
ACTA   

 

 

Expedient núm.:   Òrgan col·legiat:   

JGL/2019/6  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ   

Tipus de convocatòria   Ordinària 

Data  21 / de febrer / 2019  

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

Lloc   Sala de Juntes  

Presidida per   Amadeu Benach i Miquel  

Secretària   Immaculada Rocío Santos Cuellas  

  

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ   

DNI Nom i Cognoms  Assisteix  

39689555L Amadeu Benach i Miquel SÍ 

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

35013086W Ida Pilar Josefa Berdusan Farré SÍ 

46333082L Joan Roig i Soria SÍ 

39636281J Lluís Inglada i Jané SÍ 

  

  



Una vegada verificada per la Secretària Interventora Tresorera Accidental 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 14 de febrer 
de 2019. JGL/2019/5. 

  

Expedient 160/2019. Sol·licitud de tractament de fu ita en el rebut d’aigua 
corresponents al quart trimestre de 2018.  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

APROVAR, SI S’ESCAU, EL TRACTAMENT DE FUITA, EN EL REBUT D’AIGUA 
CORRESPONENTS AL QUART TRIMESTRE DE 2018.- 160/2019  

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI: ...100H, de data 29 de gener de 2019 
i amb registre d’entrada número RE-19-0333, en la qual comunica que el dia 8 de gener 
de 2019, l’encarregat de fer les lectures de l’aigua, li va comunicar que tenia una fuita 
d’aigua, ja que el comptador no parava de rodar.  

Vist que aporta el full de treball, del dia 11 de gener de 2019, de detecció i reparació de la 
fuita d’aigua, que hi havia soterrada al jardí de l’immoble. Per la qual cosa, sol·licita un 
tractament de fuita en el rebut de l’aigua corresponent al quart trimestre de 2018.  

Vist l’informe tècnic, de data 14 de febrer de 2019 i amb número de registre IT/19/032, el 
qual: “han corroborat el correcte funcionament del comptador d’aigua, a més, s’ha pogut 
constatar que el consum es excessiu en comparació amb el mateix període d’altres anys. 
Per conseqüent creiem que l’excés de consum  del 4t període de l’any 2018 es degut a 
una fuita, la qual segons declara la propietat i en funció del parte de reparació presentat , 
ha quedat reparada en data 11/01/2019. 

Per tant, i en seguiment del Reglament regulador del servei se subministrament d’aigües 
potables de Banyeres  procedeix aplicar un tractament de fuita al 4t període  de l’any 



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 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.- Sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos que anul·li i doni de baixa el rebut de 
subministrament d’aigua corresponent al quart de 2018, amb número fix: 0208002266 i a 
nom de la Sra. amb DNI: ...100H, per detectar fuita i en generi un de nou amb tractament 
de fuita.  

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

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

  

Expedient 911/2017. Autorització devolució  fiança a DEFIBER, S.A.U per 
fi d'obra  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

  

AUTORITZAR, SI S’ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LES FIANCES  DE L’EXP. 911/2017  

En data 23 de novembre de 2017, DEFIBER, S.A.U., va obtenir llicència per a la 
construcció d’una planta satèl·lit d’emmagatzematge i gasificació de gas natural dins de 
les instal·lacions que la empresa te al terme municipal de Banyeres del Penedès. 

La llicència atorgada estava condicionada al dipòsit de una fiança de 726,50 euros que 
garantien l’execució de l’obra i la correcta gestió dels residus produïts. Aquesta fiança va 
ser dipositada en data 24 de novembre de 2017. 

En data 27 de desembre de 2018, amb registre d’entrada E/19/4563, DEFIBER, S.A.U. 
notifica el final de les obres i demana la devolució de l’import de la fiança 

En data 14 de febrer de 2019, el tècnic municipal emet informe favorable després de  
realitzar visita de comprovació i conclou que les obres s’ajusten al projecte presentat amb 
la qual cosa informa favorablement la primera utilització de la construcció realitzada i la 
devolució de les fiances. 



En data 19 de febrer de 2019, el Secretari Interventor i Tresorer de l’Ajuntament emet 
informe favorable per a la devolució de les fiances dipositades en l’expedient  911/2017 - 
O/17/070  

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

Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de 
Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015. 

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

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

PRIMER.- Autoritzar la devolució de les fiances dipositades per garantir l’execució de 
l’obra i la correcta gestió dels residus al número de compte indicat per la interessada per 
un import de 726,50 euros. 

SEGON.- Notificar el present acord als interessats.  

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

  

Expedient 142/2019. Autorització canvi de la titularitat de l'activitat  de 
restauració a Heretat Sabartés en favor de la Merca ntil Gestió Espais 
Gastronòmics SL  

No hi ha acord  Motiu:  Ampliar documentació 

  

Expedient 138/2019. Sol.licitud llicència urbanísti ca de caràcter menor 
per reformar la cuina i el bany de l'habitatge de l 'AV. Marquesa de 
Grinyi, 51  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

  

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICENCIA D’OBRES MENO RS EXP.- 138/2019  

  



  

EMPLAÇAMENT:    Marquesa de Grinyí, 51 

REFERÈNCIA CADASTRAL:  8304615CF7780S0001EQ 

  

En data 4 de febrer 2019, el Sr. DNI ...369-L  va presentar sol·licitud de llicència d’obres 
en sòl urbà que tenen el caràcter de menor. 

  

En data 5 de febrer de 2019,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic. 

  

En data 14 de febrer de 2019 el tècnic municipal va emetre informe favorable. 

  

En data 19 de febrer de 2019 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 menor sol·licitada 
i que fa referència a l’ identificació següent: 

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

• Descripció de les obres:  Reformes a cuina i bany 
• Emplaçament de les obres: Marquesa de Grinyí, 51 

 Referència Cadastral:  8304615CF7780S0001EQ 

• Promotor:   Sr. DNI ...369-L 
• Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència 
• Suspensió de Llicències: No 
• Afectació del domini públic: No 

 

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

-        Les obres no suposaran afectació estructural. 

-        Les obres no tindran afectació sobre el domini públic. 

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

 

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

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

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

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

QUART.- En aplicació de l’ article 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 realitzar 
la següent liquidació tributària: 

  

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 199,50 € 



- Taxa Llicència Urbanística  36,00 € 

- TOTAL 235,50 € 

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

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.  

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

  

Expedient  182/2019. Subvenció directa a l'AMPA de l'institut de l'Arboç 
pel projecte de les estades lingüístiques a Irlanda  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

APROVAR, SI S’ESCAU, LA CONCESSIÓ DIRECTA DE SUBVEN CIÓ A L’AMPA DE 
L’INSTITUT DE L’ARBOÇ PEL PROJECTE D’ESTADES LINGÜÍ STIQUES A IRLANDA, 
CURS 2018-2019. EXP.- 182/2019 

Atès l’entrada número 4182 de data 21 de novembre de 2018 en la qual l’AMPA de l’Institut 
de l’Arboç sol·licita una subvenció a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per un projecte 
d’estades lingüístiques a Irlanda per al curs 2018-2019.   

Atès que els joves de Banyeres del Penedès es desplacen al municipi veí de l’Arboç, a 
cursar l’ESO, donat que al nostre municipi no hi existeix aquest servei educatiu. 

Atès que l’AMPA de l’IES de l’Arboç, juntament amb la direcció de l’Institut de l’Arboç, 
porten a terme un projecte d’estades lingüístiques a Irlanda, per alumnes de 3r de l’ESO 
que cursen els seus estudis a l’Institut de l’Arboç. 

  

Atès que : 

  

-       L’objecte del projecte és aprendre anglès amb la convivència amb les famílies 
d’un poble irlandès i classes a l’institut del mateix poble. 

  

-       Els destinataris són alumnes de 3r de l’ESO de l’Institut de l’Arboç. 

  



-       La durada de les estades és de 6 dies (5 nits) de l’1 al 6 de maig de 2019. 

  

Atès que del total d’alumnes que hi participaran en el projecte és de 68, dels quals 15 són 
del nostre municipi. 

  

Atès la memòria del Sr. Amadeu Benach i Miquel, Regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament 
de Banyeres del Penedès que consta a l’expedient, i en la qual es considera que el 
projecte d’estades lingüístiques a Irlanda fomenta l’aprenentatge d’una llengua estrangera 
i dóna l’oportunitat als alumnes de millorar el seu nivell d’anglès. Així mateix, el projecte 
és d’interès general, utilitat pública, fomenta la cohesió social i propicia el coneixement 
d’altres costums per part dels alumnes. 

  

Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès que consta a l’expedient, en el qual s’acredita 
l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 3240 
48225 per import de 750,00 € (a raó de 50€ per alumne empadronat al nostre municipi) i 
també indica la normativa jurídica aplicable al cas que ens ocupa. 

  

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.  

  

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 transcriu seguidament:  

  

“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS  I L’ASSOCIACIÓ 
DE MARES I PARES D’ALUMNES DE L’INSTITUT DE L’ARBOÇ  PER REGULAR LA 
CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER FINANÇAR EL PROJECTE D’ESTADES 
LINGÜÍSTIQUES A IRLANDA AL MAIG DE 2019  

  

Banyeres del Penedès, .. de febrer de 2019 

  

REUNITS 

  

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

  

I de l’altra banda la Sr. Jaume Solé Freixas,  major d’edat, amb DNI 44019471R, que 
actua com a President en nom i representació de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes 
de l’Institut de l’Arboç, amb CIF G-43263227 



  

Assistits pel Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de l’Ajuntament 
de Banyeres del Penedès. 

  

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 de Mares i Pares d’Alumnes de l’Institut de l’Arboç és una 
entitat sense ànim de lucre vàlidament constituïda, que vetlla per a la millora de la qualitat 
educativa dels seus fills i filles. En aquest marc, i dins de les seves accions, es contempla 
l’organització, la gestió i direcció d’activitats educatives en l’etapa que va dels 12 als 18 
anys d’edat.  

  

SEGON.- Que és objectiu d’aquest Ajuntament donar suport i contribuir a la consolidació 
d’activitats que l’AMPA de l’Institut de l’Arboç realitza, en concret, col·laborar en el projecte 
d’Estades Lingüístiques a Irlanda pels alumnes de 3r de l’ESO. 

  

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 de Mares i 
Pares d’Alumnes de l’Institut de l’Arboç, 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 de 
Mares i Pares d’Alumnes de l’Institut de l’Arboç,  per import de SET-CENTS CENTS 



CINQUANTA EUROS (750,00 €) per cofinançar el projecte d’Estades Lingüístiques a 
Irlanda pels alumnes de 3r de l’ESO que tindrà lloc de l’1 al 6 de maig de 2019. 

  

SEGON.- Beneficiari  

  

2.1 Requisits 

  

S’ha comprovat que l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Institut de l’Arboç 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 de Mares i Pares d’Alumnes de l’Institut de l’Arboç 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.  

  

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  

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès subvenciona a l’Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes de l’Institut de l’Arboç per a l’activitat especificada en la clàusula primera 
d’aquest conveni, amb la quantitat de SET-CENTS CINQUANTA EUROS (750,00 €),  a 
càrrec de la partida pressupostària 3240 48225 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 
1.  



CINQUENA.- Forma de justificació i termini  

L’activitat objecte de la subvenció que es regula en el present conveni es realitzarà durant 
els dies de l’1 al 6 de maig de 2019.  

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Institut de l’Arboç haurà de presentar 
justificants que acrediten la realització de l’activitat objecte d’aquesta subvenció en el 
termini de 30 dies a la realització de l’activitat, així com el compliment de la finalitat que 
determina la concessió de la mateixa, omplint el quadre de l’Annex 2. 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 3. 

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 vigent, prorrogat de l’exercici anterior, 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 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 i Regidor d’Educació de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès    

Amadeu Benach i Miquel     

  

El President de l’Associació de Mares i Pares de l’Institut de l’Arboç 

Jaume Solé Freixas  

  

Dóna fe, 

El secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès  

José Félix Velasco Martínez” 

  

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, les competències del Ple a favor de Junta de Govern Local aprovades 
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 el conveni de referència i habilitar al Sr. Alcalde per a la seva signatura 
i per a la realització de les gestions necessàries en l’execució del present acord. 

SEGON.- Aprovar la concessió directa d’una subvenció a l’AMPA de l’IES de l’Arboç pel 
projecte d’estades lingüístiques a Irlanda, el qual tindrà lloc entre els dies 1 i 6 de maig de 
2019.  

TERCER.- Autoritzar, disposar i ordenar el pagament de la quantitat de 750,00 € (set-
cents cinquanta euros) a favor de l’AMPA de l’Institut de l’Arboç a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 3240 48225 del vigent pressupost.  

QUART.- Notificar el present acord a l’AMPA de l’Institut de l’Arboç. 

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

  

Expedient 198/2019. Sol.licitud per a futures elecc ions de jutge de pau a 
Banyeres del Penedès  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

  

DONAR COMPTE DE LA SOL.LICITUD PRESENTADA PEL SENYO R AMB DNI:. 
...380W PER A FUTURES ELECCIONS DE JUTGE DE PAU DE BANYERES DEL 
PENEDÈS EXP.- 198/2019 

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I.: ..380W, en data 8 de febrer de 2019  (RE 
506), sol·licitant que s’accepti la seva candidatura per ser Jutge de Pau de Banyeres del 
Penedès.  

Atès que en data 12 de novembre de 2018 té entrada en aquesta corporació el certificat 
de l’Acord adoptat per la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, de data 16 d’octubre de 2018, on es nomena a la Sra. amb D.N.I.: ...319-J 
com a Jutgessa de Pau substituta de Banyeres del Penedès. 



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.- Assabentar-se de la sol·licitud del senyor amb DNI: ...380W sobre el seu interès 
en ser Jutge de Pau a Banyeres del Penedès. 

SEGON.- Comunicar al sol·licitant que les places vacants en el càrrec de jutge/essa de 
pau titular i substitut/a s'anunciaran en l'Ajuntament amb la suficient antelació, mitjançant 
convocatòria pública, d'acord amb el règim de publicitat que estableix la legislació vigent.  

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

  

Expedient 217/2019. Aprovació Factures  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL  

  

APROVACIÓ DE FACTURES.Exp.-217/2019  

  

Es sotmet  a  la  consideració  dels  reunits  la  relació  de  factures  presentades  per  
proveïdors diversos corresponents a  l’exercici 2019, detallades seguidament: 

  

Nº Factura Raó Social Import Descripció 

FACT-19-0151 Endesa Energia, S.A.U 530,19 
Electricitat 27-12-2018 a 21-01-2019 
Aigua Dipòsit Nou 

FACT-19-0156 Securitas Direct España, S.A.U 55,66 Alarma piscina mes febrer 
FACT-19-0159 Roso Borrell Montserrat 4,20 Piles per biblioteca 
FACT-19-0160 Roso Borrell Montserrat 38,00 Diaris i revistes Llar d'avis mes gener 
FACT-19-0161 Roso Borrell Montserrat 3,25 Talonari rebuts per Ajuntament 
FACT-19-0163 Consorci d'Aigües de Tarragona 8771,94 Dotació efectiva aigua mes gener 
FACT-19-0164 Consorci d'Aigües de Tarragona 984,10 Dotació reserva aigua mes gener 

FACT-19-0165 Instal·lacions Daimat, S.L 2117,50 
Aire condicionat Centre Cívic Sant 
Miquel 

FACT-19-0166 Cespa, S.A 7272,47 Manteniment parcs i jardins mes gener 



FACT-19-0171 Pedro Perea Expósito 3509,00 Obres rebaix àrees parc patufet 

FACT-19-0172 Pedro Perea Expósito 2000,13 
Arranjament parc infantil Princep 
d’Astúries 

FACT-19-0173 Butlletí Oficial de la Província Tarragona 45,00 Anunci Reglament us xarxes socials 
FACT-19-0174 Jose Fernando Camara Gallego 83,57 Pollastre per banc aliments 

FACT-19-0176 Endesa Energia, S.A.U 1140,38 
Electricitat 31-12-2018 a 31-01-2019 
Camp Futbol 

FACT-19-0182 AN Connect 05, S.L 211,16 Tarifa plana i canal SIP mes febrer 

FACT-19-0186 Endesa Energia, S.A.U 296,78 
Electricitat 31-12-2018 a 31-01-2019 
TP 2124 UA B-2 

FACT-19-0187 Endesa Energia, S.A.U 101,28 
Electricitat 31-12-2018 a 31-01-2019 
zona carretera 

FACT-19-0188 Endesa Energia, S.A.U 518,10 
Electricitat 31-12-2018 a 31-01-2019 Pl 
Ajuntament 

FACT-19-0189 Endesa Energia, S.A.U 155,62 
Electricitat 06-12-2018 a 31-01-2019 C. 
Farigola 

FACT-19-0190 Endesa Energia, S.A.U 280,25 
Electricitat 31-12-2018 a 31-01-2019 
C.A Interior 

FACT-19-0191 Instal·lacions Daimat, S.L 320,65 
Controlador electrònic reg Camp de 
Futbol 

FACT-19-0192 Creu Roja 220,00 
Servei teleassistència domiciliaria mes 
gener 

FACT-19-0193 Naturgy Iberia, S.A 748,49 Instal·lació ledplus mes gener 
FACT-19-0198 Correos, S.A 217,20 Servei correus mes gener 
FACT-19-0199 Butlletí Oficial de la Província Tarragona 45,00 Anunci padró aigua 4rt trimestre 2018 

FACT-19-0201 Endesa Energia, S.A.U 354,72 
Electricitat 06-02-2018 a 31-01-2019 
Av Marta Mata 

FACT-19-0202 
Xarxes de Telecomunicacions 
Alternatives, S.L 302,50 Connexió telèfon mes febrer 

FACT-19-0207 Endesa Energia, S.A.U 556,53 
Electricitat 06-12-2018 a 31-01-2019 
Sant Miquel 

FACT-19-0208 Naturgy Iberia, S.A 1906,46 
Electricitat 01-01-2019 a 31-01-2019 
Escola Publica 

FACT-19-0211 Endesa Energia, S.A.U 2571,82 
Electricitat 11-01-2019 a 11-02-2019 C. 
Girasol 

FACT-19-0212 Endesa Energia, S.A.U 57,61 
Electricitat 11-01-2019 a 11-02-2019 
Sector B-2 

FACT-19-0213 Endesa Energia, S.A.U 381,65 
Electricitat 11-01-2019 a 11-02-2019 
Centre Cívic 

FACT-19-0214 Endesa Energia, S.A.U 848,50 
Electricitat 11-01-2019 a 11-02-2019 
Marquesa Griny 

FACT-19-0215 Endesa Energia, S.A.U 418,62 
Electricitat 09-01-2019 a 10-02-2019 
Consultori Mèdic 

FACT-19-0216 Endesa Energia, S.A.U 603,19 
Electricitat 11-01-2019 a 11-02-2019 
Urb Pintatellada 

FACT-19-0217 Endesa Energia, S.A.U 945,28 
Electricitat 11-01-2019 a 11-02-2019 
Pou Pujolet 

FACT-19-0218 Endesa Energia, S.A.U 504,67 
Electricitat 11-01-2019 a 11-02-2019 C. 
Tarragona 

FACT-19-0219 Endesa Energia, S.A.U 77,84 
Electricitat 12-12-2018 a 10-02-2019 
Local Joves 

FACT-19-0220 Endesa Energia, S.A.U 86,33 
Electricitat 11-12-2018 a 10-02-2019 
Dipòsit Aigua 

FACT-19-0221 Endesa Energia, S.A.U 45,54 
Electricitat 10-01-2019 a 11-02-2019 
Pista Poliesportiva 

FACT-19-0222 Endesa Energia, S.A.U 366,74 
Electricitat 11-01-2019 a 11-02-2019 
Escola Bressol 

FACT-19-0223 Endesa Energia, S.A.U 492,00 
Electricitat 11-01-2019 a 11-02-2019 
Casc Camí Tancat 

FACT-19-0224 Naturgy Iberia, S.A 262,36 
Electricitat 14-11-2018 a 17-12-2018 
Escola Publica 

FACT-19-0225 Naturgy Iberia, S.A 182,89 
Electricitat 18-12-2018 a 11-01-2019 
Escola Publica 

 



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.  

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 2019. 

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 40.635,17 € 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 33/2019. Sol·licitud de tractament de fui ta en el rebut d’aigua 
corresponents al tercer trimestre de 2018.  

No hi ha acord  Motiu:  Ampliar documentació 

  

Expedient 161/2019. Sol.licitud llicència de gual a l carrer Sant Miquel 1  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 



PROPOSTA D'ALCALDIA PER JGL  

CONCEDIR, SI S'ESCAU, LLICÈNCIA DE GUAL. EXP. 161/2 019 

Vist que, amb data 7 de febrer de 2019, va ser presentada pel Sr. DNI ...489-J sol·licitud 
de llicència de gual per la finca situada al carrer de Sant Miquel, 1.   

Vist que es va emetre informe de Secretaria en relació amb el procediment i a la Legislació 
aplicable. 

Vist que es va emetre informe pels Serveis Tècnics Municipals.  

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la 
Legislació aplicable.  

Per tot això, de conformitat amb el que es disposa en l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, així com la delegació a favor de la 
Junta de Govern Local, aprovada per Decret 66/2015, de 15 de juny.  

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

PRIMER. Concedir la llicència de gual per l’habitatge situat al carrer de Sant Miquel, 1, 
amb els següents advertiments:  

�   El nombre màxim de vehicles es inferior a 4. 

�   El gual quedarà identificat amb la placa de gual facilitada per l’Ajuntament i amb la 
senyalització horitzontal d’una ralla pintada sobre la vorera que no sobrepassarà 
0,5m dels extrems de la porta. 

�   La llicència autoritza el pas de cotxes sobre la vorera i al dret de reserva d’espai 
de la vorera senyalitzada lliure d’aparcament. 

�   Queda prohibit la utilització de rampes permanents a la vorera, excepte que sigui 
rebaixada la vorera tal com indica la ordenança.  

  

SEGON. Aprovar, en aplicació de l'Ordenança Fiscal número 15, la següent liquidació 
tributària, en concepte de taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres: 

C O N C E P T E   TOTAL  

TAXA LLICÈNCIA GUAL                                  70,50 € 

I M P O R T        T O T A L        A        I N G R E S S A R                               70,50 € 

  
TERCER. Notificar la present resolució a l'interessat. 

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

  



Expedient 199/2019. Sol.licitud llicència de gual a l carrer Sant Miquel 11  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D'ALCALDIA PER JGL  

CONCEDIR, SI S'ESCAU, LLICÈNCIA DE GUAL. EXP. 161/2 019 

Vist que, amb data 7 de febrer de 2019, va ser presentada pel Sr. DNI ...489-J sol·licitud 
de llicència de gual per la finca situada al carrer de Sant Miquel, 11.   

Vist que es va emetre informe de Secretaria en relació amb el procediment i a la Legislació 
aplicable. 

Vist que es va emetre informe pels Serveis Tècnics Municipals.  

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la 
Legislació aplicable.  

Per tot això, de conformitat amb el que es disposa en l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, així com la delegació a favor de la 
Junta de Govern Local, aprovada per Decret 66/2015, de 15 de juny.  

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

PRIMER. Concedir la llicència de gual per l’habitatge situat al carrer de Sant Miquel, 11, 
amb els següents advertiments:  

�   El nombre màxim de vehicles es inferior a 4. 

�   El gual quedarà identificat amb la placa de gual facilitada per l’Ajuntament i amb la 
senyalització horitzontal d’una ralla pintada sobre la vorera que no sobrepassarà 
0,5m dels extrems de la porta. 

�   La llicència autoritza el pas de cotxes sobre la vorera i al dret de reserva d’espai 
de la vorera senyalitzada lliure d’aparcament. 

�   Queda prohibit la utilització de rampes permanents a la vorera, excepte que sigui 
rebaixada la vorera tal com indica la ordenança.  

  

SEGON. Aprovar, en aplicació de l'Ordenança Fiscal número 15, la següent liquidació 
tributària, en concepte de taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres: 

C O N C E P T E   TOTAL  

TAXA LLICÈNCIA GUAL                                   70,50 € 

I M P O R T        T O T A L        A        I N G R E S S A R                                70,50 € 

  
TERCER. Notificar la present resolució a l'interessat. 

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



  

Expedient 188/2018. Sol.licitud llicència urbanística de caràcter major  a 
l'habitatge unifamiliar a l'Avinguda Marta Mata 35  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D'ALCALDIA PER JGL  

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICENCIA D’OBRES MAJO RS. EXP.- 188/2018  

  

EMPLAÇAMENT:    Marta Mata, 35 

REFERÈNCIA CADASTRAL:  0702603CF8700S0001YR 

  

En data 20 de febrer de 2018, la Sra. DNI ...545-R  va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de major. 

En data 13 de març de 2018,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic. 

En data 13 de març de 2018, el tècnic municipal va emetre informe desfavorable al 
considerar que el projecte presentat no justificava els paràmetres urbanístics que li son 
d’aplicació. En data 27 de juliol de 2018, la interessada va presentar part de la 
documentació requerida i, de nou, el tècnic va informar desfavorablement en data 21 
d’agost de 2018 requerint l’aportació de la resta de documentació. 

En data 4 de desembre de 2018, la interessada aporta la resta de la documentació 
requerida i, en data 15 de gener de 2019, el tècnic, considerant la suficiència de la 
documentació presentada, emet informe favorable per a la realització de les obres 
preteses. Condiciona l’obra a que la façana de la construcció sigui blanca o de color clar 
de la gama terrosa. 

En data 20 de febrer de 2019, 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 arrel del 4 d’abril de 2017. 

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

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

PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter major sol·licitada 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:  Habitatge unifamiliar aïllat 
• Emplaçament de les obres: Marta Mata, 35  (Els Boscos) 

 Referència Cadastral:  0702603CF8700S0001YR 

• Promotor:   Sra. DNI ...545-R 
• Identificació del redactor del projecte: Arquitecte. Col·legiat  4271 
• Suspensió de Llicències: No 
• Afectació del domini públic: No 

  

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. 

-        Caldrà que les façanes de la construcció siguin de color blanc o de color clar de 
la gama terrosa. 

  

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

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 3.270,31 € 

- Taxa Llicència Urbanística  436,04 € 

- TOTAL 3.706,35 € 

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 

2019-0017 

  

13/02/2019 

15:00 

  

  

Convocatòria Junta de Govern Local  en sessió 

ordinària de data 14 de Febrer de 2019. 

JGL/2019/5- 

  

JGL/2019/5 

  

DECRET 

2019-0018 

  

14/02/2019 

14:19 

  

  

Decret d'alcaldia relatiu al dret d'informació 

d'un regidor sobre l'estat d'execució de la 

partida pressupostària de despeses jurídiques 

  

170/2019 



DECRET 

2019-0019 

  

  

14/02/2019 

15:04 

  

  

Decret d'alcaldia relatiu a la sol·licitud d'accés 

a la informació pública per ciutadans sobre la 

formació acadèmica de càrrecs electes 

  

178/2019 

DECRET 

2019-0020 

  

18/02/2019 

13:25 

 

Decret d'alcaldia sobre revisió d'acord 

d'establiment del règim retributiu dels càrrecs 

electes 

  

1385/2018 

 

  

 

C) PRECS I PREGUNTES 

  

No hi ha assumptes 

  

  

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  
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