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ACTA   

 

Expedient núm.:   Òrgan col·legiat:   

JGL/2019/2 La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ   

Tipus de convocatòria   Ordinària 

Data  24 / gener / 2019  

Durada   Des de les 18:30 fins a les 20:24 hores  

Lloc   Sala de Juntes  

Presidida per   Amadeu Benach i Miquel  

Secreta ri   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 SÍ 
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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 10 de Gener 
de 2019. JGL/2019/1 

• Diligencia secretaria subsanació: 

Faig constar que, havent comprovat que hi ha un error a la part resolutiva de 
l’acta de la Junta de Govern local de data 10 de Gener de 2019 JGL/2019/1 a 
l’acord que correspon a l’expedient 342/2016 referent a la Modificació de 
l’Organització Interna Municipal. 

A l’annex 1 en l’Organigrama a la columna de SG i Obra Pública en l’apartat 
de les tasques  on diu: 

...” -Birgitte Knoph:  

      •         -Expedients sancionadors d'ordenances municipals. 

      •          -Mercats, Fires (liquidacions Taxes ocupació vía pública)  

•          -Cessió puntual i estructural domini públic (terrasses) i 
dependències municipals (barbacoes) 

•          -Retirada Vehicles 

•          - Responsabilitat patrimonial. 

•          -Arxiu municipal (arxiu general de documents) 

•          -Material Oficina  
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… Marc:  

•          -Expedients sancionadors d'ordenances municipals. 

•          -Gestió cementiri: Obres i manteniment. 

•          -Queixes veïnals, sol·licituds i suggeriments. 

•          -Horts Municipals 

•          -Subvencions Diputació (Plagues, incendis, camins, retirada 
animals, aigua etc). 

  

...Puri:  

•          --Permisos d'armes, carnets minusvàlids, control edictes i taulell 
d'anuncis. 

•          -Registre d'animals. 

•          - Arxius contractes i convenis. 

•          -Boscos 

•          -Plusvàlues.” 

Ha de dir: 

     ...” -Birgitte Knoph:  

•          -Expedients sancionadors d'ordenances municipals. 

•          -Retirada Vehicles 

•          - Responsabilitat patrimonial. 

•          -Arxiu municipal (arxiu general de documents) 

•          -Material Oficina  

 

… Marc:  

•          -Expedients sancionadors d'ordenances municipals. 

•          -Gestió cementiri: Obres i manteniment. 
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•          -Queixes veïnals, sol·licituds i suggeriments. 

•          -Horts Municipals 

•          -Subvencions Diputació (Plagues, incendis, camins, retirada 
animals, aigua etc). 

•          -Mercats (liquidacions Taxes ocupació vía pública)  

•          -Cessió puntual i estructural domini públic (terrasses) i 
dependències municipals (barbacoes) 

...Puri:  

•          --Permisos d'armes, carnets minusvàlids, control edictes i taulell 
d'anuncis. 

•          -Registre d'animals. 

•          - Arxius contractes i convenis. 

•          -Boscos 

•          -Plusvàlues. 

•          -Fires, liquidació taxa firaires Festa Major” 

  

Amb aquesta diligència, es acompleixen els principis d’autenticitat, integritat, 
imparcialitat i constatació propis exclusivament del fedatari públic municipal.  

Per a que consti als efectes oportuns signo la present diligència per al seu 
arxiu dins de l’expedient convocatòria de la Junta de Govern Local  de data 
10 de Gener de 2019. 

  

Expedient 39/2019. Sol·licitud de pagament al Depar tament d’Indústria 
per verificar el funcionament d’un comptador d’aigu a. 

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

APROVAR, SI S’ESCAU, FER EL PAGAMENT DE 21.40€ AL D EPARTAMENT 
D’INDUSTRIA PER TAL DE VERIFICAR EL FUNCIONAMENT D’ UN COMPTADOR 
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D’AIGUA.. - 39/2019 

Vist la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI: ....037S, de data 22 de novembre de 
2018 i amb registre d’entrada número RE-18-4185, en la qual comunica que el rebut de 
l’aigua del segon trimestre de 2018 ha estat per un consum molt elevat, de 218m3 i la 
resposta per part de l’Ajuntament ha estat que la lectura és correcte.  

Vist que no està d’acord amb la lectura i que adjunta certificat del bon funcionament de 
la instal·lació de la piscina.  

Per tot això, sol·licita que es revisi el funcionament del comptador per el Departament 
d’indústria.  

Vist que per poder dur el comptador al Departament d’Indústria de la província de 
Tarragona per tal d’una verificació del comptador de l’aigua s’ha de fer una sol·licitud de 
verificació oficial de comptadors amb un previ abonament de 21,40€, que posteriorment 
es repercutirà a l’abonat en cas de que el funcionament del comptador de l’aigua sigui el 
correcte.  

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 fer el pagament de 21.40€ al Departament d’Indústria de la província 
de Tarragona per tal de poder dur el comptador d’aigua titularitat del Sr. amb DNI: 
....995T per la verificació del seu funcionament. 

SEGON.- Notificar el present acord al Departament d’Hisenda d’aquesta corporació i a la 
sol·licitant.  

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

  

Expedient 31/201 9. Sol·licitud de canvi de nom dels títols dels nín xols nº 
82 i 180 

Favorable  Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  
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APROVAR, SI S’ESCAU, EL CANVI DE NOM DE LA TITULARI TAT DELS TITOLS 
DELS NÍNXOLS Nº 82 i 180.- 31/2019  

Vist la sol·licitud presentada per la Sra. amb DNI: ....907T, de data 9 de gener de 2019 i 
amb registre d’entrada número E-19-0117, en la qual comunica que els títols dels nínxols 
nº 82 i 180 van a nom del seu pare difunt i que per tant, sol·licita el canvi de titularitat 
dels títols dels nínxols. 

Vist que sol·licita que el títol del nínxol nº 180 que actualment n’és titular el seu pare, ara 
vagi a nom de la Sra. Amb DNI: ...907T i que el títol del nínxol nº 82 que actualment 
també n’és titular el seu pare, ara vagi a nom del Sr. amb DNI: ...477P.  

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

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

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

PRIMER.- Aprovar el canvi de nom de la titularitat dels títols dels nínxols nº 82 i 180.   

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

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

  

  

Expedient 48/2019. Sol·licitud de baixa i nova liqu idació del rebut 
d’aigua del tercer trimestre per error en la lectur a. 

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

APROVAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA I NOVA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA DE  
SUBMINISTRMENT D’AIGUA, PER ERROR EN LA LECTURA.- 4 8/2019 

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. amb DNI: ...342Y, de data 11 de gener de 2019 i 
amb registre d’entrada número RE-19-150, en la qual comunica que el rebut de l’aigua 
del tercer trimestre de 2018 ha sigut amb una lectura de 876m3, quant el comptador a 
dia 11 de gener marcava 806m3. Per la qual cosa, sol·licita una revisió de la lectura de 
l’aigua.  

Vist l’informe de manteniment, es verifica que la lectura a dia 14 de gener de 2019, era 
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de 806m3. Per tant, hi va haver un error en la lectura del tercer trimestre de 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 corresponents al tercer trimestre de 2018, amb número fix: 
0208002117 i a nom del Sr. amb DNI: ...342Y, per error en la lectura, i en generi un de 
nou amb la lectura correcte.  

3er trimestre de 2018 de 784m3 a 806m3 = 22m3 

SEGON.- Sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos que faci la devolució corresponent al 
rebut d’aigua del tercer trimestre de 2018, amb clau de cobrament: 43-020-800-2018-32-
0002117 i a nom del Sr. amb DNI: 342Y, al següent número de compte: ES26-0049-
3175-3711-1007-8940.  

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

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

  

Expedient 66/2019. Aprovar el tancament del padró d e l’aigua 
corresponent al quart trimestre de 2018 de totes le s zones.  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

APROVAR, SI S’ESCAU, EL PADRO DE L’AIGUA CORRESPONE NT AL QUART 
TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2018.- 66/2019  

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local els resultats definitius del Padró 
d’aigua corresponent al quart trimestre de l’exercici 2018, de totes les zones: 1. Poble, 2. 
Priorat 3. Casa Roja 4. Boscos 5. Sant Miquel/Saifores per un import de: Zona 1: 
32.285,95€, Zona 2: 22.679,86€, Zona 3: 4.745,18€, Zona 4: 4.201,92€ i Zona 5: 
9.899,50€.  

Un import total de: 73.812,41€  
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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 el Padró de l’aigua corresponent al quart trimestre de l’exercici 2018, 
de tot el nucli per un import total de 73.812,41€ 

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

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

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

 

  

Expedient 1337/2018. Sol.licitud llicència Urbaníst ica de caràcter menor 
per realitzar la reforma d'una cuina al carrer Amet llers nº 30 del Priorat 
de Banyeres  

Favorab le Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICENCIA D’OBRES MENO RS EXP.- 
1337/2018  

  

EMPLAÇAMENT:    Ametllers, 30 del Priorat de Banyeres. 

REFERÈNCIA CADASTRAL:  8402804CF7780S0001DQ 

  

En data 31 d’octubre de 2018, la Sra. DNI ...901-Q  va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor. 
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En data 5 de novembre de 2018,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar 
els preceptius informes jurídic i tècnic. 

  

En data 18 de desembre de 2018, el tècnic municipal va emetre informe favorable amb 
el següent condicionant: 

  

-        Tanques: Alçada màxima 1,60 m, les quals fins a 1,0 0 m podran ser 
massisses i la resta vegetal.  

  

En data 10 de gener de 2019 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe 
favorable. Tot i això, en el seu escrit de conclusions requereix a la interessada la 
necessitat de legalitzar la piscina existent al haver-se detectat que la seva construcció es 
va fer sense la corresponent llicència municipal.  

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter menor sol·licitada 
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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:  Reforma de cuina i tanca a carrer 

• Emplaçament de les obres: Ametllers, 30 del Priorat de Banyeres 

 Referència Cadastral:  8402804CF7780S0001DQ 

• Promotor:   Sra. DNI ... 901-Q 

• 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: 

  

-        Tanques: Alçada màxima 1,60 m, les quals fins a 1,0 0 m podran ser 
massisses i la resta vegetal.  

  

Així mateix, s’indica a la interessada la interessada la necessitat de legalitzar la piscina 
existent al haver-se detectat que la seva construcció es va fer sense la corresponent 
llicència municipal, en cas contrari, es procedirà a la tramitació d’un expedient de 
disciplina urbanística. 

  

TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà d’un 
altre mes 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. 
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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 132,00 € 

- Taxa Llicència Urbanística  36,00 € 

- TOTAL 168,00 € 

  

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

  

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.  

  

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

  

 

Expedient 1184/2018. Sol.licitud Llicència Urbaníst ica de caràcter menor 
per realitzar un tancament amb filat metàl.lic al c arrer Abat Escarré, nº 
36 dels Boscos  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENO RS EXP.- 
1184/2018  

EMPLAÇAMENT:    Abat Escarré, 36 

REFERÈNCIA CADASTRAL:  0309519CF8609N0001WY 
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En data 21 de setembre de 2018, el Sr. NIE ...999-E va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor. 

  

En data 27 de setembre 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 novembre de 2018, el tècnic municipal va emetre informe requerint a 
l’interessat l’aportació de documentació complementària. Aquesta documentació va tenir 
entrada a l’Ajuntament en data 3 de desembre de 2018. 

  

En data 15 de gener de 2019, el tècnic municipal emet informe favorable al considerar 
que la documentació aportada s’ajusta al requeriment i li dona resposta. 

  

En data 17 de gener 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. 
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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:  Tancat amb filat metàl·lic i blocs de formigó 

• Emplaçament de les obres: Abat Escarré, 36 (Els Boscos) 

 Referència Cadastral:  0309519CF8609N0001WY 

• Promotor:   Sr. NIE ...999-E 

• 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 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 
quinze dies 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. 
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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 99,00 € 

- Taxa Llicència Urbanística 36,00 € 

- TOTAL 135,00 € 

  

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

  

SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.  

  

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

  

Expedient 12/2019. Sol.licitud Llicència Urbanístic a de caràcter menor 
per realitzar l'arranjament d'interior de l'habitat ge del carrer Roses, nº 9 
de Casa Roja  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

  

PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER LA JGL  

  

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICENCIA D’OBRES. EXP .- 12/2019  

EMPLAÇAMENT:    Roses, 9 (Casa Roja) 
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REFERÈNCIA CADASTRAL:  9807505CF7790N0001HB 

  

En data 20 de desembre de 2018, el Sr. DNI ...596-R  va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor. 

  

En data 7 de gener de 2019, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic. 

  

En data 22 de gener de 2019 el tècnic municipal va emetre informe favorable. 

  

En data 23 de gener 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: 

  



     
 
 
 
        
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 

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:  Arranjament d’interior de l’habitatge 

• Emplaçament de les obres: Roses, 9 de la Casa Roja 

 Referència Cadastral:  9807505CF7790N0001HB 

• Promotor:   Sr. DNI ... 596-R 

• Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència 

• Suspensió de Llicències: No 

• Afectació del domini públic: No 

  

  

SEGON.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà d’un altre 
mes 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. 

  

TERCER.- En aplicació de l’ article 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 
realitzar la següent liquidació tributària: 
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- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 45,00 € 

- Taxa Llicència Urbanística 36,00 € 

- TOTAL 81,00 € 

  

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

  

CINQUÈ.- Notificar el present acord als interessats.  

  

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

 

Expedient 1399/2018. Sol.licitud Llicència Urbaníst ica de caràcter menor 
per realitzar la renovació de la instal.lació d'aig ua i electricitat al carrer 
Nou, nº 4 de Saifores  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICENCIA D’OBRES MENO RS. EXP.- 
1399/2018  

  

EMPLAÇAMENT:    Nou, 4 de Saifores 

REFERÈNCIA CADASTRAL:  8692708CF7689B0001XP 

  

En data 13 de novembre de 2018, la Sra. DNI ...332-M  va presentar sol·licitud de 
llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor. 

  

En data 14 de novembre de 2018,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va 
sol·licitar els preceptius informes jurídic i tècnic. 
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En data 15 de gener de 2019, el tècnic municipal va emetre informe favorable. 

  

En data 17 de gener 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:  Renovació instal.lació d’aigua i electricitat  

• Emplaçament de les obres: Nou, 4 (Saifores) 
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 Referència Cadastral:  8692708CF7689B0001XP 

• Promotor:   Sra. DNI ...332-M 

• 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 d’un 
altre mes 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 20,70 € 
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- Taxa Llicència Urbanística 36,00 € 

- TOTAL 56,70 € 

  

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 14 44/2018. Sol.licitud Llicència Urbanística de caràc ter menor 
per la instal.lació de pals de fusta per estesa de fibra òptica a l'Avinguda 
Marta Mata  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

 

PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES. EXP .- 1444/2018  

EMPLAÇAMENT:    Av. Marta Mata 

REFERÈNCIA CADASTRAL:  Sistema viari 

  

En data 21 de novembre de 2018, Adamo Telecom Iberia va presentar sol·licitud de 
llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor. 

  

En data 28 de novembre de 2018, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar 
els preceptius informes jurídic i tècnic. 

  

En data 15 de gener de 2019 el tècnic municipal va emetre informe favorable. 
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En data 18 de gener 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: 

  

• Descripció de les obres:  Instal.lació de pals de fusta per estesa de fibra 
òptica 

• Emplaçament de les obres: Av. Marta Mata 

 Referència Cadastral:  Sistema viari 

• Promotor:   Adamo Telecom Iberia 

• Identificació del redactor del projecte: No es requereix  
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• Suspensió de Llicències: No 

• Afectació del domini públic: No 

  

  

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

  

-        Aquestes obres no es troben incloses en el Pla de Desplegament Municipal de 
Fibra Òptica, per tant, s’ha d’obtenir llicència municipal. 

  

-        En base a la Llei 9/2014 de 9 de maig , General de Telecomunicaciones, s’ha 
de facilitar el desplegament de la xarxa de fibra òptica i no s’ha d’impedir, tot i 
que existeixi una restricció de fer-se soterrada, la instal.lació aèria de la xarxa. 
Només es pot impedir en els casos en que es tracti d’alguna protecció històrico-
artística o de seguretat pública. 

  

En ser companyia de telecomunicacions, no és necessari el pagament de la taxa, ni 
l’ICIO. 

  

TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà d’un 
altre mes 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.- Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de 
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propietat i sense perjudici de tercers. 

  

CINQUÈ.- Notificar el present acord als interessats.  

  

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

  

  

Expedient 1457/2018. Sol.licitud Llicència Urbaníst ica de caràcter menor 
per la substitució d'una banyera per plat de dutxa al carrer Cactus, nº 22 
de Casa Roja  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER LA JGL  

  

ATORGAR, SI S’ESCAU, LLICENCIA D’OBRES EXP.- 1457/2 018  

  

EMPLAÇAMENT:    Cactus, 22 (La Casa Roja) 

REFERÈNCIA CADASTRAL:  9905337CF7790N0001DB 

  

En data 26 de novembre de 2018, el Sr. DNI ...035-D va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres per a la substitució d’una banyera per un plat de dutxa en una finca situada  en 
sòl urbà. La sol.licitud anava acompanyada de la documentació que justifica la 
pertinència de la substitució al tenir reconegut grau de discapacitat. 

  

En data 28 de novembre de 2018, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar 
els preceptius informes jurídic i tècnic. 

  

En data 15 de gener de 2019, el tècnic municipal va emetre informe favorable. 
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En data 17 de gener 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 la Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 

  

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

  

• Identificació de les obres:   Obres Menors 

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

• Emplaçament de les obres: Cactus. 22 (Casa Roja) 

 Referència Cadastral:  9905337CF7790N0001DB 

• Promotor:   Sr. DNI ...035-D 

• Identificació del redactor del projecte: No es requereix i competència 

• Suspensió de Llicències: No 
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• 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 d’un 
altre mes 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, pel que fa a la liquidació tributaria i, als articles  6.4 i 6 de les mateixes 
ordenances, pel que fa a la bonificació per obres que afavoreixen les condicions 
d’habitabilitat per aquelles persones discapacitades o amb mobilitat reduïda, es practica  
la següent liquidació tributària: 

  

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 2,10 € 

- Taxa Llicència Urbanística 3,60 € 

- TOTAL 5,70 € 
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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 1404/2018. Denegar la sol.licitud de Llic ència Urbanística de 
caràcter menor per a la construcció d'un nou mur al  Carrer Canyelles 
(Mas Blanc)  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER LA JGL  

APROVAR, SI S’ESCAU, DENEGAR LLICENCIA D’OBRES EXP. - 1404/2018  

 

EMPLAÇAMENT:    PMU-3  “Mas Blanc” 

REFERÈNCIA CADASTRAL:  9084407CF7698N0001FD 

  

En data 14 de novembre de 2018, el Sr. DNI ...067-W  va presentar sol·licitud de 
llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor. 

  

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

  

En data 15 de gener de 2019 el tècnic municipal va emetre informe desfavorable. 

  

En data 23 de gener de 2019 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe 
desfavorable. 
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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.- Denegar la llicència d’obres 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:  Construcció d’un nou mur 

• Emplaçament de les obres: Carrer Canyelles (Mas Blanc) 

 Referència Cadastral:  9084407CF7698N0001FD 

• Promotor:   Sr. DNI ...067-W 

• Identificació del redactor del projecte: Arquitecte Tècnic 1556 (del Col.legi de 
Tarragona) 

• Suspensió de Llicències: No 
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• Afectació del domini públic: No 

  

SEGON.- La llicència d’obres es denega donat que les obres es troben a l’interior del 
PMU 3 – El Mas blanc. Aquest sector li manca el seu desenvolupament urbanístic, pel 
que no es pot considerar solar, segons art. 29 de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 

  

Les obres que es sol·liciten són un nou mur, ampliant la seva alçada, pel que es 
considera una obra nova amb ampliació del mur existent. 

En aquest tipus de sòl només es permeten les reparacions que exigeixin la salubritat 
pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de les dites construccions i 
instal·lacions, com també les obres destinades a facilitar l’accessibilitat i la supressió de 
barreres arquitectòniques de conformitat amb la legislació sectorial en aquesta matèria. 
Les obres que s’hi autoritzin no comporten augment del valor ni en el cas d’expropiació 
ni en el cas de reparcel·lació. 

Les obres sol·licitades són obres noves i d’ampliació, pel que no es poden admetre. 

  

TERCER.- En aplicació de l’ article 7.3 de les Ordenança Fiscal número 11 realitzar la 
següent liquidació tributària: 

  

- Taxa urbanística per obra menor 36,00 € 

- TOTAL 36,00 € 

  

QUART.- Notificar el present acord als interessats.  

  

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

  

Expedient 18/2019. Donar de baixa  l'activitat de perruqueria presentada 
per la Sra amb DNI .... 283B al carrer Verge del Pr iorat, nº 2  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER LA JGL  
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APROVAR AUTORITZAR, SI S’ESCAU, LA BAIXA DEL TITULA R D’UNA ACTIVITAT 
EXP.- 18/2019  

  

EXPEDIENT:     18/2019 

ASSUMPTE:     Proposta de Resolució 

SOL·LICITANT:    Sra. DNI ...283-B 

ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA:  Baixa de Titular de l’Activitat  

EMPLAÇAMENT:    Verge del Priorat, 2 

ANTECEDENTS:   A/98/010 

  

En data 2 de gener de 2019, la Sra. DNI ...283-B  va presentar sol·licitud de baixa com a 
titular de  l’activitat de perruqueria, amb llicència d’obertura A/98/010. 

  

En data 2 de gener de 2019, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic. 

  

En data 8 de gener de 2019 el tècnic municipal va emetre informe favorable. 

  

En data 10 de maig 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 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. 
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Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local: 

  

PRIMER.- Donar-nos per assabentats de la baixa com a titular de l’activitat de 
perruqueria presentada per la Sr. DNI ...283-B. 

  

SEGON.- Inscriure aquesta modificació en els padrons municipals que li siguin de 
competència. 

  

TERCER.- Notificar el present acord als interessats.  

  

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

  

  

Expedient 24/2019. Donar d'alta l'activitat de perr uqueria presentada per 
la Sra. amb DNI ... 858L al carrer Verge del Priora t, nº2  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER LA JGL  

  

APROVAR AUTORITZAR, SI S’ESCAU, L’ALTA DE TITULAR D ’UNA ACTIVITAT 
EXP.- 24/2019  

  

EXPEDIENT:     24/2019 

ASSUMPTE:     Proposta de Resolució 

SOL·LICITANT:   Sra. DNI ...858-L 

ACTUACIÓ QUE ES SOL·LICITA:  Alta de Titular de l’Activitat  

EMPLAÇAMENT:    Verge del Priorat, 2 
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ANTECEDENTS:   A/98/010 

  

En data 8 de gener de 2019, la Sra. DNI ...858-L  va presentar sol·licitud d’alta com a 
titular de  l’activitat de perruqueria, amb llicència d’obertura A/98/010. 

  

En data 8 de gener de 2019, l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic. 

  

En data 8 de gener de 2019 el tècnic municipal va emetre informe favorable. 

  

En data 11 de maig 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 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.- Donar-nos per assabentats de l’alta com a  titular de l’activitat de perruqueria 
amb codi d’expedient A/98/010, presentada per la Sr. DNI ...858-L i que te la següent 
identificació: 

  

�      Identificació de l’activitat: Altres activitat de serveis personals - Perruqueria 

�      CCAE: 9602 
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�      Emplaçament: Verge del priorat 2, A baixos, Banyeres del Penedès 

�      Regim d’intervenció administrativa: Declaració responsable 

�      Referència Cadastral: 1410306CF8710G0005KP  

  

  

SEGON.- Inscriure aquesta modificació en els padrons municipals que li siguin de 
competència. 

  

TERCER.- Notificar el present acord als interessats tot indicant que l’activitat de 
referència disposa de llicència concedida per la Comissió de Govern de 2 de juny de 
1999. La persona titular de l’activitat haurà de adoptar   les mesures assenyalades en 
l’expedient de l’atorgament de la llicencia A/98/10, així com les indicades pel tècnic 
municipal en el seu informe de data 8 de gener de 2019 i que es transcriuen a 
continuació:  

-        L’establiment i les seves instal·lacions s’hauran d’ajustar a les condicions 
indicades en la memòria i la resta de la documentació presentada en la tramitació 
de l’expedient inicial. L’activitat es desenvoluparà estrictament en la superfície 
assenyalada en l’expedient de referència (exp. A/98/010). 

-        Els sorolls i vibracions provocats pel desenvolupament de l’activitat i les seves 
instal·lacions no provocaran molèsties als ocupants dels edificis propers. En tot 
cas, es complirà la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica, el seu reglament associat (Decret 176/2009, de 10 de 
novembre), així com les ordenances municipals i la normativa d’aplicació en 
matèria de contaminació acústica. 

-        La instal·lació elèctrica complirà el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, així com les Instruccions Tècniques que li siguin d’aplicació 

-        Els residus originats en el desenvolupament de l’activitat es gestionaran 
correctament. En ser assimilables a domèstics, es dipositaran en recipients 
hermètics, abans de la seva evacuació als contenidors públics, en bosses de 
plàstic especialment habilitades per a aquest ús, per a la posterior recollida 
d’escombraries municipal. 

-        Les aigües residuals originades en el desenvolupament de l’activitat compliran 
els límits establerts en el reglament de l’ús i els abocaments d’aigües residuals al 
clavegueram del Consell Comarcal del Baix Penedès, aprovat per l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès.    

-        Les instal·lacions de protecció contra incendis s’ajustaran a la documentació 
presentada, estaran degudament senyalitzades i el seu manteniment s’efectuarà 
tal com estableix el vigent Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, 
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aprovat per RD 513/2017, de 22 de maig.  

-        Els serveis higiènics es trobaran suficientment ventilats, directament a l’exterior, 
o mitjançant ventilació forçada amb extractor. 

-        Es recorda, tal com assenyala la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, que en horari de nit, 
a partir de les 22 hores, no podrà funcionar cap rètol lluminós de caràcter 
comercial o publicitari. En tot cas caldrà sol·licitar permís d’obres previ a la 
col·locació del rètol. 

-        L’horari de funcionament s’adaptarà a la normativa vigent en matèria d’horaris. 

-        Tanmateix es recorda la necessitat de donar compliment a la Llei 1/1998, de 7 
de gener, de política lingüística, segons la qual la senyalització i els cartells 
d’informació de caràcter fix, han d’esser redactats, almenys, en català. 

-        Es complirà el RD 486/1997 de disposicions mínimes de seguretat i salut en els 
llocs de treball. 

Comunicar-li així mateix que, com a nou titular de l’activitat, li queden subrogats tots els 
drets i deures que se’n derivin. 

Després d’aquest tràmit els serveis tècnics municipals poden procedir a inspeccionar les 
instal·lacions d’acord al Pla de Verificació d’Activitats Comunicades. 

  

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

  

Expedient 40/2019. Devolució de Garantia definitiva  per les obres 
d'ampliació del magatzem i gimnàs municipal a Const ruccions Raventós 
Inglada SL  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

APROVAR SI S’ESCAU,  LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DE FINITIVA DE 
L’OBRA DE L’AMPLIACIÓ DEL GIMNÀS I MAGATZEM MUNICIP AL SOL.LICITAT 
PER L’EMPRESA CONSTRUCCIONS RAVENTOS INGLADA SL .-  EXP.- 40/2019 

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr amb D.N.I.: ...161-J, en data 9 de Gener de 2019 (RE 
118) en nom i representació de l’empresa Construccions Raventós Inglada SL demanant 
la devolució de la garantia següent: 
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�      Adjudicatari: Construccions Raventós Inglada, SL. 

Concepte: Obres ampliació gimnàs i magatzem municipal 

Data dipòsit garantia definitiva: 9/05/2013 

Import garantia definitiva: 3.222,46 € 

Formalització del contracte: 4 de Juny de 2013 

  

Vist l’informe emès per l’Arquitecte Municipal, en data 22 de gener de 2019, que consta 
en l’expedient, on es diu que es pot procedir a la devolució de l’esmentada garantia una 
vegada comprovat que ha transcorregut el termini de garantia de 5 anys, establert en la 
clàusula 7 del contracte 

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.- Procedir a la devolució de la garantia definitiva de l’obra d’ampliació del 
gimnàs i magatzem municipal  a Construccions Raventós Inglada SL, al número de 
compte facilitat per l’adjudicatari. 

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

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

  

Expedient 37/2018. Atorgaments dels horts municipal s de Banyeres del 
Penedès  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  
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APROVAR, SI S’ESCAU, L’ATORGAMENT DELS HORTS MUNICI PALS  DE 
BANYERES DEL PENEDÈS . EXP.- 37/2018  

 

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

  

Atès que en la Junta de Govern local de data 8 de novembre de 2018 es va aprovar la 
convocatòria  per a la concessió dels horts en el terme municipal de Banyeres del 
Penedès.  

  

Atès que el termini obert per la present convocatòria va finalitzar el 19 de desembre de 
2018, i s’han presentat les següents sol·licituds:  

  

• Registre d’entrada: 2018-E-RC-4160 de data 19 de novembre de 2018 

Sr amb D.N.I.: ....491A 

• Registre d’entrada: 2018-E-RC-4184 de data 22 de novembre de 2018  

Sr amb D.N.I.: .... 636M 

• Registre d’entrada: 2018-E-RC-4187 de data 22 de novembre de 2018 

Sra. amb D.N.I: ....905C 

• Registre d’entrada: 2018-E-RC-4191 de data 22 de novembre de 2018   

Sr amb D.N.I: ....574T  

• Registre d’entrada: 2018-E-RC-4196 de data 22 de novembre de 2018  

Sr amb D.N.I: ...246G 

• Registre d’entrada: 2018-E-RC-4222 de data 26 de novembre de 2018  

Sr amb D.N.I: ... 483Q 

• Registre d’entrada: 2018-E-RC-4232 de data 27 de novembre de 2018  
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Sr amb D.N.I: ...494D 

• Registre d’entrada: 2018-E-RC-4234 de data 27 de novembre de 2018  

Sr amb D.N.I: ....149T 

• Registre d’entrada: 2018-E-RC-4481 de data 16 de desembre de 2018  

Sr amb D.N.I: ... 955K 

• Registre d’entrada: 2018-E-RC-4482 de data 16 de desembre de 2018  

Sr amb D.N.I: ...980H. 

  

Vista l’acta de la reunió de la Comissió d’Avaluació dels horts municipals de data 17 de 
Gener de 2019 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 concessió dels horts municipals per una durada de quatre anys a 
partir de l’aprovació de l’acord d’adjudicació dels horts municipals  amb la distribució i als 
sol·licitants següents: 
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SEGON.-  Requerir al Sr amb D.N.I: ....955K que en el  termini de deu dies hàbils a partir 
del dia següent a la notificació presenti un dels tres certificats següents, segons el cas: 

  

A. Certificat de la Seguretat Social conforme és pensionista o jubilat, 

B. Certificat emès pel Servei d’Ocupació conforme està en situació d’atur 

C. Certificat de Benestar Social conforme està en situació de risc social. 

  

TERCER.- Informar al Sr amb D.N.I: ....955K de que en cas de no presentació de la 
documentació quedarà desistit del procediment, de conformitat amb l’article 68 de la llei 
39/2015 LPAC i significar que fins el 9 d’abril de 2019 no es compleix l’any 
d’empadronament al municipi de Banyeres del Penedès, requisit previ indicat a les bases 
del Reglament de Règim d’ús i autoritzacions dels horts municipals i socials. 

  

QUART.- Comunicar als adjudicadors, que han de presentar-se a l’Ajuntament en horari 
laboral de 9:00h a 14:00h de dilluns a divendres o els dijous de 17:00h a 19:30h  per 
signar la declaració jurada  que figura a l’annex 1, conforme assumeixen les seves 
obligacions que consten al Reglament  de règim d'ús i autoritzacions dels horts 
municipals i socials. 

  

CINQUÈ.- Informar que els horts  nº 4, nº 6, nº 7  han quedat sense adjudicació i es 
podran sol·licitar en una futura nova convocatòria. 

  

SOL.LICITANTS 
Nº HORT 
ASSIGNAT 

Sr amb D.N.I.: .... 636M 9 

Sra. amb D.N.I: ....905C 12 

Sr amb D.N.I: ....574T  11 

Sr amb D.N.I: ...246G 10 

Sr amb D.N.I: ...483Q 3 

Sr amb D.N.I: ...149T 2 

Sr amb D.N.I.: ....491A 8 

Sr amb D.N.I.: ....980H 5 

Sr amb D.N.I.: ....494D 1 
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SISÈ.- Notificar el present acord als interessats. 

 

ANNEX 1 

  

DECLARACIÓ JURADA ADJUDICACIÓ HORTS MUNICIPALS DE B ANYERES DEL 
PENEDÈS 

  

Sr./a.: ............................................................................................................................. 

D.N.I. núm.: ................................................ 

  

  

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: 

�         Que com adjudicatari de l’hort que se m’ha assignat, tinc constància i 
assumeixo tots els deures i obligacions indicades en el Reglament de Règim 
d’us i autoritzacions dels horts municipals i socials i que són les següents: 

  

a)    No es podran alterar els camins i les zones de pas entre les parcel·les. Caldrà 
mantenir un mínim de 10 cm lliures de cultiu en tot el perímetre de la parcel·la. 
Tampoc es podran canviar els panys i cadenats de les entrades. 

  

b)    Fer-se càrrec de la neteja i manteniment de l'espai. Recollir les deixalles 
generades que no es facin servir per al compost. No estan permeses les 
acumulacions de deixalles ni d’altres materials. 

  

c)    L’adequació de l’hort, de les seves instal·lacions i dels productes obtinguts a les 
condicions d’higiene, salubritat i sanitat que siguin exigibles conforme a la 
normativa vigent. No serà apte l’aplicació d’adobs orgànics líquids (purins i 
d’altres). 

  

d)    El compliment de la normativa referent a fer foc i a la protecció civil així com de 
la normativa sobre agricultura ecològica. 

  

e)    No cedir, alienar, gravar o disposar, a títol onerós o gratuït, els drets que es 
derivin de l'autorització d'ús temporal, ni transmetre-la a tercers. 
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f)     Comunicar a l´Ajuntament de Banyeres del Penedès, a la Regidoria de Medi 
Ambient, qualsevol anomalia, incidència o problema que pugui sorgir i, amb 
caràcter immediat en els supòsits d'urgència. 

  

g)    Constituir una vegada adjudicades les parcel·les una Junta d’hortolans, per tal 
de vetllar per la conservació i millora de totes les instal·lacions, i dels possibles 
danys, perjudicis i accidents dels propis usuaris, els causats a tercers així com 
per a respondre dels béns públics municipals que puguin esdevenir-se com a 
conseqüència dels actes o omissions relacionades amb l’ús privatiu dels horts 
municipals. 

  

h)    Cultivar les varietats d’hortalisses i verdures de temporada. 

  

i)      Complir la normativa reguladora de l’aplicació dels residus orgànics amb 
destinació agrícola, o qualsevol altra normativa aplicable en matèria 
mediambiental. 

  

j)      Facilitar l’entrada als horts a persones que realitzin recerques sobre horts o els 
seus productes i a grups escolars que, sota direcció de monitors, vulguin 
conèixer els treballs agrícoles o les produccions que s’hi fan. 

  

k)    Mantenir en perfecte estat de conservació tots els elements de la instal·lació, 
tant els d’ús propi com els d’ús comú, especialment les casetes d’eines o 
armaris, el sistema de regatge, els lavabos (establint torns de neteja entre els 
adjudicataris) i les portes i tanques d’accés. També hauran de tenir una actitud 
de respecte envers la resta d’adjudicataris. 

  

l)      Utilitzar el sistema de reg localitzat (regatge gota a gota, microaspersió i cinta 
exsudant), sempre que sigui possible, i a establir torns de reg, si fos necessari. 
La microaspersió només es podrà utilitzar per fer planter. Qualsevol planificació 
en la gestió del sistema dels elements comuns serà traslladada a l'Ajuntament. 

  

m)   Mantenir les portes d’accés general tancades una vegada s’entra o se surt de la 
zona d’horta. 

  

n)    Complir les condicions segons els criteris tècnics que estableixi l’Ajuntament 
sobre els models d’hivernacles temporals i d’estructures per acumular canyes. 

  

o)    Els adjudicataris de les parcel·les no podran en cap cas dur a terme el conreu 
de cap espècie hortícola que no sigui per a l’alimentació humana, ni serà apte el 
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conreu de plantes psicotròpiques. S’admetrà com a única excepció el conreu de 
plantes medicinals, ornamentals i utilitzades com a condiments en la cuina 
segons els criteris tècnics que estableixi l’Ajuntament, en una superfície màxima 
del 20% de la parcel·la, evitant en tots els casos l'ús de llavors transgèniques. 

  

p)    La collita o productes resultants del conreu serà exclusivament per a consum 
propi, i en restarà prohibit l’ús comercial. 

  

q)    Resta prohibida la realització de cap classe d’obra, i en concret la instal·lació de 
cap tipus de nova tanca o separació, la construcció de barbacoes, la instal·lació 
de taules fixes o bancs, la modificació interior i/o exterior de la caseta i/o de 
l’armari d’eines, i/o la construcció i instal·lació de nous elements i/o la 
modificació dels existents, sense autorització de l’Ajuntament. 

  

r)     Resta prohibida la instal·lació de bidons i/o altres contenidors per acumular 
aigua. 

  

s)    L’únic aspre permès per a les collites és la canya natural o la fusta tractada. No 
es permet l’ús d’altres materials, com tubs de ferro o de plàstic. 

  

t)     Resta prohibida la tinença i cria de qualsevol mena d’animal o bestiar. En cas 
que l’usuari faci servir l’hort acompanyat de gossos, aquests hauran d’anar lligats 
per a no causar molèsties i en els termes descrits en la ordenança de 
convivència. 

  

u)    Resta prohibit passar la nit a l’àrea dels horts municipals ni fer servir les 
edificacions existents com a domicili. 

  

v)    Resta prohibida la caça, la captura d’ocells en viu, la tala d’arbres, l’eliminació 
de marges i/o talussos arbustius i/o qualsevol altra activitat susceptible de causar 
un dany en la fauna i flora de l’hort. 

  

w)   Resta prohibit el conreu de més d'una parcel·la per part d'un mateix usuari, o 
sotsarrendar el seu conreu per part de l'adjudicatari a tercers. 

  

x)    Els adjudicataris han de liquidar l'import de la taxa que es determini a favor de 
l'Ajuntament, en concepte de despeses generades per la conservació i el 
manteniment ordinaris de la terra, pel consum de cabals d’aigua per a reg, 
electricitat, el cost de gestió de residus, per les activitats de formació, vigilància i 
control de cultius i altres despeses derivades de la gestió de l'espai cedit. 
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Qualsevol incompliment de les condicions d'ús i prohibicions descrites per part de les 
persones usuàries serà objecte de revocació de les pertinents autoritzacions d'acord 
amb l'establert en aquest reglament. 

  

  

A Banyeres del Penedès, ......... de ................................... de 20.... 

  

Signatura: 

 

..................................................... 

  

  

Expedient 1514/2018. Contracte menor d'obres del re baix de les àrees 
del Parc Patufet del municipi de Banyeres del Pened ès 

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

  

APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR D’OBRES REB AIX ÀREES DEL 
PARC PATUFET DEL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS.  EXP.- 1514/2018 

  

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 17 de gener de 2019 es va acreditar la 
necessitat d’aquesta corporació de contractar les obres de rebaix àrees del parc patufet 
del municipi de Banyeres del Penedes, i ateses les gestions realitzades amb l’empresa 
Pedro Perea Exposito, per un preu total de  3.364 euros i 706,44 euros d’IVA. 

  

Atesa la declaració jurada de l’empresa Pedro Perea Exposito, relativa a no estar incurs 
en les prohibicions per contractar establertes a l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic i demés requisits per poder contractar amb 
l’Administració Pública. 
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Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 17 de desembre 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 18 de gener de 2019, 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 de les obres de rebaix àrees del parc patufet 
del municipi de Banyeres del Penedes, a l’empresa Pedro Perea Exposito, per un import 
de 3.364 euros i 706,44 euros d’IVA. 

  

SEGON.- Autoritzar la despesa, i disposar, des del punt de vista comptable, a càrrec de 
la partida pressupostària 1710 639.00, de l’actual pressupost. 

  

TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

  

QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri. 
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Expedient 512/2018. Aprovar la sol.licitud d'ajut d 'urgència social de la 
senyora SGL  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

  

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD D’AJUT D’URGÈNC IA SOCIAL DE LA 
SENYORA SGL. EXP.- 512/2018 (petició 512.7)  

  

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 21 de desembre de 2018 amb registre d’entrada número 4555, la 
senyora SGL amb DNI núm. ....431D 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 ajuts 
d’habitatge. 

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 

... 

  

3.2. -Ajuts d’habitatge.  

Destinats a persones que acreditin no poder satisfer els rebuts impagats de lloguer o 
hipoteca (únicament la part del préstec que afecta a l’habitatge) i altres despeses de 
manteniment de l’habitatge en cas de risc” 
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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 9 de gener 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 300€ per assumir part del deute de 
lloguer contret amb el llogater del pis. 

  

�         Que el pagament es faci directament al propietari de l’habitatge per evitar 
l’embargament de l’esmentada quantitat. 

  

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. 

  

Atès que la sol·licitud d’ajut d’urgència social és de data 21 de desembre de 2018, al 
pressupost de l’exercici 2018 existeix consignació adequada i suficient per atorgar l’ajut 
d’urgència social per ajuts d’habitatge, 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. 
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Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL 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 SGL amb DNI núm. 
....431D, per un import de 300 euros, que s’ingressarà directament al propietari de 
l’habitatge per evitar l’embargament de l’esmentada quantitat. 

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 atès que el pagament es fa 
directament al propietari de l’habitatge no cal que presenti justificació de l’ajut.  

CINQUÈ.- Notificar el present acord a l’educadora social i a la senyora SGL amb DNI 
núm. ....431D. 

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

  

Expedient 641/2018. Pagament restant de les subvenc ions a entitats 
culturals, socials i esportives de Banyeres del Pen edès (any 2018)  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

APROVAR, SI S’ESCAU, EL PAGAMENT RESTANT DE LES SUB VENCIONS 
ATORGADES A LES ENTITATS CULTURALS, SOCIALS I ESPOR TIVES DE 
BANYERES DEL PENEDÈS PER A L’ANY 2018. EXP.- 641/20 18 

  

Antecedents  
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En data 8 de gener de 2018 es va aprovar definitivament el pressupost general de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per l’exercici 2018, en el qual es va preveure 
nominativament la concessió de subvencions directes a les entitats culturals, socials i 
esportives del municipi. 

   

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès vol donar suport i contribuir a la consolidació 
d’aquestes activitats i així participar en la conservació i difusió de la cultura popular, de 
l’esport i altres activitats de caire social.  

  

A la Junta de Govern Local de data 24 de maig de 2018, es va aprovar incoar expedient 
per a la concessió directa de subvencions a entitats culturals, socials i esportives del 
municipi de Banyeres del Penedès, comunicant als interessats que les sol·licituds de 
subvenció s'havien de complimentar i tramitar en el format normalitzat, d'acord amb 
l'Annex 1, establint dos procediments de selecció: 

  

Primera selecció:  

Sol·licituds presentades fins el 8 de juny de 2018, amb termini màxim de resolució 22 de 
juny de 2018. 

En data 21 de juny de 2018, es van resoldre les subvencions directes de la primera 
selecció i en data 27 de juny de 2018 es va fer efectiu el pagament del 90% de la 
subvenció atorgada a cada entitat. 

  

Segona selecció:  

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

En data 19 de juliol de 2018, es van resoldre les subvencions directes de la segona 
selecció i en data 20 de juliol de 2018 es va fer efectiu el pagament del 90% de la 
subvenció atorgada a cada entitat. 

  

Atès que, a data d’avui, totes les entitats culturals, socials i esportives han presentat la 
justificació econòmica, segons models normalitzats. 

  

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

  

Atès que el pagament que resta a cada entitat és el que a continuació es detalla:  

  

PARTIDA  ENTITAT  10% SUBVENCIÓ 

  

3340 48205 Subvenció Esbart Santa Eulàlia 230,00 

3340 48206 Subvenció Drac de Banyeres 70,00 

3340 48220 Subvenció Drac de Banyeres sortida País Basc 70,00 

3340 48207 Subvenció Diables de Banyeres 70,00 

3340 48209 Subvenció Bandolers i Trabucaires d'en Montserrat Poch 90,00 

3340 48210 Subvenció Grup de Bastoners 110,00 

3340 48212 Subvenció Fundació Marta Mata Garriga 50,00 

3340 48214 Subvenció Grup Teatre 60,00 

3340 48215 Subvenció Societat Nova 150,00 

3340 48218 Subvenció Revista el Cérvol 10,00 

    TOTAL ÀREA DE CULTURA  910,00 

        

3380 48214 Conveni Grup Teatre. Pessebre vivent 60,00 

3380 48900 Conveni Festa Major Esbart Santa Eulàlia 210,00 

3380 48901 Conveni Festa Major Drac de Banyeres 400,00 

3380 48902 Conveni Festa Major Diables de Banyeres 400,00 

3380 48904 
Conveni Festa Major Bandolers i Trabucaires d'en 
Montserrat Poch 180,00 

3380 48905 
Conveni Festa Major Grup de Bastoners. Trobada 
Bastonera 50,00 

    TOTAL ÀREA DE FESTES 1.300,00 

  

2311 48201 Subvenció anual col·lectiu de dones El Farcell 40,00 

2313 48202 Subvenció Llar d'avis Banyeres del Penedès 150,00 
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    TOTAL ÀREA DE BENESTAR SOCIAL  190,00 

  

3410 48221 Subvenció Penya Blaugrana 65,00 

3410  48224 Subvenció Club Patí Banyeres 25,00 

3410 48902 Subvenció C.F.B. Marc Bartra. Foment de l'esport 300,00 

    TOTAL ÀREA D’ESPORTS  390,00 

  

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 fer efectiu el pagament del 10% restant de la subvenció per a l’any 
2018 a les entitats anteriorment esmentades, considerant que el 100% de les 
subvencions concedides es van imputar al pressupost de l’exercici 2018. 

SEGON.- Habilitar al Sr. Alcalde per a la realització de les gestions necessàries en 
l’execució del present acord. 

TERCER.- Notificar el present acord a les entitats culturals, socials i esportives de 
Banyeres del Penedès anteriorment. 

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

  

  

Expedient 1541/2018. Conveni de col.laboració inter administratiu entre 
el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’ajuntament  de Banyeres del 
Penedès per l'execució del programa Treball i Forma ció Convocatòria 
2018 

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

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ  
INTERADMINISTRATIU ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BA IX PENEDÈS I 
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS PER L’EXECUCIÓ  DEL 
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ CONVOCATÒRIA 2018  .- E XP. 1541/2018 

  

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès va aprovar en data 12 de setembre de 2017 el 
Protocol de col·laboració pel desenvolupament d’un programa d’innovació en l’ocupació 
en el marc dels programes innovadors i experimentals que promou el Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC). El Consell Comarcal del Baix Penedès va sol·licitar subvenció al 
SOC del programa “Treball i Formació” dins la convocatòria de subvencions per a l’any 
2018 (Resolució TSF/156/2018, de 20 de setembre, de convocatòria per a l’any 2018 per 
a la concessió de subvencions destinades al Programa Treball i Formació). I d’acord 
també la Resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, de convocatòria per a l’any 2018, per 
a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació. 

  

Vist l’informe secretaria intervenció de data 23 de gener de 2019, emès per el secretari 
interventor tresorer. 

El conveni que es proposa aprovar preveu la seva vigència des del dia de la signatura 
fins a l’acabament del projecte, com a màxim el 31 de gener de 2020, ambdós inclosos. 
La seva aprovació comporta per l’Ajuntament de Banyeres del Penedès assumir 
despeses que no formen part de les despeses elegibles i que, per tant, no estan 
subvencionades.  

  

Vist el conveni interadministratiu per a l’execució del Programa Treball i Formació 
convocatòria 2018 redactat per el Consell Comarcal Baix Penedès, que a continuació 
ens transcriu: 

  

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIU PER A L’EXECUCIÓ DEL 
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ CONVOCATÒRIA 2018  

  

El Vendrell (Baix Penedès),    23  de gener de 2019 

  

REUNITS 

  

La Sra. Eva Maria Serramià Rofes, presidenta del Consell Comarcal del Baix Penedès, 
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amb seu a la plaça del Centre, 5, 43700 El Vendrell. 

El/la senyor/senyora Amadeu Benach i Miquel, alcalde/alcaldessa de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès, amb seu al Plaça de l’Ajuntament nº 6, 43711 Banyeres del 
Penedès. 

  

REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN  

  

Les persones a dalt enumerades representen legalment els respectius ens locals i 
signen aquest conveni en execució dels respectius acords corporatius adoptats per 
l’òrgan competent. 

  

EXPOSEN 

  

Primer. El Departament de Treball, Afers socials i Famílies ha publicat al DOGC 
la resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, per la qual s’obre la 
convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions per al 
programa de Treball i formació (TREFO), regulada per l’Ordre 
TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i 
Formació. 

  

Segon.             El Consell Comarcal del Baix Penedès és una entitat beneficiària definida 
així a l’apartat a) de l’article 2 de la Resolució TSF/2265/2018, d’1 
d’octubre, i a l’apartat a) de la base 3 de l’annex 1 de l’Ordre 
TSF/156/2018, de 20 de setembre, i compleix amb els requisits de l’article 
3 de la Resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre i de la base 4 de l’annex 
1 de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre. 

  

Tercer.             Atesa la condició  d’entitat beneficiària, el Consell Comarcal del Baix 
Penedès ha presentat sol·licitud  al SOC de subvenció dintre el termini 
establert, en data 23 d’octubre de 2018 per un import global de 
372.341,76 €. 

  

Quart.             En data 17 de desembre de 2018 el Servei d’Ocupació de Catalunya 
comunica al Consell Comarcal del Baix Penedès la resolució favorable de 
la sol·licitud d’acord amb el projecte i import presentat a la sol·licitud en 
data 23 d’octubre de 2018. 
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Cinquè. A la Junta de Govern 16/2018 de data 19 de desembre de 2018 es 
prenen els següents acords: acceptar la subvenció i comunicar-ho al 
SOC; adherir-se a l’acord relatiu a la contractació de persones en situació 
d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc del 
programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya; comunicar els acords als ajuntaments d’Albinyana, l’Arboç, 
Banyeres del Penedès, Bellvei, la Bisbal del Penedès, Bonastre Llorenç 
del Penedès, Masllorenç, el Montmell, Sant Jaume dels Domenys i Santa 
Oliva. 

  

Sisè.             Aquest programa es realitzarà als següents municipis de la comarca del 
Baix Penedès: Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, la 
Bisbal del Penedès, Bonastre, Llorenç del Penedès, Masllorenç, el 
Montmell, Sant Jaume dels Domenys i Santa Oliva. 

  

Setè.             D’acord amb la resolució del SOC, el nombre de persones a contractar és 
el següent::     

· Línia PANP : Treball i formació adreçat a persones en atur no 
perceptores de prestacions i/o subsidi per desocupació preferentment 
majors de 45 anys. 

9 contractes durada 6 mesos. Expedient: 2018-PANP-6-SPOO-00110 

4 contractes durada 12   mesos. Expedient: 2018-PANP-12-SPOO-00110 

  

· Línia PRGC : Treball i formació adreçat a persones en atur beneficiàries 
de la Renda Garantida de Ciutadania. 

  

8 contractes durada 6 mesos. Expedient: 2018-PRMI-6-SPOO-00110 

2 contractes durada 12   mesos. Expedient: 2018-PRMI-12-SPOO-00110 

· Línia DONA : Treball i formació adreçat a dones en situació d’atur 

3 contractes durada 12   mesos. Expedient: 2018-DONA-12-SPOO-00110 

· Línia COOR : Coordinació i suport tècnic. 

1 contracte durada 12   mesos. Expedient: 2018-COOR-12-SPOO-00110 
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El total de contractacions del programa és de 27 persones. 

  

Vuitè.             El Consell Comarcal del Baix Penedès presenta dins la convocatòria 
2018 del programa Treball i Formació, 3 projectes d‘actuació, que són els 
següents:  

a)Pla d’actuació, conservació i millora d’entorns urbans i naturals del Baix 
Penedès 

b)Pla d’actuació en l’àmbit administratiu a serveis generals 

c)Pla d’actuació en l’àmbit administratiu de suport a les persones 

             L’àmbit territorial dels projectes serà el següent en coordinació amb totes 
les administracions locals per a obtenir una major efectivitat en els 
projectes:  

a)11 municipis: Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, la  
Bisbal del Penedès, Bonastre, Llorenç del Penedès, Masllorenç, el 
Montmell, Sant Jaume dels Domenys i Santa Oliva. 

b)3 municipis: Llorenç del Penedès, Sant Jaume dels Domenys, Santa 
Oliva, 

c)1 municipi:  Banyeres del Penedès 

Novè.             Les accions d’experiència laboral proposades en aquests 3 projectes, són 
de caràcter supralocal i no estructural, i són d’interès general i social per 
la comarcal del Baix Penedès. 

             Les actuacions proposades en aquest projecte són competències pròpies 
del Consell Comarcal del Baix Penedès, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Programa d’Actuació Comarcal del Baix Penedès, aprovat 
en sessió plenària, en compliment del que disposa l’article 27 de la Llei 
6/87, de 4 d’abril, d’Organització Comarcal de Catalunya. 

             Així resta regulat als articles del 3 al 12 del mateix. 

Desè.             D’acord amb les bases reguladores (Ordre TSF/156/2018, de 20 de 
setembre), base 8.1.a, segon paràgraf, i l’article 12 de la resolució 
TSF/2265/2018, el mòdul unitari de les contractacions previstes en 
aquesta Resolució és 18.760,00 euros per a un contracte de 12 mesos i 
9.380,00 euros per a un contracte de 6 mesos. 

  

Onzè.             Segons l’article 15 del Reglament del Programa d’Actuació Comarcal, 
aprovat en sessió de Ple 1/1994, de 22 de març (DOGC 1882 i BOPT 
84/1994) exerceix competències delegades per la Generalitat en matèria 
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de promoció econòmica i dinamització ocupacional. 

  

Dotzè.             L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local enumera entre les formes de cooperació interadministratives 
el conveni. En el mateix sentit, l’article 150 del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, que es desenvolupa 
reglamentàriament en els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 
13 juny. Finalment,  els convenis i el seu procediment està regulat als 
articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

Tretzè.  Aquest conveni té naturalesa administrativa, respon al principi de 
col·laboració entre administracions i al compliment d’obligacions legals 
específiques i queda fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes del 
sector públic. 

  

PACTES 

  

PRIMER. Objectius del conveni  

             Coordinar les actuacions entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i amb la resta d’ajuntaments que 
participen en aquest projecte, amb l’objectiu de dur a bon terme el 
projecte presentat pel Consell Comarcal del Baix Penedès dins la 
convocatòria 2018 Treball i Formació.  

  Acordar les relacions econòmiques interadministratives d’aquest 
programa, amb la voluntat de fer-ne viable la seva execució. 

  

SEGON. Coordinació del projecte  

             El Consell Comarcal del Baix Penedès com a ens sol·licitant, serà 
l’encarregat de coordinar el projecte. Amb aquesta finalitat es contractarà 
un tècnic coordinador (línia COOR) amb una dedicació de 1.633 hores, a 
jornada completa. El coordinador/a es reunirà amb el/s responsable/s 
tècnic/s que designi l’Ajuntament i vetllaran pel bon funcionament del 
projecte. 

  

TERCER. Àmbit laboral dels contractes de les línies  PANP, PRGC i DONA del 
projecte.  

            Els treballadors seran contractats pel Consell Comarcal del Baix Penedès 
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abans del 31 de gener de 2019. 

             A les persones contractades en aquest programa els serà d’aplicació les 
següent condicions laborals, d’acord amb el conveni col·lectiu i acords de 
condicions de treball del personal laboral i funcionaris del Consell 
Comarcal del Baix Penedès vigent: 

  

1Vacances: d’acord amb el conveni vigent, els treballadors tenen dret 
a gaudir d’unes vacances retribuïdes de 22 dies hàbils durant l’any 
natural, o contracte de 12 mesos. En el cas dels contractes de 6 
mesos, correspondran 11 dies per aquest concepte. Caldrà fer el 
càlcul o prorrateig corresponent, en els contractes de durada diferent. 

  

Els treballadors hauran de sol·licitar les vacances al Consell 
Comarcal del Baix Penedès d’acord amb el model existent.  

  

Assumptes propis: 6 dies, en el cas de contractes de 12 mesos, i 3 
dies en el cas de contractes de 6 mesos. 

  

Festius: per motius funcionals, els treballadors gaudiran dels dies 
festius locals que disposi l’Ajuntament on presta el servei.  

  

La jornada laboral és de 37’5 hores setmanals de dilluns a divendres.  

  

Per la modalitat contractual i la finalitat del projecte objecte del 
contracte, està del tot prohibida la realització d’hores extraordinàries 
ni treballar dissabtes, diumenges o festius. 

  

Per a la resta de situacions laborals no contemplades en aquest 
conveni s’estarà al que es preveu al Conveni col·lectiu i d’acord de 
condicions de treball del personal laboral i funcionari que presta 
serveis al Consell Comarcal del Baix Penedès i, en el seu defecte, 
per la normativa vigent en matèria laboral. 

  

El Consell Comarcal del Baix Penedès es compromet a aplicar les 
mesures de salut laboral i prevenció de riscos laborals. 

  

QUART. Obligacions del Consell Comarcal davant el S OC 
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El Consell Comarcal del Baix Penedès es compromet a complir l’objectiu, 
actuar d’acord amb el que estableixen les bases de la convocatòria i la 
guia de prestacions tècniques del programa, a realitzar les contractacions 
atorgades, realitzar les activitats previstes, fer-ne la coordinació i suport 
necessari i, un cop finalitzat, acreditar-ho i justificar-ho davant el SOC 
d’acord amb la normativa que ho regula. 

  

CINQUÈ. Obligacions de l’Ajuntament  

  

1.      L’Ajuntament es farà càrrec  (capítol 1 despeses) de l’import que 
sobrepassi l’import fixat a la convocatòria 2018 (Ordre TSF/156/2018, 
de 20 de setembre, base 8.1.a, segon paràgraf; Resolució 
TSF/2265/2018, article 12): mòdul de 9.380,00 euros  per els 
contractes de treball de 6 mesos a jornada complerta, en els 
conceptes que s’inclouen a la nòmina del peó treballador (sou brut i 
cost empresa de la seguretat social), i del mòdul de 18.760,00 euros 
en el cas dels contractes de treball de 12 mesos a jornada complerta, 
en els conceptes que s’inclouen a la nòmina del peó treballador (sou 
brut i cost empresa de la seguretat social) (veure detall Annex 1.A I 
1.B) 

  

2.      L’Ajuntament es farà càrrec íntegre de les següents despeses 
relatives al personal contractat no cobertes per la subvenció del SOC: 
dietes, indemnització o quitança fi de contracte del treballador, 
assegurança danys a tercers i vestuari bàsic de treball  (veure detall 
Annex 1.A I 1.B). 

  

3.      L’Ajuntament es farà càrrec de la repercussió del major cost no 
subvencionat del coordinador (veure detall Annex 1.C).  

  

S’aplicarà la següent fórmula de repartiment, resultant un import a 
repercutir a cada treballador contractat: 

  

 [cost gestoria + quitança + dietes]  / 26 

  

4.      L’Ajuntament es compromet a fer-se càrrec íntegrament de 
qualsevol altra despesa del programa no contemplada en els punts 
anteriors quan aquesta no sigui subvencionat pel SOC. 
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5.      En el cas concret de baixa i/o possible substitució del treballador, el 
coordinador farà la consulta al SOC. Posteriorment es consensuarà 
amb l’Ajuntament la decisió a prendre. En el cas que aquesta decisió 
comporti despeses que no estiguin cobertes per la subvenció, se’n 
farà càrrec íntegrament l’Ajuntament i s’atendrà al calendari de 
pagament que li indiqui el Consell Comarcal del Baix Penedès. 

  

SISÈ. Gestió econòmica  

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès es compromet a assumir les 
despeses del punt anterior (Annex 3, columna F) i a avançar el 20 % de la 
subvenció del SOC que el Consell Comarcal del Baix Penedès rebrà del 
SOC una vegada s’hagi justificat el programa al SOC, i rebut la resolució 
final del programa. En el moment que el Consell Comarcal ho rebi, ho 
retornarà a cada Ajuntament per la part que els correspongui, 
degudament justificat. 

  

El Consell Comarcal del Baix Penedès inclourà l’import que figura a 
l’Annex 4 del Conveni a les següents liquidacions trimestrals: 1r. 
Trimestre 2019 i 2n. Trimestre 2019. 

  

  Si en data 30 de juny de 2019, el SOC no hagués realitzat la bestreta del 
80 %, el Consell Comarcal del Baix Penedès realitzarà una liquidació 
complementària mitjançant un acord de Junta de Govern, que serà 
comunicada als Ajuntaments participants en el programa. 

  

SETÈ. Comissió Tècnica del programa i seguiment con veni  

             Una vegada iniciat el programa es constituirà la Comissió Tècnica del 
programa Treball i Formació convocatòria 2018, la finalitat de la qual serà 
la coordinació de les accions que s’han de desenvolupar durant el mateix.  

Aquesta Comissió estarà integrada pel Consell Comarcal del Baix 
Penedès, com a ens sol·licitant i coordinador del programa, i els 
Ajuntaments d’Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, la 
Bisbal del Penedès, Bonastre, Llorenç del Penedès, Masllorenç, el 
Montmell, Sant Jaume dels Domenys i Santa Oliva. Cada entitat 
designarà un representant tècnic a la mateixa abans de la seva 
constitució. 

La periodicitat de convocatòria s’establirà a la primera sessió. El seu 
funcionament s’ajustarà al que disposa la Llei de règim jurídic i del 
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procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya 
(art. 13 a 20). Dels acords que adopti se’n deixarà constància en acta. 

  

VUITÈ. Responsabilitat  

Si de la realització de les activitats programades en aquest projecte se’n 
derivés responsabilitat patrimonial per a les administracions participants 
s’entén que aquesta serà solidària, tal i com preveu l’art. 28.3 de la llei 
40/2015, 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

  

NOVÈ. Vigència  

El conveni serà vigent des del dia de la signatura fins a l’acabament del 
projecte, com a màxim el 31 de gener de 2020 inclòs. 

  

DESÈ. Arbitratge i jurisdicció  

Les discrepàncies sorgides sobre la interpretació, el desenvolupament, la 
modificació, la resolució i els efectes que puguin derivar-se de l’aplicació 
d'aquest conveni s’han de solucionar per acord de les parts, observant els 
principis reguladors de l’actuació administrativa previstos a l’article 31 de 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya que siguin d’aplicació, essent la 
Comissió de Seguiment l'àmbit ordinari on plantejar les discrepàncies i 
salvar-les. Amb aquesta finalitat es convocaran les sessions específiques 
que siguin necessàries.  

En cas que persisteixin dificultats en l’execució del conveni motivades per 
diferents criteris d’interpretació, les parts exposaran les seves raons, en 
una sessió formal de la Permanent del Consell d'Alcaldes, constituïda 
com a Comissió d'Arbitratge, presidida pel president/a o per un/a 
Vicepresidència/a del Consell Comarcal, que en cas d'empat tindrà vot 
diriment. Si una de les parts en conflicte fos el Consell Comarcal, el seu 
al·legat serà presentat pel conseller/a comarcal delegat d'Empresa i 
Ocupació. Si la controvèrsia fos entre ajuntaments, aquests estarien 
representats pels alcaldes/esses respectius, podent delegar en un 
regidor/a, i el conseller/a comarcal delegat d'Empresa i Ocupació 
informaria a la Comissió sense dret a vot. Si l’Ajuntament afectat tingués 
un/a representant en la Permanent del Consell d'Alcaldes, aquest serà 
substituït per un altre alcalde/essa nomenat per la Presidència. Aquesta 
Comissió elaborarà un informe que les parts confrontades es 
comprometen a considerar abans de fixar la posició de la corporació 
respectiva en la controvèrsia.  

Les parts procuraran d'una forma responsable que llurs divergències no 
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afectin la regularitat de prestació del servei ni perjudiquin els usuaris. En 
cap cas, basant-se en una divergència d’interpretació, la part pot 
considerar-se habilitat per incomplir o ajornar les seves obligacions de 
cofinançament.  

Cas que la divergència fos insalvable pel procediment d'arbitratge adés 
exposat, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats contenciosos 
administratius de Tarragona.  

En prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en la data i lloc 
anteriorment esmentats.  

 

 

Consell Comarcal del Baix Penedès   Ajuntament de Banyeres del Penedès 

Sra. Eva M. Serramià Rofes, presidenta            Sr.Amadeu Benach i Miquel” 
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ANNEX 1:  

TAULA DE COSTOS LABORALS TREBALLADOR INDIVIDUAL

A) Costos LABORALS de cada participant de 6 mesos:

Cost laboral Subvenció SOC
Cost per 

l'Ajuntament

Sou + prorrateig extres (=base cotització) 7.000,02 €

QPSS 2.646,00 €

Sou + QPSS 9.646,02 € 9.380,00 € 266,02 €

Indemnització fi contracte 222,00 € 222,00 €

Confecció nòmines            (14 €/nòmina) 84,00 € 84,00 €

COST LABORAL TOTAL PARTICIPANT 6m 9.952,02 € 9.380,00 € 572,02 €

B) Costos LABORALS de cada participant de 12 mesos:

Cost laboral Subvenció SOC
Cost per 

l'Ajuntament

Sou + prorrateig extres (=base cotització) 14.000,04 €

QPSS 5.292,00 €

Sou + QPSS 19.292,04 € 18.760,00 € 532,04 €

Indemnització fi contracte 466,00 € 466,00 €

Confecció nòmines            (14 €/nòmina) 168,00 € 168,00 €

COST LABORAL TOTAL PARTICIPANT 12m 19.926,04 € 18.760,00 € 1.166,04 €

C) Coordinador - Costos LABORALS NO SUBVENCIONATS:

Cost laboral Subvenció SOC
Cost per 

l'Ajuntament

+ Indemnització fi contracte 802,00 € 802,00 €

Confecció nòmines            (14 €/nòmina) 168,00 € 168,00 €

Estimació dietes desplaçaments Programa 200,00 € 200,00 €

COST LABORAL TOTAL COORDINACIÓ 1.170,00 € 1.170,00 €

Número de contractes 26,00 €

Cost Ajuntament per treballador 45,00 €

D) COSTOS PER DESPLAÇAMENTS DELS TREBALLADORS:

Veure QUADRE ANNEX 2 per municipis

E) ALTRES DESPESES PER PEONS:

Cost laboral Subvenció SOC
Cost per 

l'Ajuntament

Equipament peons (cost unitari) 300,00 € 0,00 € 300,00 €

300,00 €
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ANNEX 2:  

TAULA DE DESPLAÇAMENTS DEL PROGRAMA

DISTÀNCIA TOTAL

MUNICIPI
ANAR I 

TORNAR

DURADA 

CURS (dies)
km.

IMPORT (0,19 

€/km)

Primer 

semestre 

(3 visites)

Segon 

semestre 

(2 visites)

IMPORT (0,19 

€/km)

COST 

DESPLAÇAMENTS

Arboç, l' 20 km 12 dies 240 km 45,60 € 60 km 40 km 19,00 € 64,60 €

Santa Oliva 13 km 12 dies 156 km 29,64 € 39 km 26 km 12,35 € 41,99 €

Bisbal del Penedès, la 22 km 12 dies 264 km 50,16 € 66 km 44 km 20,90 € 71,06 €

Albinyana 14 km 12 dies 168 km 31,92 € 42 km 28 km 13,30 € 45,22 €

Sant Jaume dels Domenys 21 km 12 dies 252 km 47,88 € + 63 km 42 km 19,95 € = 67,83 €

Banyeres del Penedès 23 km 12 dies 276 km 52,44 € 69 km 46 km 21,85 € 74,29 €

Montmell, el 36 km 12 dies 432 km 82,08 € 108 km 72 km 34,20 € 116,28 €

Bellvei 13 km 12 dies 156 km 29,64 € 39 km 26 km 12,35 € 41,99 €

Llorenç del Penedès 17 km 12 dies 204 km 38,76 € 51 km 34 km 16,15 € 54,91 €

Bonastre 36 km 12 dies 432 km 82,08 € 108 km 0 km 20,52 € 102,60 €

Masllorenç 32 km 12 dies 384 km 72,96 € 96 km 0 km 18,24 € 91,20 €

771,97 €

NOTES: Només s'acceptarà 1 vehicle/dia de desplaçament per municipi d'origen

(A) FORMACIÓ (B) ACOMPANYAMENT LABORAL (previsió)

 
 
 
ANNEX 3:  

TAULA DE COSTOS A ASSUMIR PELS AJUNTAMENTS PARTICIPANTS

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

6  

mesos

12 

mesos
Total Peó Adm. Cost / 6 m. Cost / 12 m. Coordinador Desplaçaments Cost Peons TOTAL

3 1 4 4 - L’Arboç 1.716,06 € 1.166,04 € 180,00 € 64,60 € 1.200,00 € 4.326,70 €

3 1 4 3 1 Santa Oliva 1.716,06 € 1.166,04 € 180,00 € 41,99 € 900,00 € 4.004,09 €

3 1 4 4 - La Bisbal del Penedès 1.716,06 € 1.166,04 € 180,00 € 71,06 € 1.200,00 € 4.333,16 €

1 1 2 2 - Albinyana 572,02 € 1.166,04 € 90,00 € 45,22 € 600,00 € 2.473,28 €

1 1 2 1 1 St. Jaume dels Domenys 572,02 € 1.166,04 € 90,00 € 67,83 € 300,00 € 2.195,89 €

1 1 2 1 1 Banyeres del Penedès 572,02 € 1.166,04 € 90,00 € 74,29 € 300,00 € 2.202,35 €

1 1 2 2 - El Montmell 572,02 € 1.166,04 € 90,00 € 116,28 € 600,00 € 2.544,34 €

1 1 2 2 - Bellvei 572,02 € 1.166,04 € 90,00 € 41,99 € 600,00 € 2.470,05 €

1 1 2 1 1 Llorenç del Penedès 572,02 € 1.166,04 € 90,00 € 54,91 € 300,00 € 2.182,97 €

1 1 1 - Bonastre 572,02 € 0,00 € 45,00 € 102,60 € 300,00 € 1.019,62 €

1 1 1 - Masllorenç 572,02 € 0,00 € 45,00 € 91,20 € 300,00 € 1.008,22 €

17 9 26 22 4 9.724,34 € 10.494,36 € 1.170,00 € 771,97 € 6.600,00 € 28.760,67 €

Participants
MUNICIPI

Participants

Cost per l'Ajuntament (€)
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ANNEX 4:  

QUADRE DE TRESORERIA 

     CALENDARI PAGAMENTS

6 m. 12 m. 1r. TRIM 2n. TRIM.

L’Arboç 4.326,70    5.628,00   3.752,00     13.706,70  6.853,35                6.853,35              

Santa Oliva 4.004,09    5.628,00   3.752,00     13.384,09  6.692,05                6.692,05              

La Bisbal del Penedès 4.333,16    5.628,00   3.752,00     13.713,16  6.856,58                6.856,58              

Albinyana 2.473,28    1.876,00   3.752,00     8.101,28    4.050,64                4.050,64              

St. Jaume dels Domenys 2.195,89    + 1.876,00   3.752,00     = 7.823,89    3.911,95                3.911,95              

Banyeres del Penedès 2.202,35    1.876,00   3.752,00     7.830,35    3.915,18                3.915,18              

El Montmell 2.544,34    1.876,00   3.752,00     8.172,34    4.086,17                4.086,17              

Bellvei 2.470,05    1.876,00   3.752,00     8.098,05    4.049,03                4.049,03              

Llorenç del Penedès 2.182,97    1.876,00   3.752,00     7.810,97    3.905,49                3.905,49              

Bonastre 1.019,62    1.876,00   -                2.895,62    1.447,81                1.447,81              

Masllorenç 1.008,22    1.876,00   -                2.884,22    1.442,11                1.442,11              

Aquests imports es 

retornaran a la liquidació

MUNICIPI (F) ANNEX 3
20%

TOTAL

 
  

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

      

PRIMER.- Aprovar el conveni interadministratiu per a l’execució del programa treball i 
formació convocatòria 2018. 

  

SEGON.- Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Banyeres i el Consell Comarcal Baix Penedès. 

  

TERCER.- Facultar a l’alcalde a signar el conveni digitalment i enviar via EACAT al 
Consell Comarcal Baix Penedès. 

  

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

 

  

Expedient 77/2019. Serveis i Treballs extraordinari s efectuats pel 
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personal laboral de l’Ajuntament durant els mesos d e desembre 2018 i 
gener 2019.  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL  

  

APROVAR SI S’ESCAU ELS SERVEIS I TREBALLS EXTRAORDI NARIS EFECTUATS 
PEL PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DURANT EL MES DE DESEMBRE 
DE 2018 i GENER DE 2019.- Exp. 77/2019  

  

Vista la relació de serveis extraordinaris efectuats pel personal laboral d’aquest 
Ajuntament durant el mes de desembre de 2018 i gener 2019 i de conformitat amb 
l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  

Vist l’informe d’intervenció de data 23 de gener de 2019, emès per el secretari 
interventor tresorer. 

Vist el contingut de l’article 35 del Reial Decret legislatiu 1/1995 de 24 de març, que 
regula les hores extraordinàries del personal laboral que presta els seus serveis a 
l’administració i  de conformitat amb l’article 7 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut 
Bàsic de l’empleat públic i demés disposicions concordants, així com el règim de 
delegació de competències entre els òrgans administratius d’aquest Ajuntament, i 
atenent a la disponibilitat de crèdit en la partida 9200 13001 del pressupost vigent 
d’aquest Ajuntament, que existeix partida a nivell de vinculació jurídica per afrontar 
aquestes despeses. 

  

Atès que existeixen criteris objectius per a l’atorgament de les gratificacions per serveis 
extraordinaris fora de la jornada laboral al personal de l’Ajuntament o treballs 
extraordinaris, tal com indica el full presentat per l’alcaldia.  

  

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de 
les Bases del Règim Local. 
  
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 2015,  i 
atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 2017. 
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Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
  

PRIMER.- Atorgar  les gratificacions per serveis o treballs extraordinaris al personal 
laboral de l’Ajuntament, que s’abonaran en la nòmina del mes de gener 2019, a càrrec 
de l’aplicació pressupostària 9200 13001 del pressupost vigent d’aquest Ajuntament, que 
existeix partida a nivell de vinculació jurídica, per afrontar les següents despeses que es 
detallen a continuació: 

  

Treballador / a  Període  Gratificació  

DNI:...504P Desembre i Gener 154,40 

DNI:...147B Desembre i Gener 570,56 

DNI:...805V Desembre i Gener 595,63 

DNI:...653D Desembre i Gener 353,05 

DNI:...058A Desembre i Gener 445,73 

DNI:...374B Desembre i Gener 531,75 

DNI:...832X Gener 191,75 

  

SEGON.- Abonar els serveis o treballs extraordinaris  esmentats en la nòmina del 
corrent mes de gener 2019. 

  

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

 

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL   

  

Donar compte Decrets  
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Nom Data Resum Expedient 

DECRET 
2019-0001 

 
09/01/2019 

15:17 
 

 
Convocatòria Junta de Govern Local  en sessió 

ordinària de data 10 de Gener de 2019. JGL/2019/1- 
 

JGL/2019/1 
 

DECRET 
2019-0002 

 

 
10/01/2019 

11:15 
 

 
Decret d'alcaldia de pròrroga del pressupost de 

l'exercici anterior al corrent de 2019 
 

 
3/2019 

 

DECRET 
2019-0003 

 

 
10/01/2019 

11:19 
 

 
Decret d'alcaldia d'aprovació de la modificació de 

crèdit 1/2019 del tipus incorporació de romanents de 
crèdit 

 

5/2019 

DECRET 
2019-0004 

 

 
14/01/2019 

12:45 
 

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

requisits de l’art. 54 del Reglament de població i 
demarcació territorial. 

520/2018 

DECRET 
2019-0005 

 

 
14/01/2019 

15:05 
 

 
Convocatòria ple en sessió ordinària de data 17 de 

gener de 2019. PLN/2019/1 
 

PLN/2019/1 
 

DECRET 
2019-0006 

 

 
22/01/2019 

14:35 
 

Expedient 74/2019 Bestreta avançament paga 
extraordinària de juny del treballador amb NIF: 898J  

 

 
74/2019 

 
 

 

 

C) PRECS I PREGUNTES  

  

No hi ha assumptes 

   

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT   
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