atorgament dels beneficis fiscals concedits en aquest acord. 

 

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

  



     
 
 
 
        
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 

Expedient 779/2018 Desestimar la bonificació en les taxes per ingressos 
mínims. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

 

DESESTIMAR, SI S’ESCAU, LA BONIFICACIÓ EN LES TAXES D’AIGUA I 
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES PER INGRESSOS MINIMS.-779/2018 

  

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. amb DNI: …329-Y, de data 15 de juny de 2018 i amb 
registre d’entrada número E-18-2245, en la qual sol·licita gaudir de la bonificació en les 
taxes d’aigua i recollida d’escombraries degut a la seva situació familiar. 

  

Vist l’informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès, de data 29 de 
novembre de 2018 i amb registre d’entrada número E-18-4255, en el qual s’informa que 
el sol·licitant NO reuneix els requisits establerts a les Ordenances Fiscals número 13 
(Taxa recollida escombraries) i número 10 (taxa subministrament d’aigua).   

  

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

  

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

  

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

  

PRIMER.- Desestimar la sol·licitud de bonificació en la taxa d’aigua i en la taxa de 
recollida d’escombraries per no reunir els requisits establerts en les Ordenances Fiscals 
nº 13 (Taxa recollida escombraries) i nº 10 (taxa subministrament d’aigua).   
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SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant. 

  

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

  

Expedient 1438/2018. Sol·licitud de tractament de fuita en el rebut 
d’aigua corresponent al tercer trimestre de 2018 

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 TERCER TRIMESTRE DE 2018 I GENERAR-NE UN DE NOU 
AMB TRACTAMENT DE FUITA.- 1438/2018  

 

Vist la sol·licitud presentada per la Sra. Amb DNI. ...189N, de data 7 de novembre de 
2018 i amb registre d’entrada número RE-18-4022, en la qual comunica que al passat 
mes d’octubre va rebre a la bústia un avís, per part de l’Ajuntament, de possible fuita 
d’aigua, ja que no hi havia ningú a casa i el comptador girava. Es va posar en contacte 
amb un lampista i van descobrir una fuita en un tub del jardí, que va ser reparat 
immediatament. 

 

Per la qual cosa, sol·licita que es revisi la factura de l’aigua corresponent al tercer 
trimestre de 2018, per que el consum que ha tingut de 274m3 no ha sigut per un fet 
voluntari, sinó involuntari i que no l’hagués  descobert si no fos per l’Ajuntament.  

 

Vist l’informe de manteniment de data 26 de novembre de 2018 el qual informa: “que en 
el moment de fer la presa de lectura de l’immoble situat ..... i amb número de referència 
161, vaig detectar un consum de 274m3, consum inusual per aquest immoble.  

 

Posteriorment he anat a l’immoble esmentat i he comprovat que la zona on estava el tub 
està reparada.”  
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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 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 
corresponents al tercer trimestre de 2018, amb número fix: 000323 i a nom de la Sra. 
amb DNI: .... 189N, per fuita i en generi un de nou amb tractament de fuita  

 

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

 

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

  

Expedient 897/2018. Contracte menor d'obra de substitució de coberta i 
fusteria exterior Centre Cívic Ernest Lluc. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR D’OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE 
LA COBERTA I FUSTERIA EXTERIOR DE LA FAÇANA POSTERIOR AL CENTRE 
CÍVIC ERNEST LLUC.  EXP.- 897/2018 

  

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 28 de novembre de 2018 es va 
acreditar la necessitat d’aquesta corporació de contractar les obres consistents en la 
substitució de la coberta del centre Cívic del nucli de Banyeres del Penedès per tal 
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garantir unes condicions òptimes de climatització de l’edifici i per tant, considerant 
convenient efectuar la contractació menor d’obra de substitució de la coberta per una 
que estigui impermeabilitzada i aïllada tèrmicament, i ateses les gestions realitzades 
amb l’empresa La Manyeria S.C.P., per un preu total de  38.307,20 €. 

  

  

Atesa la declaració jurada de l’empresa La Manyeria S.C.P., 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 el Projecte Tècnic de l'obra, redactat per l’arquitecte municipal anomenat “Projecte 
modificat per l’execució de les obres de substitució de coberta i fusteria exterior de la 
façana posterior al Centre Cívic”, aprovat per la Junta de Govern Local de data 22 de 
novembre de 2018. 

  

  

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 30 de novembre de 2018, que consta a 
l’expedient. 

  

Atès que aquesta obra de reparació menor disposa de finançament parcial subvencionat 
pel Pla d’Acció Municipal (PAM) expedient 233/2016 aprovat per la Junta de Govern de 
la Diputació de Tarragona de data 15 de desembre de 2017 per un import de 29.735,19 
€ 

  

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 les obres de substitució de coberta i fusteria 

exterior de la façana posterior al Centre Cívic Ernest Lluc, a l’empresa La Manyeria 

S.C.P., per un import de 31.658,84 euros i 6.648,36 euros d’IVA. 

  

SEGON.-  Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de 
la partida pressupostària 9240 632.00, de l’actual pressupost. 

  

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat i a la Diputació de Tarragona. 

  

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

  

  

Expedient 1421/2018. Contracte menor de servei reparació d’asfalt i 
retirada d'arrels c/ Orquídies del Priorat de Banyeres del Penedès 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI REPARACIÓ 
D’ASFALT I RETIRADA D’ARRELS  C/ ORQUÍDIES DEL PRIORAT DE BANYERES 
DEL PENEDÈS.  EXP.- 1421/2018 

  

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 3 de desembre de 2018 es va acreditar 
la necessitat d’aquesta corporació de contractar el reparació d’asfalt i retirada d'arrels c/ 
Orquídies del Priorat de Banyeres del Penedès, i ateses les gestions realitzades amb 
l’empresa Obres i Martinez Arlandés S.L, per un preu total de 3.988,80 euros i 837,64 
euros d’IVA. 
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Atesa la declaració jurada de l’empresa Obres i Serveis Martinez Arlandés, 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 20 de novembre 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 3 de desembre de 2018, que consta a 
l’expedient. 

  

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

  

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

   

Per tot això, 

  

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

  

PRIMER.- Aprovar la contractació menor del servei  reparació d’asfalt i retirada d'arrels 
c/ Orquídies del Priorat de Banyeres del Penedès, a l’empresa Obres i Serveis Martinez 
Arlandés S.L, per un import de  3.988,80 euros i 837,64 euros d’IVA. 

  

SEGON.-  Autoritzar la despesa a càrrec de la partida 1532 619.00 del vigent 
pressupost, fent ús de la borsa de vinculació jurídica. 
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TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

  

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

  

Expedient 512/2018. Ajut d'urgència social (petició 512.2 i petició 512.5)) 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD D’AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL DE LA 
SENYORA AHM. EXP.- 512/2018 (petició 512.2) 

 

Atès que en data 19 de maig de 2016, per l'Acord del Ple de la Corporació es va aprovar 
l'Ordenança reguladora de les bases que han de regir la concessió de subvencions en 
matèria d’Ajuts d'urgència social, que la convocatòria va ser aprovada, per acord de la 
Junta de Govern Local, en data 10 de maig de 2108 i publicada al BOPT l’1 de juny de 
2018.  

Atès que en data 3 d’octubre de 2018 amb registre d’entrada número 3536, la senyora 
AHM amb NIF núm. ....431G sol·licita a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès ser 
inclosa en la convocatòria d’ajuts d’urgència social per a l’any 2018 per motius 
sociosanitaris. 

La Llei de Bases de Règim Local indica a l’article 25 lletra e) que en tot cas correspon a 
les entitats locals: 

“Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a 
personas en situación o riesgo de exclusión social.” 

L’Ordenança Reguladora de les bases que han de regir la concessió d’ajuts d’urgència 
social, determina: 

“TERCER. Tipologia 

... 

  

3.4 - Ajuts per motius sociosanitaris. 
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Pagament puntual de productes sanitaris no coberts o parcialment coberts pel Sistema 
de la Seguretat Social, que puguin evitar el deteriorament de la salut física i/o psíquica 
(medicaments, tractaments terapèutics infantils, ...)” 

En el cas que ens ocupa cal informe previ dels Serveis Socials de l’Ajuntament ja que és 
necessari conèixer la situació sociofamiliar de la família, per aquest motiu se sol·licita a 
l’esmentat departament que emeti informe social en el qual s’informi de la situació 
familiar i es presenti una proposta en referència a la petició de la família. 

  

Atès que en data 29 d’octubre de 2018 la treballadora social del Consell Comarcal de 
Baix Penedès que presta el seu servei a Banyeres del Penedès, emet un informe de la 
situació sociofamiliar de la família, que consta a l’expedient, i en el qual la valoració 
global i proposta que fa és la que a continuació es detalla: 

  

  

VALORACIÓ GLOBAL DEL CAS/PROPOSTA 

  

·         El cas SI reuneix els requisits establerts en les bases de la convocatòria. 

  

·         Es proposa un ajut per import de 324,30€ 

  

Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusan Farré, Regidora de Benestar Social de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en la qual valora positivament la proposta de 
Serveis Socials, però cal remarcar que les bases reguladores especifiquen que: 

  

“DESENA. Quantia dels ajuts 

L’import màxim del total d’ajuts, pels quals es podrà beneficiar cada persona, família o 
unitat de convivència, no podrà superar conjuntament els 300€ any. La prestació 
d’urgència, per norma general, serveix per cobrir algun/s deute/s que la família ha 
contret, i per tant l’import de la prestació serà  equivalent al del deute, amb el límit de 
300€ esmentat anteriorment. Només en situacions d’extrema vulnerabilitat i greu risc 
social, i degudament justificades pel tècnic dels SSB en el seu informe social, es podran 
concedir ajuts en una quantia superior.” 

  

Per tant, des de la Regidoria de Benestar Social, després d’haver contrastat l’informe 
amb la treballadora social, s’entén que el cas que ens ocupa no és d’extrema 
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vulnerabilitat i, per tant, es proposa l’atorgament d’un ajut per import total de 300€. 

  

Al pressupost de l’exercici 2018 existeix consignació adequada i suficient per atorgar 
l’ajut d’urgència social per motius sociosanitaris, en els termes indicats a l’informe de 
serveis socials, a càrrec de la partida pressupostària 2312 480.02, per un import de 300 
€.  

  

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 sol·licitud d’ajut d’urgència social de la senyora amb NIF núm. 
....431G, per un import de 300 euros, quantitat que serà ingressada al número de compte 
que faciliti la família. 

 

SEGON.- Aprovar l’informe social, emès per la treballadora social del Consell Comarcal 
del Baix Penedès que presta els seus serveis a Banyeres del Penedès on la valoració 
global determina que SI es reuneixen els requisits per poder sol·licitar un ajut d’urgència 
social. 

 

TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 2312 
480.02 del vigent pressupost.  

 

QUART.- Comunicar a la família beneficiària que cal que presenti la justificació de l’ajut 
abans del 31 de desembre de 2018, aportant els justificants originals de les despeses 
realitzades mitjançant una instància a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.  
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CINQUÈ.- Notificar el present acord a la treballadora social i a la senyora amb DNI 
....431G. 

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

  

  

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD D’AJUT D’URGÈNCIA SOCIAL DE LA 
SENYORA JPM. EXP.- 512/2018 (petició 512.5) 

  

Atès que en data 19 de maig de 2016, per l'Acord del Ple de la Corporació es va aprovar 
l'Ordenança reguladora de les bases que han de regir la concessió de subvencions en 
matèria d’Ajuts d'urgència social, que la convocatòria va ser aprovada, per acord de la 
Junta de Govern Local, en data 10 de maig de 2108 i publicada al BOPT l’1 de juny de 
2018.  

Atès que en data 13 de novembre de 2018 amb registre d’entrada número 4082, la 
senyora JPM amb NIF núm. ....463N sol·licita a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès 
ser inclosa en la convocatòria d’ajuts d’urgència social per a l’any 2018 per atenció a 
menors. 

La Llei de Bases de Règim Local indica a l’article 25 lletra e) que en tot cas correspon a 
les entitats locals: 

“Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a 
personas en situación o riesgo de exclusión social.” 

  

L’Ordenança Reguladora de les bases que han de regir la concessió d’ajuts d’urgència 
social, determina: 

  

“TERCER. Tipologia 

... 

  

3.1 - Atenció a menors en situació de risc. 

Pagament puntual de serveis i recursos per a l’atenció dels menors en els casos en què 
el progenitor/a compta amb ingressos econòmics insuficients i no disposa de suport 
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familiar.” 

  

En el cas que ens ocupa cal informe previ dels Serveis Socials de l’Ajuntament ja que és 
necessari  conèixer la  situació sociofamiliar de la família, per aquest motiu se sol·licita a 
l’esmentat departament que emeti informe social en el qual s’informi de la situació 
familiar i es presenti una proposta en referència a la petició de la família. 

  

Atès que en data 16 de novembre de 2018 l’educadora social del Consell Comarcal de 
Baix Penedès que presta el seu servei a Banyeres del Penedès, emet un informe de la 
situació sociofamiliar de la família, que consta a l’expedient, i en el qual la valoració 
global i proposta que fa és la que a continuació es detalla: 

  

VALORACIÓ GLOBAL DEL CAS/PROPOSTA 

  

·         El cas SI reuneix els requisits establerts en les bases de la convocatòria. 

  

·         Es proposa un ajut per import de 150€ per fer front a la compra de bolquers i 
productes d’higiene per un futur nadó, així com també per al material bàsic: 
xumets, biberons... d’aquesta manera la mare ja podrà disposar-ne en el 
moment que neixi el nen prevista finals de desembre de 2018. 

  

Atès la memòria de la Sra. Ida Berdusan Farré, Regidora de Benestar Social de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en la qual valora positivament la proposta de 
Serveis Socials. 

  

Al pressupost de l’exercici 2018 existeix consignació adequada i suficient per atorgar 
l’ajut d’urgència social per motius d’atenció a menors, en els termes indicats a l’informe 
de serveis socials, a càrrec de la partida pressupostària 2312 480.02, per un import de 
150 €.  

  

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 
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número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015,  i 
atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017. 

  

Per tot això, 

 

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

  

PRIMER.- Aprovar la sol·licitud d’ajut d’urgència social de la senyora amb NIF núm. 
....463N, per un import de 150 euros, quantitat que serà ingressada al número de compte 
que faciliti la família. 

 

SEGON.- Aprovar l’informe social, emès per l’educadora social del Consell Comarcal del 
Baix Penedès que presta els seus serveis a Banyeres del Penedès on la valoració global 
determina que SI es reuneixen els requisits per poder sol·licitar un ajut d’urgència social. 

 

TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 2312 
480.02 del vigent pressupost.  

 

QUART.- Comunicar a la família beneficiària que cal que presenti la justificació de l’ajut 
abans del 31 de desembre de 2018, aportant els justificants originals de les despeses 
realitzades mitjançant una instància a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.  

 

CINQUÈ.- Notificar el present acord a l’educadora social i a la senyora amb DNI ....463N. 

 

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

  

  

Expedient 1476/2018. Devolució quota material de l’Escola Bressol a la 
Sra amb NIF:..931H 

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

  

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA QUOTA DE MATERIAL DE 
L’ESCOLA BRESSOL DE LA SRA AMB NIF:...931H.- EXP.-1476/2018 

  

Vist que en data 3 de desembre de 2018, va tenir entrada en aquesta Corporació la 
sol·licitud de la Sra. amb DNI:..931H amb registre d’entrada número 4301, en el qual 
comunica la baixa  de la seva filla de l’escola bressol en el mes d’octubre,  i per tant, 
sol·licita la devolució de la part proporcional  de la quota de material dels mesos que no 
és beneficiari del servei. 

  

Atès que s’ha comprovat que es va realitzar l’ingrés de 60,00 € en data 2 d’octubre de 
2018, en concepte de la quota de material de l’escola bressol. 

  

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 devolució dels 48,00 €, corresponent a la part proporcional de la 
quota de material dels mesos que no és beneficiari del servei.  

  

SEGON.- Procedir al pagament efectiu, quan procedeixi.  

  

TERCER.- Notificar el present acord a la Sra amb NIF: ...931H. 
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QUART.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió. 

  

Expedient 676/2018. Reclamació de Responsabilitat Patrimonial iniciada 
per la senyora amb DNI .....838Q contra l'Ajuntament de Banyeres del 
Penedès 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

  

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

  

  

DESESTIMAR, SI S’ESCAU, LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL INICIADA PER LA SENYORA AMB DNI .....838Q CONTRA 
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS 

  

En relació amb l'expedient de responsabilitat patrimonial iniciat per la Sra. amb DNI 
.....838Q contra l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en data 3 de desembre de 2018 
la instructora de l’expedient, Sra. Anna Anguera Sans, funcionària de la Diputació de 
Tarragona, ha emès la següent Proposta de Resolució, de conformitat amb l’establert en 
l'article 88.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, en base als següents antecedents: 

  

“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

  

Reclamació de responsabilitat patrimonial iniciada per la senyora amb DNI .....838Q 
contra l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.  

  

Antecedents administratius  

  

1. La senyora amb DNI .....838Q en data 29 de maig de 2018 va presentar un escrit de 
reclamació de responsabilitat patrimonial contra l'Ajuntament de Banyeres del Penedès 
pels danys ocorreguts el dia 28 de maig de 2018, a les 19:30 hores, quan, segons 
manifesta, transitava per la vorera del carrer Passatge del Pavelló i va patir una caiguda 
a causa d’una tapa metàl·lica d’una boca d’incendis.   
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Atès que es van detectar deficiències en l’escrit inicial de reclamació de responsabilitat 
patrimonial, en data 7 de juny de 2018, es va donar tràmit d’esmena de defectes a la 
reclamant. En data 22 de juny de 2018 la reclamant va esmenar les deficiències 
detectades. 

  

Pels danys soferts la reclamant sol·licita una indemnització de 350,00 euros. 

  

2. Per Acord de la Junta de Govern Local de data 23 d’agost de 2018 s'admet a tràmit la 
reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la senyora amb DNI .....838Q 
contra l'Ajuntament de Banyeres del Penedès i es tramita segons els principis previstos 
en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, la regulació de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 
públiques i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
  
3. Després de la instrucció de l’expedient es dóna audiència als interessats per termini 
de 10 dies, temps durant el qual tant la companyia asseguradora de l’Ajuntament com la 
reclamant van presentar al·legacions en defensa dels seus drets i interessos. 
  

Fets provats 

  

1. D'acord amb l'informe del Centre Mèdic Diagnòstic Alomar, de data 20 de 
novembre de 2017, la senyora amb DNI .....838Q va rebre diagnòstic conforme 
patia una lesió òssia a l’espatlla esquerra, una tendinosis a nivell del tendó del 
múscul supraespinós, així com un vessament glenohumeral amb distenció del 
recés axilar i una lleugera  bursitis subcoracoides i mínima. 

   

2. D’acord amb la factura aportada, a data de 21 de juny de 2018, la reclamant 
havia realitzat deu sessions d’osteopatia amb el senyor J.M.S.N. ascendint les 
sessions a un import de 350,00 euros. 

  

3. D’acord amb l’informe del Centre Mèdic Diagnòstic Alomar, de data 12 de 
setembre de 2018, la senyora amb DNI .....838Q pateix signes de tendidosis del 
tendó del supraespinós en el context d’un síndrome subacromial.  

  

4. D’acord amb l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, de data 2 d’octubre de 
2018, no hi ha cap boca d’incendis al Passatge Pavelló, la boca d’incendis més 
propera es troba a carrer Josep Maria Font. 
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5. En el citat informe els Serveis Tècnics Municipals descriuen la tapa de la boca 
d’incendis del carrer Josep Maria Font com a una tapa de color vermell, amb 
unes dimensions aproximades de 400 mm x 200 m, és perfectament perceptible i 
està ubicada a la vorera del carrer Josep Maria Font, un carrer compost per dues 
voreres de 2,50 m d’amplada cada una i un asfalt de 7,00 m d’amplada.  

  

Fonaments de dret 

  

1.      Requisits necessaris per apreciar l’existència de responsabilitat patrimonial  

  

L’article 139 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, disposa que 
l’Administració Pública indemnitzarà els particulars pels danys soferts sempre que la 
lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics. 

  

La jurisprudència de forma reiterada sosté que perquè sorgeixi la responsabilitat 
patrimonial d'una administració pública és necessari que concorrin una sèrie de requisits: 

  

- Acreditació de la realitat del resultat danyós: el dany al·legat ha de ser efectiu, 
avaluable econòmicament i individualitzat. 

- Antijuridicitat de la lesió, per no concórrer en la persona afecta el deure jurídic de 
suportar el perjudici patrimonial sofert. 

- Imputabilitat a l'administració, amb independència del caràcter lícit o il·lícit de l'actuació 
administrativa. 

- Exoneració en els supòsits de força major. 
- Subjecció de l'exercici del dret al requisit temporal que la reclamació es presenti abans 
del transcurs de l'any des del fet motivador de la responsabilitat. 
  

2. Manca de prova que la caiguda i la seva causa es produí al lloc indicat per la 
reclamant 

  

En primer lloc cal recalcar que la reclamant en els seus escrits de reclamació de 
responsabilitat patrimonial de data 29 de maig de 2018 i en data 29 d’octubre de 2018, 
manifesta que la present reclamació es basa en els danys soferts a causa d’una caiguda 
ocorreguda al carrer Passatge del Pavelló. Mentre que l’informe dels Serveis Tècnics 
Municipals, de data 2 d’octubre de 2018 afirma que no es troba cap tapa de boca 
d’incendis al carrer Passatge del Pavelló, sinó que la més propera es troba a la vorera 
del carrer Josep M. Font. Posteriorment, en les al·legacions efectuades en el tràmit 
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d’audiència de data 30 de novembre de 2018, la reclamant varia la ubicació del sinistre i 
el situa al carrer Josep M. Font, malgrat que en l’escrit de reclamació acompanya una 
fotografia del cartell “Passatge del Pavelló”, el que acredita la inconsistència del seu 
relat, atès que varia la ubicació de la pretesa caiguda un cop té coneixement de l’informe 
del tècnic municipal.  

  

D’altra banda, cal recalcar l’absència total de prova aportada pel recurrent per tal de 
determinar el lloc on va ocórrer la caiguda o bé la mecànica de la mateixa, l’única 
documentació que aporta la reclamant per tal d’acreditar la caiguda es tracta d’una 
fotografia d’un carrer i de la tapa d’una boca d’incendis, que no proven els fets al·legats i 
d’un informe mèdic d’unes patologies a l’espatlla de data 20 de novembre de 2017, és a 
dir, tenint en compte que la reclamant manifesta haver caigut en data 28 de maig de 
2018, no aporta cap assistència mèdica d’aquell dia ni el següent, tan sols acredita una 
patologia que ja patia 7 mesos abans de la suposada caiguda i que per tant, cap relació 
té amb la mateixa. 

  

És a dir, cap de la documentació aportada demostra que caigués on indica la reclamant 
ni serveix per tal d'acreditar quines foren les causes de la lesió per la qual reclama. Per 
consegüent, no és possible saber si realment es va produir les lesions per les quals 
reclama al carrer Passatge del Pavelló o bé al carrer Josep M. Font, en el qual a la 
vorera hi ha una tapa corresponent a una boca d’incendi o si va poder caure en una altra 
via pública o fins i tot al seu domicili. 
  
Pel que fa la necessitat d'acreditació del requisit del nexe causal per atribuir  
responsabilitat patrimonial a l'Administració, la jurisprudència del Tribunal Suprem de 
forma reiterada ha establert que la càrrega de la prova del nexe causal correspon a qui 
reclama i la no acreditació d'aquesta relació de causalitat comporta la inexistència de 
responsabilitat administrativa. Així ho declara l'Alt Tribunal, entre altres, en les seves 
sentències de 9 de desembre de 2008 (RJ 2009\67) i de 22 de març de 2011 (RJ 
2011\2408). 
  
Consegüentment, en el present cas, ateses la indeterminació del punt concret de la 
caiguda, ja que al carrer on la reclamant manifestava inicialment haver caigut no existeix 
cap tapa de boca d’incendis i el fet que la relació de causalitat exigida entre els danys 
soferts i l'actuació administrativa per l'atribució de responsabilitat patrimonial no ha estat 
clarament identificada, ens impedeix estimar la pretensió de la reclamant.   
  

Així mateix, i en l'hipotètic cas que consideréssim que la senyora amb DNI .....838Q 
passés pel punt de la vorera del carrer Josep M Font, i no el carrer que ella inicialment 
indica, en què hi ha la tapa d’una boca d’incendi, tampoc es pot arribar a saber si la 
caiguda es va produir per causa d’un desperfecte o mala col·locació de l’esmentada tapa 
(atès que tampoc s’ha provat que estigués fora del seu lloc o presentés algun 
desperfecte) o fins i tot podria haver-se produït per algun error humà o manca de 
diligència de la pròpia reclamant. Així doncs, aquesta manca de prova dels fets comporta 
necessàriament la desestimació de la reclamació. No obstant això, tot i que donéssim 
validesa a la versió de la reclamant, la reclamació també hauria de ser resolta en sentit 
desestimatori  pels motius que a continuació exposarem. 
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3. Inexistència de relació causal: La tapa de boca d’incendi en què la reclamant 
indica que va caure és perfectament perceptible i la vorera en què es troba és 
ampla i il·luminada 

  

En el suposat cas que la reclamant hagués caigut  al carrer Josep M Font, ja que tal i 
com hem esmentat inicialment indicava haver caigut en un altre carrer on no hi ha cap 
tapa de boca d’incendis, no s'ha aportat cap prova que realment la tapa estigués en mal 
estat, i per tant la caiguda hagués pogut ser causada per una actuació inadequada o 
negligent de la pròpia reclamant. 

  

Com es pot apreciar a les fotografies que annexa el tècnic municipal en el seu informe 
de 2 d’octubre de 2018, es pot veure l'existència de la tapa de la boca d’incendi de color 
vermell, amb unes dimensions aproximades de 400 mm x 200 mm, la qual és 
perfectament visible, ubicada a la vorera del carrer Josep M Font, la qual té una amplada 
de 2,50 metres i, tal i com informa el tècnic, en la data de l’incident el paviment i les 
voreres no presentaven cap desperfecte o deficiència que impedís el correcte ús i 
circulació dels vianants. 

  

A més a més, tenint en compte que segons indica la reclamant els fets van succeir a les 
19:30 hores del dia 28 de maig de 2018, és necessari assenyalar que, tal i com indica 
l’Observatorio Astronómico Nacional a la seva pàgina web, aquell dia el sol es va pondre 
a 21:18 hores, per tant la reclamant gaudia de llum solar i de plena visibilitat en el 
moment de la caiguda.  

  

 

 

Imatge de la tapa de la boca d’incendis del carrer Josep M Font (extreta de 
l’informe dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament) 
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Tal i com es pot apreciar a la fotografia, la tapa de la boca d’incendis, de color vermell, 
és perfectament visible. A més a més, cal indicar que la vorera on es troba la boca 
d’incendis té una amplada de 2,5 metres, mentre que la boca d’incendi té unes 
dimensions de 40 x 20 centímetres i, per tant, fins i tot l’amplada d’aquesta vorera 
permetria esquivar perfectament aquella boca d’incendi, si fos el cas, atès que com es 
pot observar en les fotografies adjuntes amb l’informe tècnic que consta en l’expedient 
administratiu, la vorera es troba en bones condicions. 

  
En aquest sentit, el TSJ de Catalunya ( i més en concret la Sala 4a) en els casos de 
caigudes de ciutadans a les voreres manté el criteri reiterat que si l'obstacle ( sigui un 
forat, un rebaix de la vorera, panots trencats, escossells dels arbres...) és visible, de 
manera que la seva presència pot ser apreciada amb l'atenció que s'ha d'exigir a tot 
vianant, no hi ha responsabilitat patrimonial de l'administració. 
  

A tall d’exemple, citem la Sentència del TSJ de Catalunya, de 30-5-2008, (núm. 
427/2008): "Por otra parte, la anchura de la acera permitía esquivar el agujero 
perfectamente, siendo así que se trataba de una zona iluminada por existir una farola, 
existencia reconocida por el propio demandante. La circunstancia de que la falta de las 
baldosas fuera conocida -o no- por la Administración, circunstancia por lo demás no 
acreditada, resultaría irrelevante, en tanto que el deber que se imputa a la 
Administración es de defectuosa conservación de sus instalaciones, que incluye también 
un deber de vigilancia. Pero es que lo verdaderamente significativo es que la falta 
de las dos baldosas no constituye un riesgo objetivo de modo que si el actor 
hubiera caminado por la acera con la mínima diligencia, mirando de vez en cuando 
al suelo, se hubiera percatado de su existencia y, de haberse percatado, lo hubiera 
sorteado ya que, como hemos visto, se trata de una acera ancha e iluminada que 
permitía esquivarlo, no siendo el borde de la misma, en el que además existe una 
farola, el lugar para deambulación ni para acceder a la calzada. En definitiva, no ha 
acreditado la apelante la concurrencia del nexo causal, requisito indispensable para que 
pueda declararse la responsabilidad de la Administración pública, lo cual nos exime de 
examinar la valoración del  daño." 

  
4.      Manca de diligència en la deambulació: culpa de la perjudicada  

  

Tal i com hem detallat, la vorera en què es troba l’esmentada boca d’incendi, presenta 
òptimes condicions per a la deambulació dels vianants, i així es pot  observar en les 
imatges adjuntes amb l’informe tècnic i, atès que en la data de l’incident el paviment i les 
voreres no presenten cap desperfecte que impedís el correcte ús pels vianants, 
semblaria que de produir-se algun tipus d’incident en aquesta vorera va ser degut a una 
manca d’atenció en el deambular de la pròpia reclamant. 

  
Ara bé, la jurisprudència del Tribunal Suprem ha reiterat en diverses ocasions 
l'exoneració de responsabilitat per a l'Administració en aquells casos on és la pròpia 
conducta del perjudicat la que determina la producció del dany. Així ho manifesta l'Alt 
Tribunal en la seva recent sentència de 30 de novembre de 2015 (RJ 2015\5472) i les 
sentències de 20 de juny de 2000 (RJ 2000\7082) i 27 de desembre de 1999 (RJ 
1999\10072).  
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A més a més, la jurisprudència ha destacat la impossibilitat d'exigir un perfecte estat de 
conservació de les voreres o calçades i l'obligació dels ciutadans de prestar una mínima 
diligència en la circulació i l'exclusió de la responsabilitat de l'Administració en aquells 
casos en què el perjudicat sigui una persona coneixedora del lloc. Així ho manifesta per 
exemple la Sentència del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia de 9 de març de 
2015 (JUR 2015\216493) en afirmar: 
  
“Por mor de lo expuesto, los Tribunales vienen exonerando de responsabilidad a las 
Administraciones públicas cuando el accidente pudiera haber sido evitado con una 
mínima atención, cuidado al deambular o eludir o soslayar el lugar. (...)El necesario 
autocontrol en la deambulación excluye la responsabilidad de la Administración 
en los casos en que el desperfecto u obstáculo fuera fácilmente aplicable o 
conocido por el peatón por ser persona con vinculación en la zona o de mínima 
entidad que impida apreciar su capacidad para ocasionar daños en condiciones 
normales. 
Así, al caso, el obstáculo que se dice originador de la caída, según las fotografías 
aportadas por la recurrente, de haber ocurrido ahí la caída, no parece susceptible 
de originarla sin el actuar desatento de la víctima, aún con deficiente conservación 
de la calzada por la Administración. Máxime cuando el bache era conocido por el 
recurrente que pasaba frecuentemente por allí, según dice uno de los testigos, que 
le conocía de cruzarse con él, siendo residente el recurrente en las inmediaciones 
  
Corresponde, por tanto, la desestimación del recurso de apelación por el concurso 
de las anteriores consideraciones". 
  
Seguint en aquesta línia es pronuncia la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 2 de Tarragona de 3 de desembre de 2015 (JUR 2016\57097) en la que es resol:  
  
"El desperfecto que presenta el pavimento de la acera, concretamente la existencia de 
desperfectos en ocho baldosas, no representaba un riesgo para los viandantes y 
en este caso para la actora, por cuanto que con una mínima diligencia y atención 
hubiese podido salvarse el obstáculo y cruzar por el mismo sin problema alguno, 
siendo además, que si se hubiese prestado la atención exigible a la persona media que 
camina, se habría reparado en que la acera era lo suficientemente ancha como para 
transitar por la parte que se encontraba en buenas condiciones de uso, sin presentar 
desperfecto alguno, por lo que si la misma no hizo uso de dicha opción, ha de 
entenderse que fue porque no andaba atenta a las circunstancias de la acera, atención 
que sin duda alguna hubiese determinado que no tuviese lugar la caída".  
  
En el present cas, la reclamant prestant una mínima diligència podria haver evitat passar 
per sobre la tapa de la boca d’incendis si aquesta li hagués suposat un risc, 
circumstància no acreditada.  
  
Així mateix, cal destacar que, segons assenyala la pròpia senyora Lorenzo, la caiguda 
es produeix en hores diürnes, a les 19.30 hores del mes de maig, circumstància que 
posa de manifest que la reclamant amb una mínima diligència podria haver observat 
l'existència de la tapa de la boca d’incendis o de qualsevol defecte en el paviment. 
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En aquest sentit, la jurisprudència ha determinat la impossibilitat d'exigir responsabilitat a 
l'Administració en aquells casos en què es tracti d'un obstacle visible a plena llum del dia 
que el reclamant amb una mínima diligència i atenció en el seu caminar podria haver 
evitat. Així ho estableix per exemple la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Castella i Lleó de 20 de juny de 2014 (JUR\2014\199980)  manifestant: 
  

"Vistas las alegaciones de las partes, examinadas las pruebas obrantes en los autos, en 
especial las fotografías del lugar del accidente que figuran en el expediente 
administrativo (folio 12), no cabe sino concluir que no existe relación de causalidad entre 
el daño producido y los servicios públicos de la Administración demandada; pues, 
acreditado que el desperfecto existente en la inadecuada conservación del pavimento, al 
no estar correctamente colocada la baldosa de la acera, era de escasas dimensiones y 
que el accidente se produjo en un lugar completamente visible, la relación de causalidad 
quedó rota al concurrir la culpa exclusiva de la víctima, pues el accidente se tuvo que 
producir como consecuencia de la falta de la debida diligencia o atención en el 
deambular por la vía pública. (...) 

  
Lo anterior resulta de que no figura acreditado que las lesiones sufridas por la actora 
sean consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos del 
Ayuntamiento demandado, pues lo cierto es que el accidente enjuiciado fue debido a 
la culpa exclusiva de la actora, por su negligente deambulación, al transitar por 
una zona con iluminación diurna, de completa visibilidad, de forma absolutamente 
distraída y sin prestar la mínima atención a las circunstancias de la vía". 
  
Per tot allò exposat anteriorment, hem de concloure que en el present cas no concorren 
els requisits exigits per la normativa per atribuir responsabilitat patrimonial a l'Ajuntament 
de Banyeres del Penedès per les lesions suposadament sofertes per la senyora amb 
DNI .....838Q o pel pretès agreujament de la lesió a l’espatlla que se li va diagnosticar 
l’any 2017.  
  
En conseqüència, PROPOSO: 
  
Desestimar, d’acord amb els fonaments de dret exposats, la reclamació de 
responsabilitat patrimonial iniciada per la senyora amb DNI .....838Q per danys 
ocorreguts el dia 28 de maig de 2018 en caure, segons manifesta, al carrer Passatge del 
Pavelló a causa de la tapa d’una boca d’incendis. 
  

Règim de recursos: 

  

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l’endemà de la 
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona. 

  

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició en el termini màxim d’1 mes 
des de l’endemà de la notificació, davant de l’Alcalde 
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És tot el que ha d’informar qui subscriu. Tanmateix, l’òrgan competent resoldrà allò que 
cregui més oportú.” 

  

Ateses les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’article 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.- Desestimar, d’acord amb els fonaments de dret exposats, la reclamació de 
responsabilitat patrimonial iniciada per la senyora amb DNI .....838Q per danys 
ocorreguts el dia 28 de maig de 2018 en caure, segons manifesta, al carrer Passatge del 
Pavelló a causa de la tapa d’una boca d’incendis. 

  

SEGON.- Notificar aquest acord als interessats i a la companyia asseguradora. 

  

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

  

Expedient 1481/2018. Aprovació Factures 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL 

  

APROVACIÓ DE FACTURES.Exp.-1481/2018 
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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-18-1526 Hidro Tarraco, S.A 561,50 
Material per reparacions avaries 
aigua 

FACT-18-1560 Ciurana Gasull, S.L 360,76 Benzina vehicles municipals octubre 

FACT-18-1561 Ferreteria Jaume, S.A 844,75 
Material de serveis per reparacions 
brigada 

FACT-18-1562 Ferreteria Jaume, S.A -18,13 Devolució material serveis 

FACT-18-1563 Cruz Roja 239,87 
Servei teleassistència domiciliaria 
octubre 

FACT-18-1565 SyG, S.A 188,11 
Material per reparacions enllumenat 
públic 

FACT-18-1566 Endesa Energia, S.A.U 909,74 
Electricitat 30-09-2018 a 31-10-2018 
Camp Futbol 

FACT-18-1567 Hidro Tarraco, S.A 246,57 
Material per reparacions avaries 
aigua 

FACT-18-1570 Mireia Barba Lloret 1686,74 Assessorament tècnic mes octubre 

FACT-18-1571 Espai Lleure Divertalia, S.L 1089,00 
Taller de patchwork, puntes de coixí i 
costura mes octubre 

FACT-18-1572 Espai Lleure Divertalia, S.L 935,00 Dinamitzador Espai Jove mes octubre 

FACT-18-1573 Espai Lleure Divertalia, S.A 342,06 
Servei menús servits Escola Bressol 
mes octubre 

FACT-18-1574 Gestinet Internet Informàtica, S.L 435,60 Manteniment informàtic mes octubre 

FACT-18-1575 Eco BP, S.L 2992,68 
Servei recollida fracció vegetal mes 
juny 

FACT-18-1576 Francesc Ripoll Sonet 33,88 Carbó per castanyada Escola Publica 

FACT-18-1578 Eco BP, S.L 3144,20 
Servei recollida fracció vegetal 
octubre 

FACT-18-1579 Eco BP, S.L 1403,35 
Servei deixalleria comarcal mes 
octubre 

FACT-18-1580 Eco BP, S.L 857,57 Servei recollida selectiva mes octubre 

FACT-18-1581 Eco BP, S.L 17347,97 Servei recollida residus mes octubre 

FACT-18-1591 Incatur, S.L 56,27 Material reparacions brigada 
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FACT-18-1592 Incatur, S.L 177,00 Material per reparacions brigada 

FACT-18-1593 Canon Penedes, S.A 469,83 
Servei copies Ajuntament i Centre 
Cívic 

FACT-18-1595 Endesa Energia, S.A.U 85,26 
Electricitat 30-09-2018 a 31-10-2018 
Zona carretera 

FACT-18-1596 Endesa Energia, S.A.U 247,41 
Electricitat 30-09-2018 a 31-10-2018 
Pl Ajuntament 

FACT-18-1597 Endesa Energia S.A.U 235,67 
Electricitat 30-09-2018 a 31-10-2018 
TP2124 UA B-2 

FACT-18-1598 Endesa Energia, S.A.U 215,84 
Electricitat 30-09-2018 a 31-10-2018 
C. A Interior 

FACT-18-1599 Hidro Tarraco, S.A 8,14 
Material per reparacions avaries 
aigua 

FACT-18-1600 Endesa Energia, S.A.U 70,54 
Electricitat 10-10-2018 a 13-11-2018 
Sector B-2 

FACT-18-1601 Endesa Energia, S.A.U 287,01 
Electricitat 10-10-2018 a 13-11-2018 
Centre Cívic 

FACT-18-1602 Endesa Energia, S.A.U 227,26 
Electricitat 09-10-2018 a 11-11-2018 
Consultori Mèdic 

FACT-18-1603 Endesa Energia, S.A.U 852,22 
Electricitat 10-10-2018 a 13-11-2018 
Pou Pujolet 

FACT-18-1604 Endesa Energia, S.A.U 176,42 
Electricitat 10-10-2018 a 13-11-2018 
Bombeig JM Caparros 

FACT-18-1605 Endesa Energia, S.A.U 747,86 
Electricitat 10-10-2018 a 13-11-2018 
Marquesa Griny 

FACT-18-1606 Endesa Energia, S.A.U 486,40 
Electricitat 10-10-2018 a 13-11-2018 
Casc Camí Tancat 

FACT-18-1607 Endesa Energia, S.A.U 462,30 
Electricitat 10-10-2018 a 13-11-2018 
C. Tarragona 

FACT-18-1608 Endesa Energia, S.A.U 2332,84 
Electricitat 10-10-2018 a 13-11-2018 
C. Girasol 

FACT-18-1609 Endesa Energia, S.A.U 560,19 
Electricitat 10-10-2018 a 13-11-2018 
Pinatellada 

FACT-18-1610 Endesa Energia, S.A.U 55,02 
Electricitat 09-10-2018 a 11-11-2018 
Pista Poliesportiva 

FACT-18-1611 Endesa Energia, S.A.U 289,01 
Electricitat 10-10-2018 a 13-11-2018 
Escola Bressol 

FACT-18-1612 Endesa Energia, S.A.U 120,79 
Electricitat 10-10-2018 a 12-11-2018 
Local Joves i Serveis Socials 

FACT-18-1617 Cespa, S.A 1238,51 Tala i recollida Pi i C. Orquídies 
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FACT-18-1618 Fornell Consultors, S.L.P 2290,53 
Quota gestoria i informació MINHAP 
novembre 

FACT-18-1619 
Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona 45,00 

BOP modificació crèdit Fundació 
Josep Cañas 

FACT-18-1620 Carpinteria Guerrero, S.L 309,23 
Substitució persianes menjador 
Escola Publica 

FACT-18-1621 Naturgy Iberia, S.A 910,54 
Gas natural Escola Publica 23-09-
2018 a 30-09-2018 

FACT-18-1622 Jose Fernando Camara Gallego 119,20 Pollastre per banc aliments 

FACT-18-1623 SyG, S.A 1966,58 Material elèctric per enllumenat públic 

FACT-18-1624 Lourdes Meroño Coria 332,75 Repartiment agenda mes novembre 

FACT-18-1625 Lourdes Meroño Coria 389,62 Gravació CDPlens i notes de premsa 

FACT-18-1626 Juan Jose Parejo Segura 20,00 Dinar reunió Alcalde i Sr Calaf 

FACT-18-1627 Ikea Iberica, S.A 1563,00 6 butaques per la llar d'avis 

FACT-18-1628 Game Stores Iberia, S.L 89,85 
2 comandaments i joc FIFA Espai 
Jove 

FACT-18-1629 JM Bruneau España, S.A 405,35 Armari beige per oficines Ajuntament 

FACT-18-1630 Associació Catalana de Municipis 527,00 Quota associats any 2018 

FACT-18-1631 
Espublico Servicios para la 
Administracion, S.A 642,28 Manteniment gestiona mes novembre 

FACT-18-1632 Incatur, S.L 63,74 
Material de serveis per reparacions 
brigada 

FACT-18-1633 Cespa, S.A 768,35 Obra condicionament C. Nou Saifores 

FACT-18-1634 Cespa, S.A 8897,86 Remodelatge passatge gaudi 

FACT-18-1635 Manantial de Salud, S.L.U 41,84 
Contracte lloguer aigua per 
ajuntament i escola bressol 

FACT-18-1636 Mª Dolores Lopez Pizarro 220,00 Classes gimnàs gent gran novembre 

FACT-18-1637 
Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona 45,00 

BOP padró subministrament aigua 
3er trimestre 

FACT-18-1638 
Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona 145,00 

Modificació crèdit 5/2018 i 7/2018 
aprovació inicial 

FACT-18-1639 Naturgy Iberia, S.A 324,33 
Electricitat 11-10-2018 a 13-01-2018 
Escola Publica 

FACT-18-1640 Josepa Jané Figueras 242,28 Pollastre i patates per banc aliments 

FACT-18-1641 Melanie Mata Goodridge 82,90 Ous i oli per banc aliments 
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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, 
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 63.445,24 € i procedir a la comptabilització en la fase comptable 
corresponent a càrrec dels crèdits del vigent pressupost.   

  

SEGON.- Procedir al pagament efectiu, quan procedeixi.  
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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 981/2018. Sol·licitud de llicència Urbanística de caràcter 
major per a la construcció d'un habitatge aïllat 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER LA JGL 

  

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXP.- 981/2018  

  

  

EMPLAÇAMENT:    Violetes, 38 del Priorat de Banyeres. 

REFERÈNCIA CADASTRAL:  7704411CF7770S0001YB 

  

En data 6 d’agost de 2018, Construccions Germans Rebollo, S.L.  va presentar sol·licitud 
de llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de major. 

  

En data 7 d’agost de 2018,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic. 

  

En data 4 de desembre de 2018 el tècnic municipal va emetre informe favorable que es 
transcriu a continuació: 

  

Se sol.licita obres per un habitatge unifamiliar aïllats. 
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Es presenta documentació gràfic amb 2 plànols i documentació amb dos fulls d’adatació 
i continuació del Visat núm. 20076011269. 

  

A part, s’ha presentat un CD amb l’adaptació del projecte visat l’any 2007, signat per 
Sonia Vilella Nebot, a l’actualitat. El nou projecte s’ha signat i visat per l’arquitecte Joan 
Josep Bujaldon. 

  

En data 24 d’agost de 2018, es fa requeriment on se sol.licita “... es concreti la sol·licitud 
i s’aporti projecte signat i visat amb tota la documentació necessària per definir les 
exigències tècniques d’acord amb la normativa tècnica aplicable.” 

  

En data 22 de novembre de s’ha presentat escrit on fa constar que ha presentat la 
documentació requerida. 

  

La finca es troba en la Urbanització Priorat de Banyeres i té una classificació de sòl urbà 
consolidat, qualificat amb la clau 6a, zona unifamiliar aïllada, subintensitat 1. 

  

L’edificació té dues plantes i soterrani i una superfície construïda de 275,51m2, 
distribuïts en 112.52m2 en planta soterrani i 162.99m2. 

  

La finca, segons cadastre, té 289m2.  

  

Respecte el compliment de la normativa urb. 

La finca compleix amb la finca mínima i la construcció s’ajusta als paràmetres del 
Planejament. 

  

Respecte la documentació presentada 

Manca document d’acceptació d’un dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat 

  

Per tant, s’informa favorable, condicionat a l’aportació, abans de l’inici de les 
obres, d’un document d’acceptació d’un dipòsit signat per un gestor de residus 
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autoritzat. 

  

El pressupost de les obres segons ordenança fiscal puja la quantitat de: 

  

Mòdul   sup.   Pressupost 

810 eur/m2 x 275,51 m2 = 223.163,10 € 

              

  

  

En data 5 de novembre 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 sol·licitada, que tenen el caràcter 
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major,  i que fa referència a l’ identificació següent: 

  

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

 Descripció de les obres:  Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 

 Emplaçament de les obres: Violetes, 38 del Priorat de Banyeres 

 Referència Cadastral:  7704411CF7770S0001YB 

 Promotor:   NIF B....482. 

 Identificació del redactor del projecte: Arq. Col. 19467/0 

 Suspensió de Llicències: No 

 Afectació del domini públic: No 

  

SEGON.- La llicència d’obres estarà sotmesa als següents condicionants: 

  

-        Caldrà aportar document d’acceptació d’un dipòsit signat per un gestor de 
residus autoritzat 

  

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

  

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

  

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

  

Un cop caducada la llicència urbanística, l'òrgan municipal competent ho ha de declarar i 
ha d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres persones i 
amb l'audiència prèvia de la persona titular. 
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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 6.694,89 € 

- Taxa Llicència Urbanística 892,65 € 

- TOTAL 7.587,54 € 

  

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 

  

  

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

Donar compte Decrets 

Nom Data Resum Expedient 

DECRET 
2018-0119 

  

28/11/2018 
13:50 

Decret de l'alcaldia d'aprovació de la 
modificació de crèdit núm. 8/2018, 
modalitat transferència de crèdits 

entre aplicacions de despeses de la 
mateixa àrea de despesa 

1456/2018 

DECRET 
2018-0120 

  

28/11/2018 
14:48 

Convocatòria Junta de Govern Local 
en sessió ordinària de data 29 de 
novembre de 2018. JGL/2018/35 

JGL/2018/35 

DECRET 30/11/2018 Expedient d’advertiment  sobre 1316/2018 
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2018-0121 

  

13:10 actuacions de la treballadora amb 
NIE:994M 

 

  

Donar compte Formularis I (novembre 2018) 

Nom Data Resum Exp. Proveïdor 
Import 

Amb IVA 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0294 

06/11/2018 
15:18 

serveis - Tast de vins 
a la Biblioteca 

Municipal 
1272/2018 

Hotel 
Restaurant 

El Bosc, 
SCP 

250,80 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0295 

06/11/2018 
15:18 

Subministrament per 
comprar llibres per la 
biblioteca municipal 

1329/2018 
Llibreria 
Mitjans 

544,74 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0296 

06/11/2018 
15:25 

Servei  pròrroga 
lloguer de l'equip 

IRDVC 5051i 
(fotocopiadora) de 

l'Ajuntament 

965/2018 
Canon 

Penedès SL 

Adquisició 
equip: 1.815 

€  Servei  
manteniment 

12 mesos:  
371,69 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0297 

06/11/2018 
16:34 

Servei  lloguer d'un 
camió cistella per a 

l'Ajuntament 
1360/2018 

Plataforma 
Penedès S.L 

350,90 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0298  

07/11/2018 
14:01 

Subministrament - 
Mobiliari per 
Secretaria 

1265/2018 
Bruneau 

España SA 
405,35 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0299  

07/11/2018 
14:02 

Subministrament 
comanda Ajuntament 

material oficina. 
1334/2018 

Lyreco 
España SA 

544,50 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0300  

07/11/2018 
15:01 

Subministrament 
material per 

reparacions avaries 
aigua 

1282/2018 
Hidro 

Tárraco SA 
561,50 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0301  

07/11/2018 
15:27 

Subministrament  1 
màquina de cosir 

Brothers 
1374/2018 

Ramon 
Punsola 
Torres 

100 € 
(exempt 
d’IVA)  

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0302  

08/11/2018 
15:19 

Servei neteja pas 
riera del municipi de  

Banyeres del 
Penedès 

1301/2018 Cespa SA 1.501,10 € 

CONTRACTES 08/11/2018 Formulari I, contracte 1302/2018 Martínez 1.730,78 € 
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MENORS 2018-
0303  

15:20 menor de servei 
reparació d'una  fuita 
d'aigua zona c/ Cami 

de l'Arboç de 
Banyeres del 
Penedès -- 

Arlandés 
S.L. 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0304  

08/11/2018 
15:20 

Servei reparació 
d'una  fuita d'aigua 
zona c/ Camelies-

Til.lers del Priorat de 
Banyeres  

1263/2018 
Martínez 

Arlandés S.L 
2.252,77 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0305 

08/11/2018 
15:20 

Servei tala i recollida 
d'un pi de la zona 

verda del c/ Orquídies 
del Priorat  de 

Banyeres 

1262/2018 Cespa SA 1.238,51 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0306  

09/11/2018 
12:23 

Servei construcció i 
col.locació de 4 
taules  per l'aula 
d'ordinadors del 
col.legi públic de 

Banyeres del 
Penedès 

1245/2018 Fontanilles 8.136,74 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0312  

15/11/2018 
16:17 

Obra, Arrebossar 
caseta del camp de 
Futbol municipal de 

Banyeres del 
Penedès 

1402/2018 
Martínez 

Arlandés S.L 
627,26 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0313 

16/11/2018 
13:52 

Servei per un conta 
contes sobre el 

sistema solar amb 
una cúpula/planetari 

1408/2018 
Associació 

Bocafoscant 
327,85 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0314 

16/11/2018 
14:44 

Obres reparació 
finestra baixos de 
l'Ajuntament  de 

Banyeres del 
Penedès 

1417/2018 
Construccion
s Germans 
Rebollo SL 

565,49 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0315 

22/11/2018 
15:21 

Subministrament 1 
fotòmetre cloro i 2 

tester per a 
l'Ajuntament  de 

Banyeres del 
Penedès 

1260/2018 
Hidro 

Tárraco SA 

Fotòmetre36
9,05 € Dos 
tester: 
273,46 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0319 

26/11/2018 
17:34 

Servei  neteja Plaça 
Ermita i voltants de 
les Masies de Sant 

miquel  de Banyeres 
del Penedès 

1100/2018 Cespa S.A 
642,38 € 

(10%) 



     
 
 
 
        
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 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0320 

30/11/2018 
11:53 

Serveis- Concert de 
Sant Esteve 

1280/2018 
Agrupació 

Coral Ressò 

490,00 € 
(exempt 
d’IVA) 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0321 

30/11/2018 
11:53 

Subministrament - 
Compra material per 
a un taller de Nadal - 

Espai Jove 

1412/2018 
Rosó Borrell 
Montserrat 

56,50 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0322 

30/11/2018 
13:13 

Subministrament - 
Formulari I 

subministrament fulls 
Jutjat de pau - 

1459/2018 
Sugrañes 

Editors S.L. 
174,24 € 

CONTRACTES 
MENORS 2018-

0323 

30/11/2018 
13:13 

Servei Sopar la Nit de 
la Xarxa 

1465/2018 
Restaurant 
Xaloquell 

60,00€ 

 

  

  

C) PRECS I PREGUNTES  

  

No hi ha assumptes 

  

  

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  

 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
	barcode28: 
	barcode29: 
	barcode30: 
	barcode31: 
	barcode32: 
	barcode33: 
	barcode34: 
	barcode35: 
	barcode36: 
	barcode37: 
	barcode38: 
	barcode39: 
	barcode40: 
	barcode41: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Banyeres del Penedès
	2018-12-12T14:58:33+0100
	Banyeres del Penedes
	CPISR-1 C José Félix Velasco Martínez
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Banyeres del Penedès
	2018-12-13T10:45:56+0100
	Banyeres del Penedes
	CPISR-1 Amadeu Benach i Miquel
	Ho accepto




