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ACTA   

 

  

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/4 La junta de govern local 

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data 7 / de febrer / 2019 

Durada  Des de les 18:30 fins a les 19:08 hores 

Lloc  Sala de Juntes 

Presid ida per  Amadeu Benach i Miquel 

Secretari  José Félix Velasco Martínez 

  

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ  

DNI Nom i Cognoms  Assisteix  

39689555L Amadeu Benach i Miquel SÍ 

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

35013086W Ida Pilar Josefa Berdusan Farré SÍ 

46333082L Joan Roig i Soria SÍ 

39636281J Lluís Inglada i Jané 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 ordinaria de data 31 de Gener 
de 2019. JGL/2019/3 

  

Expedient 98/2019. Sol·licitud de revisió de la lec tura d e l’aigua 
corresponent al tercer trimestre de 2018.  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA REVISIÓ DE LA LECTURA DE L’ AIGUA, 
CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2018, DEL COMPT ADOR AMB 
REFERÈNCIA 3186.- 98/2019 

 

Vist la sol·licitud presentada per la Sra. Amb DNI: ...933M, de data 21 de desembre de 
2018 i amb registre d’entrada número RE-18-4552, en la qual exposa la seva 
disconformitat en el rebut de l’aigua corresponent al tercer trimestre de 2018, degut a 
l’elevat consum facturat. Per la qual cosa, sol·licita una revisió de la lectura i del 
comptador de l’aigua, amb número de referència 3186.  

Vist que no declara que hagi tingut cap fuita d’aigua dins de la seva vivenda, ni presenta 
cap factura de reparació al respecte.  

Vist l’informe tècnic de data 29 de gener de 2019 i número de registre IT/19/27, el qual: 
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“els Serveis Tècnics municipals, han corroborat el correcte funcionament del comptador 
d’aigua, a més, s’ha pogut constatar que el consum d’aigua del comptador s’ha 
estabilitzat a la lectura del quart període de l’any 2018 realitzada en data 17/01/2019 i 
per tant  l’excés de consum  del 3r període de l’any 2018 no es deu a una fuita ni al mal 
funcionament del comptador.” 

Vist que des de l’Àrea de Padró Tributari es va detectar que en aquest immoble, el 
consum corresponent al tercer trimestre de 2018, era elevat, fora de la seva mitja de 
consum habitual, es va fer revisar la lectura per un altre operari, i aquesta lectura era 
coincident. Sent de 1381m3 les dues vegades de presa de lectura.  

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.- Comunicar a la sol·licitant que la lectura realitzada al tercer trimestre de 2018, 
en el comptador de l’aigua de referència 3186, és correcte i correlativa amb les 
realitzades posteriorment.  

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

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

  

  

Expedient 38/2019. Sol·licitud de tractament de fui ta en el r ebut d’aigua 
corresponents al tercer trimestre de 2018.  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI S’ESCAU, EL TRACTAMENT DE FUITA, EN EL REBUT D’AIGUA 
CORRESPONENTS AL TERCER TRIMESTRE DE 2018.- 38/2019 

 

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. amb DNI: ...397C, de data 19 de novembre de 2018 i 
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amb registre d’entrada número RE-18-4163, en la qual comunica que en la factura de 
l’aigua corresponent al període de consum del 1/07/2018 al 30/09/2018, es van donar 
compte que tenien una fuita d’aigua al jardí. Tot seguit van trucar a la companyia 
asseguradora per tal de que la reparés i aquesta fuita, que era una canonada, que 
estava soterrada i trencada, va quedar resolta.  

Vist que adjunta el document acreditatiu de la reparació de la fuita d’aigua, per part de la 
companyia Mapfre i que sol·licita un tractament de fuita, en el rebut corresponent al 
tercer trimestre de 2018.  

Vist l’informe tècnic, de data 28 de gener de 2019 i amb número de registre IT/19/023, 
el qual: “han corroborat el correcte funcionament del comptador d’aigua, a més, s’ha 
pogut constatar que el consum es excessiu en comparació amb el mateix període 
d’altres anys. Per conseqüent creiem que l’excés de consum  del 3r període de l’any 
2018 es degut a una fuita, la qual segons declara la propietat i en funció de del parte de 
reparació presentada, ha quedat reparada en data 18/10/2018. 

Per tant, i en seguiment del Reglament regulador del servei se subministrament 
d’aigües potables de Banyeres  procedeix aplicar un tractament de fuita al 3r període  
de l’any 2018.”  

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

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

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

PRIMER.- Sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos que anul·li i doni de baixa el rebut de 
subministrament d’aigua corresponent al tercer de 2018, amb número fix: 0208002100 i 
a nom de la Sra. amb DNI: ...627A, per detectar fuita i en generi un de nou amb 
tractament de fuita.  

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

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

  

Expedient 32/2019. Sol·licitud de tractament de fui ta en els rebut d’aigua 
corresponents al tercer i quart trimestre de 2018.  

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

 

APROVAR, SI S’ESCAU, EL TRACTAMENT DE FUITA, EN ELS  REBUTS D’AIGUA 
CORRESPONENTS AL TERCER I QUART TRIMESTRE DE 2018.-  32/2019 

 

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. amb DNI: ...410S, de data 4 de gener de 2019 i amb 
registre d’entrada número RE-19-0080, en la qual comunica que al rebre la factura de 
subministrament d’aigua corresponent al tercer trimestre de 2018, van adonar-se que 
tenien una fuita, degut a l’excés de consum facturat.  

Vist que adjunta el document acreditatiu, de data 30/11/2018, de la reparació de la fuita 
d’aigua, per part d’un instal·lador autoritzat i que sol·licita un tractament de fuita, en els 
rebuts corresponents al tercer i quart trimestre de 2018.  

Vist l’informe tècnic, de data 25 de gener de 2019 i amb número de registre IT/19/022, 
el qual: “han corroborat el correcte funcionament del comptador d’aigua, a més, a la 
següent lectura realitzada en data 16/01/2019 corresponent al quart període de l’any 
2018 s’ha pogut constatar que el consum es excessiu en comparació amb el mateix 
període d’altres any. Per conseqüent creiem que l’excés de consum  del 3r i 4r període 
de l’any 2’018 es degut a una fuita, la qual segons declara la propietat i en funció de la  
factura de reparació presentada, ha quedat reparada en data 30/11/2018. 

Per tant, i en seguiment del Reglament regulador del servei se subministrament 
d’aigües potables de Banyeres  procedeix aplicar un tractament de fuita al 3r i 4t 
període  de l’any 2018”. 

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

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

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

PRIMER.- Sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos que anul·li i doni de baixa els rebuts de 
subministrament d’aigua corresponents al tercer i quart trimestre de 2018, amb número 
fix: 020800030108 i a nom del Sr. amb DNI: ...410S, per detectar fuita i en generi uns de 
nous amb tractament de fuita.  

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

TERCER.- Sol·licitar a Base que faci efectiva la devolució d’ingressos indeguts, 
corresponent al rebut del tercer trimestre de 2018, amb número fix: 020800030108, a 
nom del Sr. amb DNI: ...410S i amb clau de cobrament: 43-020-800-2018-33-3108 al 
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següent número de compte: ES93-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-6754 titularitat del Sr. Amb DNI. 
….410S.  

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

  

Expedient 102/2019. Cessió material i ús d'espais p úblics per la 
realització d'una xocolatada infantil el 24 de febr er de 2019  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

  

APROVAR SI S’ESCAU, LA CESSIÓ DE MATERIAL I ÚS D’ES PAIS PÚBLICS PER A 
LA REALITZACIÓ D’UNA XOCOLATADA INFANTIL  A LA PLAÇ A DE 
L’AJUNTAMENT EL DIA 24 DE FEBRER DE 2019. EXP.- 102 /2019 

  

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I.:  ..008D, en representació de Harley 
Davinson Club Catalunya, en data 22 de gener de 2019  (RE 255) sol·licitant material ( 
taules i cadires per 50 persones) a més d’utilitzar diferents espais públics( plaça de 
l’Ajuntament, lavabo i el magatzem de la cooperativa) per a realització d’una xocolatada 
infantil  que tindrà lloc el  dia 24  de febrer de 2019.  

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 25 de 
gener de 2019 on diu: 

  

“INFORME TÈCNIC 

Atès que el 24 de febrer de 2019 està prevista la celebració d’una activitat infantil que 
realitzen a Banyeres del Penedès el Club Harley Davidson Catalunya, amb una duració 
des de les 9:00h fins les 15:00h.  

Atès que per la realització d’aquest esdeveniment es sol·liciten l’ús de la Plaça de 
l’Ajuntament, dels lavabos de l’Ajuntament i de l’equipament municipal del Magatzem de 
la Cooperativa a més de la cessió taules i cadires per a 50 persones. 

D’acord amb la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives cal complir amb 
una sèrie de requisits sobre salubritat i seguretat que marquen la llei 11/2009 del 6 de 
juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.  

S’autoritza la utilització de l’espai públic i equipaments municipals demanats, a més de 
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la cessió  del material, sempre i quan es compleixi amb els següents punts: 

- Al tractar-se d’un espai púbic no es podrà impedir l’accés a altres usuaris i per 
tant hauran de compartir la zona amb la resta de usuaris. 

- Queda totalment prohibit qualsevol tipus de tancament que limiti o impedeixi 
l’accés peatonal. 

- Un cop acabada la celebració s’haurà de deixar els espais públics i els 
equipaments municipals utilitzats en optimes condicions per a poder ser utilitzat per 
altres usuaris, tenint especial cura de no deixar cap residu generat durant la celebració i 
fent ús correctament de papares i de la resta  d’elements. 

- Seran a càrrec  dels organitzadors esmenar i corregir qualsevol desperfecte 
ocasionat durant la celebració tant als espais i equipaments utilitzats com al material 
cedit per part de l’Ajuntament. 

Amb la realització d’aquesta activitat es pretén fomentar els següents aspectes: 

- Fomentar la participació ciutadana. 

- Aproximar aquest tipus d’esdeveniments al municipi. 

Els ajuntaments, en l’àmbit de llurs respectives competències, han de facilitar que els 
espectacles públics i les activitats recreatives es duguin a terme adequadament. Amb 
aquesta finalitat, han d’exercir les potestats que els atribueix aquesta llei. 

Els principis generals i les finalitats últimes que inspiren aquesta llei, i que n’han de regir 
el desenvolupament i l’aplicació, són la convivència entre els ciutadans, la seguretat i la 
qualitat dels establiments. 

Per tot això, les persones responsables dels establiments oberts al públic, dels 
espectacles públics i de les activitats recreatives han de garantir: 

  

a)    La convivència pacífica i ordenada entre els espectadors, els participants, els 
usuaris i la resta de ciutadans. 

b)    La seguretat i la salut dels espectadors, els usuaris i el personal al servei dels 
establiments oberts al públic, dels espectacles públics o de les activitats 
recreatives, la prevenció dels riscos i la integritat dels béns públics i privats 
afectats, sens perjudici del que disposa la normativa de riscos laborals vigent.  

c)    La qualitat, la comoditat i la sostenibilitat ambiental dels equipaments, els 
espectacles públics i les activitats recreatives. 

  

Normativa aplicable Llei 11/2009 del 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives: 
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1. Les institucions, d’acord amb les competències que tenen atribuïdes, s’han de 
coordinar per a garantir la seguretat de les persones en els espectacles públics i les 
activitats recreatives que hagin estat autoritzats i s’hagin dut a terme en espais oberts al 
públic. 

2. Si el comportament dels espectadors o dels usuaris pot provocar problemes greus de 
seguretat i d’ordre públic i el personal de vigilància no pot afrontar la situació d’una 
manera adequada, ha de sol·licitar l’auxili dels cossos i forces de seguretat perquè 
adoptin les mesures pertinents 

Si es compleixen totes les prescripcions indicades en el present informe sobre seguretat 
i salubritat s’estarà complint amb els requisits que exigeix la normativa d’espectacles 
públics i activitats recreatives, llei 11/2009 del 9 de juliol. 

Pel que fa a la organització d’aquest esdeveniment, s’autoritza al Club Harley Davidson 
Catalunya a portar la logística, i realitzar el control, organització, gestió i publicitat 
necessàries, en el ven entès que correrà al seu càrrec tot allò indicat en el present 
informe i que consistirà en: 

  

- ORGANITZACIÓ I CONTROL DE LES ACTIVITATS PREVISTES. 

  

En tot moment, el Club Harley Davidson Catalunya serà el màxim organitzador de 
l’esdeveniment, i haurà d’estar en contacte i a plena disposició per aclarir tots els punts 
esmenats a fi de que la cooperació i la logística sigui eficient i l’adequada. 

Pel que fa als serveis necessaris es realitzaran fent ús de les instal·lacions incloses a 
l’edifici municipal de la Cooperativa, situat a la Plaça de l’Ajuntament.  

Rafa Rodríguez Rivas                                                                                                           
                        

Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament                          

Banyeres, a la data de la signatura” 

  

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

  

PRIMER.- Aprovar la cessió del material i l’ús dels espais públics sol·licitats , d’acord 
amb les condicions esmentades en la part expositiva.  

  

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

  

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

  

Expedient 189/2018. Expedient sancionador per infra cció de la 
normativa reguladora del Servei de subministrament d’aigües potables.  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

 

APROVAR, SI ESCAU, IMPOSAR LA TOTALITAT DE LA SANCI Ó A LA SRA. AMB 
D.N.I. ..037-J  PER INFRACCIÓ DE LA NORMATIVA REGUL ADORA DEL SERVEI DE 
SUBMINISTRAMENT D’AIGÜES POTABLES PER.- EXP. 189/20 18 

  

ANTECEDENTS 

  

José Félix Velasco Martínez, és Instructor designat per acord de Junta de Govern Local 
de data 12 d’abril  de 2018, en relació amb l'expedient sancionador que s'està tramitant 
en aquest Ajuntament respecte als següents fets: Frau d’aigua que hi ha en l’habitatge 
Marquesa de Griny, 78, ja que la persona que l’ocupa està rebent subministrament 
d’aigua amb una mànega d’aigua connectada al subministrament de l’habitatge situat a 
l’avinguda Marquesa de Griny, 76, constitutius d'una infracció administrativa en matèria 
de la normativa reguladora d’aigües potables (Reglament municipal regulador del Servei 
de Subministrament d’aigües potables i de conformitat amb l’article 6 de l’Ordenança 
fiscal núm. 10 que regula la taxa pel subministrament d’aigua. 

Vista la documentació que consta en l'expedient i, en particular, l’informe de Secretaria 
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emès en data 6 de març de 2018, així com el certificat de Secretaria de data 30 de juliol 
de 2018 conforme no hi ha hagut al·legacions, i als efectes d'acreditar els fets al·legats, 
l'òrgan instructor no considera oportú la pràctica de cap prova. 

Vist que es va produir  la notificació de la proposta de resolució de l’Òrgan Instructor als 
interessats mitjançant anunci al BOE núm. 209 de 29 d’agost de 2018 i finalitzat el 
termini no es van produir al·legacions.  

Vist que l’instructor de l’expedient va elevar a la Junta de Govern Local la proposta de 
resolució,  ja que en virtut dels articles 21.1.n) i 23.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del Règim Local, l’òrgan competent per a la resolució de 
l’expedient serà l’alcalde, però la competència està delegada a la Junta de Govern Local 
per Decret 66/2015 donat compte al Ple de data 22 de juny de 2015. 

Vist que la Junta de Govern Local en data 4 d’octubre de 2018, va acordar declarar 
responsables dels fets anteriorment esmentats  a la Sra. amb D.N.I.: ....037-J i al Sr. 
amb D.N.I.: .. 138-K i imposar una sanció de 1.202,40 euros. 

Atès que Base Gestió d’Ingressos ha emès dos rebuts de pagaments a  la Sra. amb 
D.N.I.: ....037-J i al Sr. amb D.N.I.: .. 138-K per import de 601,20 euros respectivament. 

Vista la sol·licitud de la Sra. amb D.N.I.: ... 037-J, on demana assumir la totalitat de la 
sanció per import de 1.202, 40 euros, amb registre de entrada (RE 372) de data 1 de 
febrer de 2019. 

Atès que l’article 28.3 de la llei 40/2015 d’1 octubre, estableix que quan el compliment 
d’una obligació establerta per una norma amb rang de llei correspongui a diverses 
persones conjuntament, responen de manera solidària de les infraccions que, si s’escau, 
es cometin i de les sancions que s’imposin. 

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.- Imposar a la senyora amb DNI.:  ...037-J la totalitat de la sanció de la infracció 
administrativa tipificada en l’article 6 de l’Ordenança fiscal núm. 10 que regula la taxa pel 
subministrament d’aigua i els articles 47 i 48 del Reglament Municipal regulador del 
Servei de Subministrament d’aigües potables, per un import de 1.202,40 euros. 
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SEGON.- Sol·licitar a Base Gestió d’Ingressos que anul·li i doni de baixa el rebuts a nom 
del Sr. amb DNI:...138K i amb clau de cobrament 43-020-844-2018-10-0000002 i el de la 
Sra. amb DNI: ...037J i amb clau de cobrament 43-020-844-2018-10-0000001 i en generi 
un de nou amb la totalitat de la sanció a nom de la Sra. amb DNI: ....037J.  

  

TERCER.- Notificar aquests acords a les persones interessades i a BASE. 

  

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

  

  

Expedient 127/2019. Concessió targetes d'Armes de c ategoria quarta 
tipus A i B  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL  

  

APROVAR SI S’ESCAU,  LA CONCESSIÓ D’UNA TARGETA D’A RMES DE 
CATEGORIA QUARTA A i B.-  EXP.- 127/2019  

  

Vista la sol·licitud realitzada pel Sr amb D.N.I.: ...453-D, en data 31 de gener de 2019 
(RE 369), per la concessió d’una targeta d’armes de categoria quarta tipus A i B.  

  
Vist l’informe emès per Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 
  
Atès que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació aplicable. 
  
Vistos els anteriors antecedents, examinada la documentació que acompanya a la 
sol·licitud, i de conformitat amb allò que estableix l’article 105.1 del Reial Decret 
137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’Armes. 
  
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 
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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 concedir al sol·licitant per un temps indefinit  les targetes d’armes 
per la pistola d’aire comprimit de categoria 4a, tipus B següents:   

�        Marca:  WELL 

�        Model: MB06D 

�        Calibre: 6 mm 

�        Núm. de sèrie: 20180100376 

  

�        Marca: GOLDEN EAGLE 

�        Model: M870 

�        Calibre: 6mm 

�        Núm. de sèrie: 22172502R5015805 

  

SEGON.- Aprovar concedir al sol·licitant per un temps de 5 anys a partir de l’acord de la 
Junta de Govern Local de les targetes d’armes per les pistoles d’aire comprimit de 
categoria 4a, tipus A següents:   

  

�        Marca:  CYMA 

�        Model:  M4 OXIDO CUSTOM 

�        Calibre: 6 mm 

�        Núm. de sèrie: 7885200 

  

�        Marca: TAURUS co2 
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�        Model:  

�        Calibre: 6 mm 

�        Núm. de sèrie: E03172171394 

  

�        Marca: SPECNA ARMS 

�        Model: M4 SACO6HT 

�        Calibre: 6 mm 

�        Núm. de sèrie: 31499 

  

�        Marca: WE17 

�        Model: CUSTOM METAL VERSIÓ GBB 

�        Calibre: 6 mm 

�        Núm. de sèrie: NML589 

  

TERCER.- Enviar a intervenció d’armes còpia de les targes groga i blanca i comunicar al 
sol·licitant que passi per l’Ajuntament a recollir la targeta groga. 

QUART.- Facultar a l’alcaldia per a al signatura dels documents necessaris per al 
desenvolupament del present acord.  

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

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

  

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

 

Expedient 456/2018. Conveni de col·laboració per a l’assistència tècnica 
en l’àmbit urbanístic CCBP, Liquidació quart trimes tre 2018.  
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Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL  

  

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LIQUIDACIÓ PER LA PRESTACIÓ  DEL SERVEI 
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN L’ÀMBIT URBANÍSTIC EMESA P EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS CORRESPONENT AL QUART TRI MESTRE 2018.- 
Exp.- 456/2018  

  

En data 22 de setembre de 2016, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès va acordar, en 
sessió plenària ordinària, l’adhesió al conveni de col·laboració per a l’assistència tècnica 
en l’àmbit urbanístic entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntament 
de la comarca. 

  

Atès, que la despesa derivada de la present liquidació esta reconeguda en la seva 
totalitat en la partida pressupostària 1510 465.00 del pressupost de l’exercici 2018, per 
assumir l’aportació de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès corresponent a la 
liquidació del quart trimestre 2018, dels serveis d’assistència tècnica en l’àmbit 
urbanístic, amb un import de 2.302,99 €. 

  

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

  

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

  

Per tot això, 

  

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

  

PRIMER.- Aprovar la liquidació emesa pel Consell Comarcal del Baix Penedès pels 
serveis d’assistència técnica en l’àmbit urbanístic corresponent al quart trimestre 2018, 
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per un import de 2.302,99 €. 

  

SEGON.- Significar que la despesa derivada de la present liquidació esta reconeguda en 
la seva totalitat en la partida pressupostària, 1510 465.00 del exercici 2018. 

  

TERCER.- Aprovar fer efectiu el pagament de la liquidació per import de 2.302,99 €. 

  

QUART.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Penedès. 

  

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

  

Expedient 718/2018. Conveni de col·laboració per a l’assistència tècnica 
en l’àmbit enginyeria industrial CCBP, Liquidació q uart trimestre 2018.  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL  

  

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LIQUIDACIÓ PER LA PRESTACIÓ  DEL SERVEI 
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN L’ÀMBIT ENGINYERIA INDUSTR IAL EMESA PEL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS CORRESPONENT AL Q UART 
TRIMESTRE 2018.- Exp.- 718/2018  

  

En data 3 d’agost de 2017, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès va acordar, en sessió 
plenària ordinària, l’adhesió al conveni de col·laboració per a l’assistència tècnica en 
l’àmbit enginyeria industrial entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos 
ajuntament de la comarca. 

  

Atès, que la despesa derivada de la present liquidació, esta reconeguda en la seva 
totalitat en la partida pressupostària 9200 465.01 del pressupost de l’exercici 2018, per 
assumir l’aportació de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, corresponent a la 
liquidació del quart trimestre 2018 amb un import de 1.485,00 €. 
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Vistes les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7-1985 de 2 d’abril reguladora de 
les Bases del Règim Local. 

  

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

  

Per tot això, 

  

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

  

PRIMER.- Aprovar la liquidació emesa pel Consell Comarcal del Baix Penedès pels 
serveis d’assistència técnica en l’àmbit enginyeria industrial corresponent al quart 
trimestre 2018 amb un import de 1.485,00 €.  

  

SEGON.- Significar que la despesa derivada de la present liquidació esta reconeguda en 
la seva totalitat en la partida pressupostària 9200 465.01 del exercici 2018. 

  

TERCER.- Aprovar fer efectiu el pagament de la liquidació per import de 1.485,00 €. 

  

QUART.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Penedès. 

  

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

  

Expedient 166/2018. Rectificació Petició Despeses s anitàries  dels 
treballadors any 2018  

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

  

APROVAR SI S’ESCAU LA RECTIFICACIÓ DELS AJUTS ESPEC IALS ALS 
TREBALLADORS DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈ S SEGONS 
ART. 26 DEL CONVENI COL·LECTIU.- 166/2018  

  

Vist que, en la Junta de Govern Local, de data 31 de gener de 2019, es va aprovar els 
ajuts especials als treballadors de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, segons art 26 
del conveni col·lectiu. 

  

Atès que en la distribució del fons de l’ajut de l’any 2018, esta inclosa la sol·licitud del 
treballador amb DNI:..377V, que va presentar en data 6 de febrer de 2018, en concepte 
de vidres amb un import de 49,00 €, i que aquest ajut es va tramitar en la distribució 
d’ajuts de l’any 2017, aprovada en la junta de govern local, de data 15 de febrer 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 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 la rectificació de la distribució del fons de l’ajut de l’any 2018, amb 
l’exclusió de la sol·licitud presentada per el treballador amb DNI: 377V, tramitada en la 
distribució d’ajuts de l’any 2017. 

  

SEGON.- Notificar aquest acord al treballador amb DNI:377V i al representant del 
treballadors. 

  

TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió. 
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Expedient 143/2019. Aprovació annex del conveni de l’ Aportació al 
manteniment de l'Àrea Forestal i Recreativa del Mon tmell any 2019  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL  

  

APROVAR, SI S’ESCAU, l’ÀNNEX AL CONVENI DEL MANTENI MENT DE L’ÀREA 
FORESTAL I RECREATIVA DEL MONTMELL.- 143/2019  

Atès que l’Ajuntament de Banyeres del Penedès va aprovar, per acord plenari en sessió 
5/2014 de data 3 de desembre, el conveni comarcal del Baix Penedès per a la gestió del 
manteniment de l’Àrea Recreativa Forestal del Montmell. 

  

Vist l’informe secretaria intervenció de data 6 de febrer de 2019, emès per el secretari 
interventor tresorer. 

  

Atès que en el Consell d’alcaldes en la sessió ordinària 1/2019, de data 30 de gener es 
va aprovar l’annex al conveni  per a la gestió del manteniment de l’Àrea Recreativa 
Forestal del Montmell que a continuació es relaciona: 

  

“ANNEX AL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAI X PENEDÈS I 
ELS AJUNTAMENTS D'ALBINYANA, L'ARBOÇ, BANYERES DEL PENEDÈS, 
BELLVEI, LA BISBAL DEL PENEDÈS, CALAFELL, CUNIT, LL ORENÇ DEL 
PENEDÈS, EL MONTMELL, SANTA OLIVA, SANT JAUME DELS DOMENYS I EL 
VENDRELL PER A L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL MANTENIMENT  DE L'ÀREA 
RECRETATIVA FORESTAL DEL MONTMELL.  

  

  

El Vendrell (Baix Penedès), gener de 2019 

  

  

 P A R T S 

  

D'una part la Sra. Eva M. Serramià i Rofes, presidenta del Consell Comarcal del Baix 
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Penedès. 

  

De l'altra, el Sr. Joaquim Nin i Borreda, alcalde de l’Ajuntament d'Albinyana. 

De l'altra, el Sr. Joan Sans i Freixas, alcalde de l’Ajuntament de l'Arboç. 

De l'altra, la Sra. Amadeu Benach i Miquel, alcaldessa de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès. 

De l'altra, el Sr. Fèlix Sans i Mañé, alcalde de l’Ajuntament de Bellvei. 

De l'altra, la Sra. Agnès Ferré Cañellas, alcaldessa de l’Ajuntament de la Bisbal del 
Penedès. 

De l'altra, el Sr. Ramon Ferré Solé, alcalde de l’Ajuntament de Calafell. 

De l'altra, la Sra. Montserrat Carreras i Garcia, alcaldessa de l’Ajuntament de Cunit. 

De l'altra, el Sr. Jordi Marlès Ribas, alcalde de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès. 

De l'altra, la Sra. Immaculada Costa i Ramon, alcaldessa de l’Ajuntament del Montmell. 

De l'altra, el Sr. Josep Carreras i Benach, alcalde de l’Ajuntament de Santa Oliva. 

De l'altra, el Sr. Magí Pallarès i Morgades, alcalde de l’Ajuntament de Sant Jaume dels 
Domenys. 

De l'altra, el Sr. Martí Carnicer i Vidal, alcalde de l’Ajuntament del Vendrell. 

  

  

REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN  

  

Les persones esmentades actuen expressament autoritzades per les corporacions 
respectives. 

  

  

MANIFESTEN I PACTEN  

  

Primer.  Els municipis anteriorment esmentats són copropietaris “pro indivis” d'uns 
terrenys ubicats en el terme municipal del Montmell. Sobre aquests terrenys està 
ubicada l'Àrea Recreativa Forestal del Montmell. 
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Segon.  El Ple del Consell Comarcal, reunit en sessió 5/2014, de 3 de desembre, va 
aprovar el conveni entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i els Ajuntaments 
d'Albinyana, l'Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, La Bisbal del Penedès, Calafell, 
Cunit, Llorenç del Penedès, El Montmell, Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva i el 
Vendrell per a la gestió del manteniment de l'Àrea Recreativa Forestal del Montmell. 

  

Tercer.  El pacte cinquè, finançament, preveu s'estableixen els conceptes de quotes 
ordinàries i extraordinàries, a la vista de fer front a les despeses de manteniment i 
conservació de l'Àrea Recreativa Forestal. 

  

Quart . Altrament, el pacte vuitè, vigència, disposa que el conveni tindrà vigència fins al 
dia 31 de desembre de 2015, amb efectes de l’1 de gener de 2015, i s'entendrà 
prorrogat per als anys successius, si no es denuncia per qualsevol de les parts, amb una 
antelació mínima de tres mesos. S’han realitzat les pròrrogues d’aquest conveni fins a 
l’any 2018. 

  

Cinquè . El Consell d'Alcaldes 10/2018 de 21 de novembre va informar favorablement de 
la proposta d’unificar les dues quotes (ordinària i extraordinària) en una de sola, i el 
quadre de finançament, per aquest any 2019,  que aportaran les corporacions  per al 
manteniment de l’Àrea Recreativa Forestal del Montmell restarà d’aquesta manera: 

  

  

CORPORACIÓ APORTACIÓ 
2019 

  

Albinyana 796,15  € 

L'Arboç 796,15  € 

Banyeres del Penedès 796,15  € 

Bellvei 796,15  € 

La Bisbal del Penedès 796,15  € 
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Calafell 796,15  € 

Cunit 796,15  € 

Llorenç del Penedès 796,15  € 

El Montmell 796,15  € 

Sant Jaume del Domenys 796,15  € 

Santa Oliva 796,15  € 

El Vendrell 796,15  € 

  

  

Sisè. El Consell Comarcal del Baix Penedès atorga anualment una subvenció d’especial 
interès per a la comarca, per al manteniment de l’Àrea Recreativa Forestal del Montmell, de 
la mateixa quantitat de 796,15 €. 

  

  

I, en prova de conformitat, les parts signen aquest annex al conveni, en el lloc i la data 
expressats en l’encapçalament, i s’inscriurà al registre de convenis del Departament 
d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de 
Catalunya. 

  

    

  

La presidenta del Consell 

Comarcal del Baix Penedès 

Eva M. Serramià i Rofes 

  

L'alcalde de l'Ajuntament 
d'Albinyana 

Joaquim Nin i Borreda 
  

  

L’alcalde de l’Ajuntament de 
l'Arboç 

Joan Sans i Freixas 
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L’alcalde de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès 

Amadeu Benach i Miquel 

  

L’alcalde de l’Ajuntament de 
Bellvei 

Fèlix Sans i Mañé 

  

L’alcalde de l’Ajuntament de 
la Bisbal del Penedès   

Agnès Ferré i Cañellas 

      

  

  

  

  

  

L’alcalde de l'Ajuntament de 
Calafell 

Ramon Ferré i Solé 

  

  

  

  

  

L’alcaldessa de l’Ajuntament 
de Cunit 

Montserrat Carreras i Garcia 

  

  

  

  

  

L’alcalde de l’Ajuntament de 
Llorenç del Penedès 

Jordi Marlès i Ribas 

      

  

  

  

  

L’alcaldessa de l’Ajuntament 
del Montmell 

Immaculada Costa i Ramon 

  

  

  

  

L’alcalde de l’Ajuntament de 
Santa Oliva 

Josep Carreras i Benach 

  

  

  

  

L’alcalde de l’Ajuntament de 
Sant Jaume dels Domenys 

Magí Pallarès i Morgades 

     

 

L’alcalde de l’Ajuntament del 

Vendrell 

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

  

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

  

Per tot això,  

  

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

     

PRIMER.- Aprovar l’annex al conveni per a la gestió del manteniment de l’Àrea 
Recreativa Forestal del Montmell. 

SEGON.- Aprovar realitzar l’aportació de 796,00 €, corresponent a les dues quotes 
(ordinària i extraordinària) que s’unifiquen segons annex del conveni per a l’exercici 
2019, al Consell Comarcal del Baix Penedès pel manteniment de l’Àrea Forestal i 
Recreativa del Montmell. 

TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida número 4140 465.00 del 
pressupost vigent. 

QUART.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Penedès.      

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

  

Expedient 144/2019. Aprovació de factures  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL  

  

APROVACIÓ DE FACTURES.Exp.-144/2019  

  

Es sotmet  a  la  consideració  dels  reunits  la  relació  de  factures  presentades  per  
proveïdors diversos corresponents a  l’exercici 2019, detallades seguidament: 
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Nº Factura Raó Social Import Descripció 

FACT-19-0004 Mº del Carmen Ruano Fernandez 29,90 Coques per concert Sant Esteve 

FACT-19-0013 Endesa Energia, S.A.U 335,15 
Electricitat 13-11-2018 a 17-12-2018 
Centre cívic 

FACT-19-0014 Endesa Energia, S.A.U 498,73 
Electricitat 13-11-2018 a 17-12-2018 C. 
Tarragona 

FACT-19-0015 Endesa Energia, S.A.U 836,26 
Electricitat 13-11-2018 a 17-12-2018 
Marquesa Griny 

FACT-19-0016 Endesa Energia, S.A.U 63,20 
Electricitat 13-11-2018 a 17-12-2018 
Sector B-2 

FACT-19-0017 Endesa Energia, S.A.U 517,69 
Electricitat 13-11-2018 a 17-12-2018 
Casc Camí Tancat 

FACT-19-0018 Endesa Energia, S.A.U 2624,90 
Electricitat 13-11-2018 a 17-12-2018 C. 
Girasol 

FACT-19-0019 Endesa Energia, S.A.U 322,24 
Electricitat 13-11-2018 a 17-12-2018 
Escola Bressol 

FACT-19-0020 Endesa Energia, S.A.U 1063,52 
Electricitat 13-11-2018 a 17-12-2018 Pou 
Pujolet 

FACT-19-0021 Endesa Energia, S.A.U 604,76 
Electricitat 13-11-2018 a 17-12-2018 
Pinatellada 

FACT-19-0022 
Xarxes de Telecomunicacions 
Alternatives, S.L 302,50 Connexió telèfon mes gener 

FACT-19-0023 Securitas Direct España, S.A.U 55,66 Alarma piscina mes gener 

FACT-19-0026 Securitas Direct España, S.A.U 698,56 
Quota alarma ajuntament 01-01-2019 a 
31-12-2019 

FACT-19-0029 Telefónica Móviles de España, S.A 16,93 
Trucades mòbils 13-11-2018 a 17-12-
2018 

FACT-19-0030 Telefónica Móviles España, S.A.U 25,41 
Telèfon ascensor Escola Publica 18-11-
2018 a 17-12-2018 717794197 

FACT-19-0031 Telefónica Móviles España, S.A.U 100,94 
Trucades fora tarifa 13-11-2018 a 17-12-
2018 

FACT-19-0032 Telefónica de España, S.A;.U 42,35 
Connectivitat Ajuntament Gener 
877909714 

FACT-19-0033 Telefónica de España, S.A.U 42,35 
Connectivitat Centre Cívic gener 
877909712 

FACT-19-0034 Telefónica de España, S.A.U 42,35 
Connectivitat Escola Publica gener 
877909538 

FACT-19-0035 Telefónica de España, S.A.U 125,84 
Telèfon Centre Cívic 18-11-2018 a 17-
12-2018 877909711 

FACT-19-0036 Telefónica de España., S.A.U 372,49 
Telèfon Escola Publica i mòbils regidors 
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18-11-2018 a 17-12-2018 877909537 

FACT-19-0037 Telefónica de España, S.A.U 591,15 
Telèfon ajuntament 18-11-2018 a 17-12-
2018 877909713 

FACT-19-0040 Hermes Comunicacions, S.A 310,80 
Subscripció El Punt 01-01-2019 a 31-12-
2019 

FACT-19-0047 Papereria El Vendrell, S.L 5,08 Cartulina per felicitació de nadal 

FACT-19-0053 Endesa Energia, S.A.U 485,97 
Electricitat 08-10-2018 a 13-12-2018 
Piscina 

FACT-19-0054 Endesa Energia, S.A.U 565,68 
Electricitat 27-11-2018 a 27-12-2018 
Aigua Dipòsit Nou 

FACT-19-0055 Endesa Energia, S.A.U 176,24 
Electricitat 13-11-2018 a 17-12-2018 
Bombeig JM Caparros 

FACT-19-0057 Consorci d'Aigües de Tarragona 8895,07 Dotació efectiva aigua mes desembre 

FACT-19-0058 Consorci d'Aigües de Tarragona 984,10 Dotació reserva aigua mes desembre 

FACT-19-0059 Roso Borrell Montserrat 56,65 Campanya  Creu Roja 

FACT-19-0060 Roso Borrell Montserrat 35,20 Diaris i revistes Llar d'avis desembre 

FACT-19-0061 Roso Borrell Montserrat 19,66 Material oficina per Ajuntament 

FACT-19-0063 Endesa Energia, S.A.U 74,63 
Electricitat 06-12-2018 a 31-12-2018 
zona carretera 

FACT-19-0064 Endesa Energia, S.A.U 267,64 
Electricitat 06-12-2018 a 31-12-2018 Pl 
Ajuntament 

FACT-19-0065 Endesa Energia, S.A.U 216,12 
Electricitat 06-12-2018 a 31-12-2018 
TP2124 UA B-2 

FACT-19-0066 Endesa Energia, S.A.U 211,87 
Electricitat 06-12-2018 a 31-12-2018 C. 
A Interior 

FACT-19-0067 Endesa Energia, S.A.U 959,34 
Electricitat 30-11-2018 a 03-12-2018 
Camp Futbol 

FACT-19-0068 
Butlleti Oficial de la Provincia 
Tarragona 45,00 

Anunci modificació crèdit 5/2018 
Aprovació Definitiva 

FACT-19-0069 
Butlleti Oficial de la Provincia de 
Tarragona 45,00 

Anunci modificació crèdits 7/2018 
aprovació definitiva 

FACT-19-0070 Arval Service Lease, S.A 375,00 Renting Ford Transit mes desembre 

FACT-19-0072 Roso Borrell Montserrat 20,20 Material d'oficina per Centre Cívic 

FACT-19-0073 Roso Borrell Montserrat 5,10 6 barres de cola blanca per Biblioteca 

FACT-19-0074 Roso Borrell Montserrat 3,20 Post-it per Jutjat de Pau 

FACT-19-0075 AN Connect 05, S.L 233,02 Tarifa plana i canal SIP mes gener 
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FACT-19-0083 
Consorci Administració Oberta de 
Catalunya 29,89 T-CAT Amadeu Benach i Miquel 

FACT-19-0084 Eco BP, S.L 2868,45 
Servei recollida fracció vegetal mes 
desembre 

FACT-19-0085 Eco BP, S.L 1403,35 
Servei deixalleria comarcal mes 
desembre 

FACT-19-0086 Eco BP, S.L 17347,97 Servei recollida residus mes desembre 

FACT-19-0087 Eco BP, S.L 857,57 Servei recollida selectiva mes desembre 

FACT-19-0088 Maria Merce Plana Abella 19,75 Tisores i crema hidratant per Reis 

FACT-19-0090 Cespa, S.A 8480,86 Servei neteja viaria mes desembre 

FACT-19-0091 Cespa, S.A 9285,85 
Servei manteniment jardins i arbrat mes 
desembre 

FACT-19-0093 Mª del Carmen Ruano Fernandez 60,50 Coques i cacaolat per Festa de Reis 

FACT-19-0094 
Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona 45,00 Anunci calendari fiscal per exercici 2019 

FACT-19-0095 Correos, S.A 173,09 Servei correus mes desembre 

FACT-19-0107 Mercedes Menéndez Noel 142,65 
Entrepans indigents i llet, oli i macarrons 
banc aliments 

FACT-19-0108 Mercedes Menéndez Noel 82,75 Pa, oli i llet per banc aliments 

FACT-19-0109 Informàtica Belmar, S.L 17,00 Mousse per sala de juntes 

FACT-19-0110 Telefónica de España, S.A.U 33,40 
Telèfon gener ascensor Escola Publica 
977167549 

FACT-19-0111 Telefónica de España, S.A.U 36,29 
Telèfon ascensor Ajuntament gener 
977670533 

FACT-19-0112 Col·legi Oficial de Barcelona 60,00 
Jornada actualització administració Local 
2019 

FACT-19-0115 Naturgy Iberia, S.A 748,49 Instal·lació ledplus mes desembre 

FACT-19-0116 Naturgy Iberia, S.A 1698,04 
Electricitat Escola Publica 30-11-2018 a 
31-12-2018 

FACT-19-0118 Endesa Energia, S.A.U 130,49 
Electricitat 13-12-2018 a 12-01-2019 
Local Joves i Serveis Socials 

FACT-19-0119 Endesa Energia, S.A.U 129,64 
Electricitat 17-12-2019 a 11-01-2019 
Bombeig JM Caparros 

  

Un cop han estat fiscalitzades de manera favorable per la Intervenció municipal i se’ls hi 
ha donat la conformitat pels regidors de les àrees corresponents.  
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Atès la normativa en matèria de reconeixement d’obligacions per part de l’ens local, 
continguda en el Reial Decret legislatiu 2-2004 i normativa concordant, així com a les 
bases d’execució del pressupost vigents per l’exercici 2018. 

  

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

  

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

  

Per tot això,  

  

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

  

PRIMER.- Aprovar el reconeixement de les obligacions indicades a la part antecedent, 
per un import total de 66.954,48 € i procedir a la comptabilització en la fase comptable 
corresponent a càrrec dels crèdits del vigent pressupost.   

  

SEGON.- Procedir al pagament efectiu, quan procedeixi.  

  

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

  

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

Donar compte Decrets  
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Nom Data Resum Expedient 

DECRET 
2019-0013 

  

30/01/2019 
14:41 

 

Convocatòria Junta de Govern Local  en 
sessió ordinària de data 31 de Gener de 

2019. JGL/2019/3- 

  

JGL/2019/3 

  

 

  

Donar compte Formularis I ( gener 2019)  

  

Nom  Data Resum  Exp.  Proveïdor  
Import  

Amb IVA  

CONTRACTES 
MENORS 2019-

0005 

  

10/01/2019 
12:23 

  

Servei de formació els 
dies 15,16 i 17 de 

març de 2019 per a 
l'equip educatiu de 

l'escola bressol Marta 
Mata de Banyeres del 

Penedes 

  

1435/2018 

  

Associació 
Cultural 

Anima’t- Les 
Golfes de Ca 

Flassada 

525 € 

CONTRACTES 
MENORS 2019-

0006 

  

10/01/2019 
12:23 

  

Subministrament lots 
de nadal pel personal 

de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès 

9/2019 El Rebost 
Supermercat 

1.750,86 € 

CONTRACTES 
MENORS 2019-

0008 

  

11/01/2019 
13:01 

  

Subministrament de 
200 fulls padronals en 

A3  
37/2019 Sugrañes 

Editors SL 
38,72 € 

CONTRACTES 
MENORS 2019-

0009 

  

17/01/2019 
11:04 

  

Serveis desbroç riera 
zona darrera 

habitatges Casa Roja 
de Banyeres del 

Penedès 

1505/2018 Josep Maria 
Caralt Rafecas 

3.267 € 

CONTRACTES 
MENORS 2019-

0010  

  

17/01/2019 
12:42 

  

Serveis de topografia 
corresponents a la 
delimitació de la 
parcel·la 72 del 

Polígon cadastral 6 de 
Banyeres del Penedès 

(Zona poblat ibèric) 

49/2019 Àmbit i Territori 
SLP 

453,75 € 

CONTRACTES 
MENORS 2019-

  

17/01/2019 

Obres de rebaix àrees 
parc Princep d’Astúries 

del municipi de 

1517/2018 Pedro Perea 
Expósito  

2.000,13 € 
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0011  15:51 

  

Banyeres del Penedès 

CONTRACTES 
MENORS 2019-

0012  

  

17/01/2019 
15:51 

  

Servei substitució fanal 
trencat per accident de 

la rotonda de l'Av. 
Angel Guimerà del 

municipi de Banyeres 
del Penedès 

1520/2018 

  

 Obres i 
Serveis 
Martínez 

Arlandés S.L 

1.600 € 

CONTRACTES 
MENORS 2019-

0013  

  

21/01/2019 
19:06 

  

Servei reparació 
cremador caldera 

Escola Pública 
61/2019 Gasfoncal 

E.Castillo, S.L 
332,02 €  

CONTRACTES 
MENORS 2019-

0014  

22/01/2019 
15:06 

  

Servei tala de 2 arbres 
zona parc c/ Orquídies 

del Priorat de 
Banyeres del Penedès 

55/2019 Cepsa SA 912,97 € 

CONTRACTES 
MENORS 2019-

0015  

  

23/01/2019 
12:40 

  

 Servei reparació 
rellotge del campanar 

del municipi de 
Banyeres del Penedès 

90/2019 Mercadé 
Rellotgers SL 

459,80 € 

CONTRACTES 
MENORS 2019-

0016  

  

23/01/2019 
12:40 

  

Serveis per netejar 
pintades al mur del 

col·legi públic i centre 
cívic de Banyeres del 

Penedès per 
vandalisme 

83/2019 Josep Manel 
Garcia 

1.028,50 € 

CONTRACTES 
MENORS 2019-

0017 

  

23/01/2019 
15:06 

  

Servei de lectura de 
comptadors d'aigua del 
municipi de Banyeres 

del Penedès 

88/2019 Cespa SA 1.248,26 € 

CONTRACTES 
MENORS 2019-

0018  

  

24/01/2019 
11:06 

  

Servei revisió vehicle 
renault Kangoo 
3026FZM de 

l'Ajuntament de 
Banyeres del Penedès 

58/2019 Taller Jordi’s 183,13 € 

CONTRACTES 
MENORS 2019-

0019  

  

28/01/2019 
14:57 

  

Servei anunci 
Reglament Ús xarxes 

socials 
104/2019 

Hermes 
Comunicacions 

SA 
79,86 € 

CONTRACTES 
MENORS 2019-

0020 

  

28/01/2019 
14:57 

Servei Jornada 
d'Actualització Local 

47/2019 Csital 
Barcelona  

60 € 
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CONTRACTES 
MENORS 2019-

0021 

  

28/01/2019 
18:20 

  

serveis - Concert de 
Santa Eulàlia 

107/2019 Maria Cunillera 
i Catà 

450 € 

CONTRACTES 
MENORS 2019-

0023 

  

31/01/2019 
13:19 

  

Subministrament 
plaques pvc per al 

municipi de Banyeres 
del Penedès 

1443/2018 TIF97 S.L.U 425,35 € 

 

  

  

C) PRECS I PREGUNTES 

  

No hi ha assumptes 

  

  

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  
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