
  

  

  ACTA   

 

DILIGÈNCIA DE SECRETARIA 

Per fer constar que aquesta acta substitueix l’acta de Junta de Govern núm. 2017-0024, 
de sessió celebrada en data 6 de juliol de 2017, que va ser redactada i signada en data 
12 de juliol de 2017, atès que s’han detectat errors de format. No es modifica el 
contingut dels acords sinó que es limita a subsanar errors materials i de fet. Tot això, de 
conformitat amb l’article 113 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, en relació amb l’article 91.1 de la mateixa norma. 

La present acta és signada per l’Alcalde, que va presidir la sessió, i per mi, la 
Secretària accidental, en substitució legal del secretari que va assistir a la sessió. 
S’incorporarà al llibre d’actes en substitució d’aquella i es remetrà a les Administracions 
de l’Estat i de la Comunitat Autònoma fent indicació d’aquesta circumstància.  

 

Expedient núm.:   Òrgan col·legiat:   

JGL/2017/22  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ   

Tipus de convocatòria   Ordinària 

Data  6 / de juliol / 2017  

Durada   Des de les 18:15 fins a les 20:01 hores  

Lloc   Sala de Juntes  

Presidida per   Amadeu Benach i Miquel  

Secretari   José Félix Velasco Martínez  

  

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ   

DNI Nom i Cognoms  Assisteix  

39689555L Amadeu Benach i Miquel SÍ 

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

35013086W Ida Pilar Josefa Berdusan Farré SÍ 

46333082L Joan Roig i Soria NO 

39636281J Lluís Inglada i Jané SÍ 



  

  

Excuses d'assistència presentades:  
1. Joan Roig i Soria: 
«baixa laboral» 

   

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  

S’aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior, ordinària, de data 29 de juny de 
2017. 

  

Expedient 842/2017. Contracte menor de serveis, net eja i adequació  àrea 
contenidors  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS 
D’INSTAL.LACIÓ DE TANCAT PERIMETRAL D’UNA ILLA DE C ONTENIDORS DE 5 
FRACCIONS PEL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS. - 8 42/2017 
 
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data  3  de juliol de 2017 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei d’instal·lació de tancat 
perimetral d’una illa de contenidors de 5 fraccions pel municipi de Banyeres del Penedès 
Banyeres del Penedès i ateses les gestions realitzades amb a l’empresa Ferrovial 
Servicios de Valls,  per un preu total de 276 euros i 27,60 euros (10%). 
  
Atès a la declaració jurada de l’empresa Ferrovial Servicios de Valls, relativa a no estar 
incurs en prohibicions per contractar establertes a  l’article 60 del TRLCSP i demes 
requisits per poder contractar amb l’Administració Pública. 
  
Atès l’informe tècnic del Sr. Rafa Rodríguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 19 de juny  de  2017. 
  
Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez, Secretari-interventor-tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 3 de juliol de 2017. 
   
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords : 
  
PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei a favor de l’empresa Ferrovial Servicios 
de Valls, per un preu total de 276 euros i 27,60 euros d’IVA (10%), pel servei d’instal·lació 
de tancat perimetral d’una illa de contenidors de 5 fraccions pel municipi de Banyeres del 
Penedès, sent la ubicació al carrer Burgos , al costat de la pista poliesportiva. 
 
SEGON.-  Autoritzar la despesa, i disposar des del punt de vista comptable a càrrec de la 
partida nº 1621 22700 de l’actual pressupost de l’import indicat. 



  

  

 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
QUART.-  Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri. 

  

Expedient 843/2017. Contracte menor de serveis, des broç i tala solar c/ 
Barcelona  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE DESBROÇ 
PARCEL.LA MUNICIPAL SITUADA AL CARRER BARCELONA DE BANYERES DEL 
PENEDÈS.  843/2017 
  
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data  3 de juliol de 2017 es va acreditar 
la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de desbroç parcel.la municipal 
situada al carrer Barcelona de Banyeres del Penedès  i ateses les gestions realitzades 
amb a l’empresa Ferrovial Servicios de Valls,  per un preu total de  438 euros i 91,98 
euros d’IVA. 
  
Atès a la declaració jurada de l’empresa Ferrovial Servicios de Valls, relativa a no estar 
incurs en prohibicions per contractar establertes a  l’article 60 del TRLCSP i demes 
requisits per poder contractar amb l’Administració Pública. 
  
Atès l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 19 de juny  de  2017. 
  
Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez, Secretari-interventor-tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 3 de juliol de 2017. 
  
Es proposa a la Junta de Govern Local, els següents acords : 
  
PRIMER.- Dur a terme la contractació del servei a favor de l’empresa Ferrovial Servicios 
de Valls, per un preu total de 438 euros i 91,98 euros d’IVA, pel servei de desbroç 
parcel.la municipal situada al carrer Barcelona de Banyeres del Penedès. 
 
SEGON.-  Autoritzar la despesa, i disposar des del punt de vista comptable a càrrec de la 
partida nº 1510 22700 de l’actual pressupost de l’import indicat. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
QUART.-  Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri. 

  

Expedient 912/2017. Contracte menor de serveis , festa major  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE  L’ORGANITZACIÓ DELS ACTES DE LES FESTES 
MAJORS 2017 DE BANYERES DEL PENEDÈS I DELS SEUS NUC LIS DE 
POBLACIÓ (SEGONA PART). 912/2017  
  



  

  

Atès que mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 5 de juliol de 2017 es va acreditar 
la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei d’actes per a la Festa Major 
2017 de Banyeres del Penedès i dels seus nuclis de població (segona part) i dels 
seus nuclis de població i ateses les gestions realitzades amb els següents proveïdors 
i preus: 
  
Concepte Proveïdor Import  
25mts de passa cable  Xavier Cortiada Güell 160€ i 33,60€ d’IVA 
Coca pregó 
Banyeres del Penedès Mª del Carmen Ruano Fernández 531,82€ i 53,18€ d’IVA 

Xocolatada 
Banyeres del Penedès Marc Martínez Zafra 300€ i 30€ d’IVA 

Vi sardinada 
Banyeres del Penedès Cellers Domenys SCCL 320,40€ i 67,28€ d’IVA 

Monòleg Jordi Carné 
Banyeres del Penedès 

Centaño Management d’Espectacles 
S.L. 450€ i 94,50€ d’IVA 

Sopar músics Orquestra Selvatana 
Banyeres del Penedès Juan José Parejo Segura 190,90€ i 19,10€ d’IVA 

Activitats infantils 
Masies de Sant Miquel 

Músics de Girona SCCL 
Toni Pacheco Fernández 350€ i 73,50€ d’IVA 

Grup Slogan  
Priorat de Banyeres 

Centaño Management d’Espectacles 
S.L. 1.850€ i 388,50€ d’IVA 

Grua Volada del Drac Associació Folklòrica Drac de 
Banyeres 423,50€ exempts d’IVA 

  TOTAL 5.336,28€ IVA inclòs 

 
Atès a la declaracions jurades de les empreses, relativa a no estar incurs en 
prohibicions per contractar establertes a l’article 60 del TRLCSP i demes requisits per 
poder contractar amb l’Administració Pública.  
  
Atès la memòria de la Sra. Anna Jané i Caralt, Regidora de Festes de l’Ajuntament 
de Banyeres del Penedès de data 5 de juliol de 2017.  
  
Atès l’informe del Sr. Jose Félix Velasco Martínez, Secretari-interventor-tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data  5 de juliol de 2017.  
  
Per tot això, Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
  
PRIMER.- Dur a terme la contractació dels serveis indicats a la part expositiva, per 
un preu total de 5.336,28€ IVA inclòs, pel servei d’actes per a la Festa Major 2017 de 
Banyeres del Penedès i dels seus nuclis de població (segona part). 
  
SEGON.- Autoritzar la despesa, i disposar des del punt de vista comptablement a 
càrrec de la partida número 3380 22699 de l’actual pressupost de l’import indicat. 
  
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 

  

Expedient 725/2017. Arranjament tanca -mur OBRES O/17/056  

No hi ha acord  Motiu:  Ampliar documentació 

  



  

  

Expedient 209/2017. Conveni de cooperació interadmi nistrativa en matèria de 
serveis socials CCBP, exercici 2016  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA LIQUIDACIÓ CORRESPONENT AL TERCER I QUART 
TRIMESTRE DE 2016 DERIVADA DEL CONVENI DE COOPERACI Ó 
INTERADMINISTRATIVA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS E NTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE BANYERE S DEL PENEDÈS 
VIGENT PER L’ANY 2016 
 
La Junta de Govern Local de data 27 de setembre de 2012 va aprovar el conveni de 
cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament 
de Banyeres del Penedès en matèria de serveis socials (exercicis 2012 – 2015) i el seu 
annex 1. 
  
Disposa l’acord onzè de l’esmentat conveni: “Aquest conveni s’estableix des de la data 
de la signatura fins al 31 de desembre de 2015, amb efectes econòmics des de l’1 de 
gener de 2012. Això no obstant, seran revisats anualment els objectius generals i 
específics i l’Annex 1 en el qual es determina la participació econòmica dels 
ajuntaments”. 
  
La Junta de Govern Local de data 3 de març de 2016 va aprovar l’Annex I al Conveni de 
cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos 
Ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials (2012-2015), pel qual es 
determinen els costos dels diferents serveis prestats en el marc d’aquest conveni, i que 
inclou els següents conceptes: 
  
Concepte 1. Professionals i serveis socials bàsics.  
Concepte 2. SAD (inclou SAD Dependència i SAD Social) 
Concepte 3. Teleassistència i SIMAP 
Concepte 4. Grup de voluntariat 
Concepte 5. Servei d’Acolliment Residencial d’Urgència 
Concepte 6. Transport Adaptat 
Concepte 7. Centre obert* 
  
*Aquest servei es va incorporar al conveni de cooperació interadministrativa en matèria 
de serveis socials per acord de la Junta de govern local de data 26 de novembre de 
2015. 
  
Aquest acord es va donar compte al Ple de la Corporació en sessió de data 17 de març 
de 2016. 
  
D’acord Annex I de l’esmentat Conveni, el Consell Comarcal del Baix Penedès ha tramès 
a aquest Ajuntament les següents liquidacions: 
  

(A)   Liquidació trimestral corresponent als mesos de juliol, agost i setembre de 2016:  
  

1. Cost dels professionals dels equips bàsics i servei d’Assessorament i Mediació 
Familiar corresponent al tercer trimestre de 2016: 3.540,39 €.  

2. Cost del Servei d’Atenció Domiciliària a les famílies del municipi corresponent al 
tercer trimestre de 2016: 2.011,45 €, que correspon a un 34% del cost total del 



  

  

servei.  

3. Cost del Servei de Teleassistència a famílies del municipi corresponent al tercer 
trimestre de 2016: aquesta despesa es facturarà directament per part de la Creu 
Roja a l’Ajuntament, amb periodicitat mensual.  

4. Cost del grup de voluntariat corresponent al tercer trimestre de 2016: durant 
l’anualitat 2016 aquest servei no tindrà cost atès que la Federació Catalana de 
Voluntariat Social ha aprovat la concessió de la beca al Consell Comarcal del 
Baix Penedès per l’import de la quota 2016.  

5. Cost del servei d’Acolliment Residencial d’Urgència corresponent al tercer 
trimestre de 2016: 50,52 €, que correspon a un 8,80% del cost total previst del 
servei.  

6. Cost del servei centre obert corresponent al tercer trimestre de 2016: 250,00 €  

  
(B)   Liquidació trimestral corresponent als mesos d’octubre, novembre i desembre de 

2016:  
  

1. Cost dels professionals dels equips bàsics i servei d’Assessorament i Mediació 
Familiar corresponent al quart trimestre de 2016: 3.540,39 €.  

2. Cost del Servei d’Atenció Domiciliària a les famílies del municipi corresponent al 
quart trimestre de 2016: 1.954,19 €, que correspon a un 34% del cost total del 
servei.  

3. Cost del Servei de Teleassistència a famílies del municipi corresponent al quart 
trimestre de 2016: aquesta despesa es facturarà directament per part de la Creu 
Roja a l’Ajuntament, amb periodicitat mensual.  

4. Cost del grup de voluntariat corresponent al quart trimestre de 2016: durant 
l’anualitat 2016 aquest servei no tindrà cost atès que la Federació Catalana de 
Voluntariat Social ha aprovat la concessió de la beca al Consell Comarcal del 
Baix Penedès per l’import de la quota 2016.  

5. Cost del servei d’Acolliment Residencial d’Urgència corresponent al quart 
trimestre de 2016:  

-67,19 €, un cop feta la regularització del cost real del servei. 
  
Atès que el cost total corresponent als serveis socials prestats durant el tercer trimestre 
de 2016, que és de 5.852,36 €, i durant el quart trimestre de 2016, que és de 5.427,39 €, 
s’haurà de fer efectiu mitjançant transferència bancària al número de compte ES87 0182 
6035 47 0201617621 del Consell Comarcal del Baix Penedès.  
  
Atès que a càrrec del pressupost de l’exercici 2016 ja s’ha contret l’obligació dels costos 
anuals dels professionals dels equips bàsics i servei d’Assessorament i Mediació Familiar 
(partida pressupostària 2312 465.00), del servei anual d’Acolliment Residencial 
d’Urgència (ARU, partida pressupostària 2312 465.04) i del servei centre obert (partida 
pressupostària 2312 465.01). 



  

  

  
Atès que l’obligació reconeguda pel servei d’Acolliment Residencial d’Urgència (ARU) 
durant l’any 2016 va ser de 202,07 € i d’acord amb la liquidació definitiva el cost és de 
84,36 €. Procedeix, per tant, la regularització a efectes comptables. 
  
Atès que d’acord amb l’article 176 del RDLeg 2/2004, de 5 de març, només poden 
contreure’s a càrrec dels crèdits de l’estat de despeses del pressupost obligacions 
derivades d’adquisicions, obres, serveis i resta de prestacions o despeses que es 
realitzin en l’any natural del propi exercici pressupostari, llevat de dos supòsits: 
  

(1)   obligacions que resultin de la liquidació d’endarreriments a favor del personal. 
(2)   obligacions derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en 

exercicis anteriors. 
  

Atès que en data 5 de maig de 2017, mitjançant decret de presidència número 2017-
0057, s’ha aprovat la modificació de crèdit núm. 1/2017, del tipus incorporació de 
romanents de crèdit, i s’ha incorporat el romanent de crèdit necessari a la partida 
pressupostària 2312 465.02 del vigent pressupost per contreure l’obligació derivada del 
servei d’assistència domiciliària corresponent al tercer i quart trimestre de 2016, per 
import total de 3.965,64 €. 
  
Per tot això,  
  
Es proposa a la Junta de govern local l’adopció dels següents ACORDS: 
  
PRIMER.- Aprovar la liquidació trimestral dels serveis prestats pel Consell Comarcal del 
Baix Penedès en el marc del conveni de cooperació interadministrativa en matèria de 
serveis socials, corresponent al tercer i quart trimestre de l’any 2016, per un import de 
5.852,36 € i 5.427,39 €, respectivament. 
  
SEGON.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació derivada de les despeses del servei 
d’atenció domiciliària corresponents al tercer i quart trimestre de l’any 2016, per imports 
de 2.011,45 € i 1.954,19 €, respectivament, a càrrec de la partida pressupostària 2312 
465.02 del vigent pressupost. 
  
TERCER.- Significar la necessitat de donar de baixa obligacions reconegudes en 
l’exercici 2016 per import de 117,71 €, a càrrec de la partida pressupostària 2312 465.04, 
en concepte del servei d’Acolliment Residencial d’Urgència (ARU), que és la diferència 
entre les obligacions reconegudes en l’exercici 2016 i l’aportació definitiva per aquest 
servei.  
  
QUART.- Traslladar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria Municipals per procedir a la 
seva comptabilització i al seu pagament quan s’escaigui. 
  
CINQUÈ.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Penedès. 
  
SISÈ.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.  

  

Expedient 900/2017. Preu públic per la prestació  del servei de sardinada 
popular amb motiu de la Festa Major  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 



  

  

  
D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL PREU  PÚBLIC PER LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SARDINADA POPULAR AMB MOTIU  DE LA FESTA 
MAJOR I LES SEVES NORMES REGULADORES 
  
Vist l’expedient que es tramita per la modificació del preu públic per la prestació del 
servei de sardinada popular amb motiu de la Festa Major i les seves normes reguladores, 
que van ser aprovats per acord de la Junta de Govern Local de data 16 de juny de 2016 i 
publicats al BOPT número 127, de data 5 de juliol de 2017. 
  
Vista la memòria econòmica financera que consta en l’expedient, de la qual es dedueix 
que el preu públic fixat en aquestes normes reguladores no cobreix el cost de prestació 
del servei, si bé es troba justificat per motius d’interès públic, en concret, l’interès de 
l’Ajuntament en afavorir la participació dels veïns del poble en un acte de germanor, que 
conta amb una arrelada tradició al municipi. 
  
Vist l’informe emès pel secretari interventor tresorer, que hi consta a l’expedient.  
  
Considerant que la competència per a l’aprovació de l’establiment i modificació dels 
preus públics correspon a la Junta de Govern Local, d’acord amb la delegació conferida 
per acord del Ple de data 17 de març de 2016, publicació al BOPT núm. 61 de data 31 de 
març de 2016. 
  
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
  
PRIMER.- Aprovar la modificació del preu públic per la prestació del servei de sardinada 
popular amb motiu de la Festa Major i les seves normes reguladores, la redacció de les 
quals es transcriu seguidament: 
  
“NORMES REGULADORES DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
SARDINADA POPULAR AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR   
  
Article 1. Fonament Legal 
  
Fent ús de les atribucions conferides en els articles 41 al 47 i 127 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, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del servei de 
sardinada popular, amb motiu de la Festa Major. 

  
Article 2. Naixement de l’Obligació 
  
L'obligació de pagar el preu públic naixerà quan s'iniciï la prestació del servei. No obstant 
això, es podrà exigir el pagament previ de l'import en el moment de formular la sol·licitud 
del servei. 
  
Article 3. Obligats al pagament 
  
3.1. S'establiran preus públics com a contrapartida dels serveis que presti l'Ajuntament 
sempre que no siguin de sol·licitud o recepció obligatòria, i siguin susceptibles de ser 
prestats o realitzats pel sector privat, d'acord amb l'article 41 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de les Hisendes Locals. 
  
3.2. Estaran obligats al pagament dels preus públics els que es beneficiïn del servei pel 
qual s’ha de satisfer el preu públic, encara que no hagi formulat la corresponent 



  

  

sol·licitud. 
  
Article 4. Quantia 
  
La quantia del preu públic per a la prestació del servei de sardinada popular amb motiu 
de la Festa Major es fixa en 4,00 euros per comensal. 
  
Article 5. Normes de gestió 
  
5.1. El preu públic s’haurà d’abonar de forma anticipada en el moment de sol·licitar la 
prestació del servei de sardinada popular. Una vegada satisfet el preu, el beneficiari 
rebrà un tiquet que haurà de presentar el dia de la sardinada per poder rebre el servei 
sol·licitat. 
  
5.2. En cas que l’obligat al pagament es vulgui donar de baixa com a beneficiari del 
servei, haurà de comunicar-ho a l’Ajuntament amb una antelació mínima de 24 hores i 
tindrà dret a la devolució de la quantitat satisfeta. 
  
5.3. Hi haurà dret a la devolució del preu satisfet quan per causes no imputables a 
l’obligat al pagament el servei no es presti.  
  
5.4. Els deutes per preus públics s’exigiran, si s’escau, pel procediment de 
constrenyiment. 
  
Article 6. Remissió normativa 
  
En tot allò no previst en aquestes normes, s’estarà al que al respecte determinin el Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, la Llei de taxes i preus públics i altres disposicions 
concordants.  
  
DISPOSICIÓ FINAL 

  
L’acord d’establiment d’aquest preu públic començarà a regir a partir del dia següent al 
de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i seguirà en 
vigor fins que s’acordi la seva derogació o modificació expressa per l’Ajuntament. En cas 
de modificació parcial, els articles no modificats romandran vigents. “ 
  
SEGON.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, podent els 
interessats interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala del mateix ordre del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins del termini de dos mesos des del dia 
següent a la publicació.  
  
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació. 

  

Expedient 901/2017. Preu públic per la venda de lli bres i altres publicacions 
municipals  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESTABLIMENT DEL PREU PÚ BLIC PER LA VENDA 
DE LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS MUNICIPALS I LES S EVES NORMES 
REGULADORES.- Exp. 901/2017  



  

  

 
Vist l’expedient que es tramita per l’establiment del preu públic per la venda de llibres i 
altres publicacions municipals i l’aprovació de les seves normes reguladores. 
  
Vista la memòria econòmica financera que consta en l’expedient, de la qual es dedueix 
que al pressupost s’han consignat les dotacions oportunes per a la cobertura de la 
diferència entre el cost de l’edició i el preu públic de venda.  
  
Vist l’informe emès pel secretari interventor tresorer, que hi consta a l’expedient.  
  
Considerant que la competència per a l’aprovació de l’establiment i modificació dels 
preus públics correspon a la Junta de Govern Local, d’acord amb la delegació conferida 
per acord del Ple de data 17 de març de 2016, publicació al BOPT núm. 61 de data 31 de 
març de 2016. 
  
Per tot això, 
  
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
  
PRIMER.- Aprovar l’establiment del preu públic per la venda de llibres i altres 
publicacions municipals, en base a la legislació vigent en la matèria, i aprovar 
simultàniament les seves normes reguladores, la redacció de la qual es transcriu 
seguidament: 
  
“NORMES REGULADORES DEL PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE LLIBRES I 
ALTRES PUBLICACIONS MUNICIPALS  
  
Article 1. Fonament Legal 
  
Fent ús de les atribucions conferides en els articles 2.1.e), 41 a 47 i 127 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, s’estableix el preu públic per a la venda de llibres i altres publicacions 
municipals.  

  
Article 2. Naixement de l’Obligació 
  
L'obligació de pagar el preu públic naixerà quan s'iniciï la prestació del servei. No obstant 
això, es podrà exigir el pagament previ de l'import en el moment de formular la sol·licitud 
del servei. 
  
Article 3. Obligats al pagament 

  
3.1. Estan obligats al pagament del preu públic les persones físiques o jurídiques, 
públiques o privades, amb o sense ànim de lucre, que adquireixin els llibres o 
publicacions objecte d’aquestes normes. 
L’obligació de pagament neix des del moment de l’adquisició. 
  
3.2. Es podrà autoritzar la venda mitjançant un contracte de dipòsit que fixarà les 
condicions de la compravenda en períodes de temps adequats, tant per liquidar els 
ingressos per les vendes efectives com per la devolució o adquisició definitiva de la 
mateixa.  
  
Article 4. Quantia 
  



  

  

La quantia del preu públic regulat en aquestes normes és la fixada en les tarifes de 
l’annex de la mateixa.  
  
Article 5. Normes de gestió 
  
5.1. L’Ajuntament podrà vendre el material objecte d’aquestes normes directament, a 
través de llibreries o distribuïdors.  
  
5.2. Quan la venda s’efectuï directament per l’Ajuntament, l’adquirent haurà d’efectuar 
l’ingrés en la caixa municipal dels llocs establerts pel servei municipal o en un compte 
bancari titularitat de l’Ajuntament que es faciliti a l’efecte.   
  
5.3. Quan la venda s’efectuï al distribuïdor o llibreria, l’Ajuntament perfeccionarà el 
contracte de compravenda o de dipòsit en el qual es fixarà el preu de venda al públic i la 
resta de condicions de venda i/o dipòsit. En qualsevol dels dos contractes les quanties 
corresponents s’ingressaran en el compte bancari que expressament indiqui 
l’Ajuntament.  
  
5.4. Hi haurà dret a la devolució del preu satisfet quan per causes no imputables a 
l’obligat al pagament no es pugui realitzar la venda.   
  
5.5. Els deutes per preus públics s’exigiran, si s’escau, pel procediment de 
constrenyiment. 
  
Article 6. Exempcions i reduccions 
  
6.1. Queda exempt de pagament els llibres o publicacions per actes protocol·laris. Així 
mateix, la distribució conseqüència d’iniciatives per a la difusió i promoció de la cultura, 
les festes, turisme i la imatge institucional. 
  
6.2. Per raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic, es podran establir les 
reduccions percentuals amb els termes permesos per l’article 44.2 del Text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
  
Article 7. Remissió normativa 
  
En tot allò no previst en aquestes normes, s’estarà al que al respecte determinin el Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, la Llei de taxes i preus públics i altres disposicions 
concordants.  
  
DISPOSICIÓ FINAL 

  
L’acord d’establiment d’aquest preu públic començarà a regir a partir del dia següent al 
de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i seguirà en 
vigor fins que s’acordi la seva derogació o modificació expressa per l’Ajuntament. En cas 
de modificació parcial, els articles no modificats romandran vigents.” 
  
ANNEX 
  
NORMES REGULADORES DEL PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE LLIBRES I ALTRES 
PUBLICACIONS. TARIFES 
  
TÍTOL PREU (€) 



  

  

Testimonis de l’ahir 10,00 
  
SEGON.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, podent els 
interessats interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala del mateix ordre del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins del termini de dos mesos des del dia 
següent a la publicació.  
  
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació.  

  

Expedient 715/2017. Rectificació de la Taxa ocupaci ó via pública (TOVP) 
Endesa Energia XXI, S.L.U any 2016  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA RECTIFICACIÓ DEL ERROR MATERIAL DE  LA 
TAXA D’OCUPACIÓ VIA PÚBLICA DE L’EMPRESA ENDESA ENE RGIA XXI 
S.L.U.- EXP.715/2017 
 
Atès que en la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2017, es va aprovar la 
taxa d’ocupació de la via pública de l’empresa Endesa Energia XXI, S.L.U, que a 
continuació es detalla: 
  

130.922,52 x 0.015       =   3.433,00€  
  
Atès que s’ha detectat un error en el càlcul de la liquidació de la taxa d’ocupació de 
la via pública de l’empresa Endesa Energia XXI, S.L.U, atès l’article 109 de la llei 
39/2015 de 1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, que disposa: 
 
 “Artículo 109 Revocación de actos y rectificación de errores 
  
1. Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el 
plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal 
revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea 
contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. 
2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, 
de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos.” 
 
Rectificar la liquidació de la taxa per ocupació de la via aprovada per la junta de 
govern en el següent sentit. 
  
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
  
PRIMER.- Rectificar la liquidació de la taxa per ocupació de la via pública de de 
l’empresa Endesa Energia XXI, S.L.U  aprovada per la junta de govern de data 1 de 
juny de 2017 en el següent sentit. 
  

130.922,52 x 0.015       =   1.963,84 €  
  

  



  

  

SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa Endesa Energia XXI, S.L.U, informar 
que aquest import l’haurà d’ingressar en el número de compte 
ES.30.0182.5634.14.0200092388 
  
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.  

  

Expedient 902/2017. Modificació en la Jornada Labor al 

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

RATIFICAR, SI S’ESCAU, EL DECRET D’ALCALDIA 2017 -0091 APROVACIÓ DE 
L’AMPLIACIÓ DE LA JORNADA A LA TREBALLADORA AMB DNI :425 PER 
ACUMULACIÓ DE TASQUES.- EXP. 902/2017 
  
Atès, que en data 30 de juny de 2017, es va dictar el decret d’alcaldia 2017-0091, que a 
continuació es transcriu en la seva literalitat: 
 
“APROVAR L’AMPLIACIÓ DE LA JORNADA A LA TREBALLADORA AMB DNI 425Z PER 
ACUMULACIÓ DE TASQUES.- Exp. 902/2017 
  
Atès que per providència de l’Alcaldia de 30 de juny de 2017, es demana sol·licitar 
informe a Secretaria Intervenció, en relació amb el procediment a seguir i la legislació 
aplicable, amb proposta d’acord, per poder dur a terme l’ampliació de la jornada de la 
treballadora amb DNI: 425Z. 
  
Vist l’informe del Secretari Interventor Tresorer de la Corporació que a continuació es 
transcriu: 
  
INFORME DEL SECRETARI INTERVENTOR  
  
1. ANTECEDENTS 
  
Disposa l’Alcaldia a la seva providència de data 30 de juny de 2017, que el Secretari 
Interventor emeti informe en relació amb el procediment a seguir i la legislació aplicable, 
amb proposta d’acord, per a poder dur a terme l’ampliació de la jornada a la treballadora 
amb DNI:425Z per acumulació de tasques. 

• Redactar contractes de tracte successiu de serveis subministrament per donar 
compliment a la Llei de Contractes del Sector Públic per preceptiu legal. 

• Redacció d’Ordenances Municipals  sobre Declaració Responsable i comunicació 
prèvia per a fomentar l’activitat econòmica i comercial per preceptiu legal. 

• Complir amb la remissió periòdica d’informació contractual i econòmica a la 
supramunicipalitat per Preceptiu legal . 

• Necessitat de cobrir una excedència perllongada i vacances de la resta del 
personal. 

• Resta de tasques pendents: 
  

I.                 URBANISME 
  

1. Incoació expedient disciplinari a IDIADA. 
2. Expedient certificació obra edifici Fontanilles. 
3. Contractació Mireia Barba i nou arquitecte comarcal. 
4. Contractació enginyer municipal. 



  

  

5. Expedient línies elèctriques. 
6. Recepció reclamació urbanització POET (retorn a la Junta de compensació 

de les quotes municipals al ser propietaris de finques). 
7. Expedient del BOSCOS (fins ara 8 reunions, múltiples gestions i contractació 

d’advocats). 
8. Adquisició terreny poblat ibèric. 
9. Contaminació subsòl cantera. 
10. Nova ordenació de declaració responsable i comunicació prèvia conjuntament 

amb la corresponent modificació de les Ordenances fiscals. 
11. Setze modificacions POUM. 

 
II.               SERVEIS GENERALS OBRA PÚBLICA 
 

1. Servei Mercat Diumenges i dimecres. 
2. Ordenança fiscal recàrrec IBI per pisos buits. 
3. Adquisició vehicle brigada. 
4. Expedient neteja dependències. 
5. Nou contracte Gestiona (Consell Comarcal).  
6. Catàleg de procediments Gestiona. 
7. Execució Registre entitats sense afany de lucre.  
8. Redactar protocol Gestiona). 
9. Contracte menor de tracte successiu. 
10. Reclamació d’informació de la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de 

Comptes. 
11. Subvencions de la Diputació de Tarragona i Generalitat de Catalunya. 
12. Expedient FUE finestreta única. 
13. Plataforma subvencions que reclama l’Administració Central. 
14. Nou arxiu contractes i convenis (Gestiona protocol).  
15. Arxiu d’informes i actes, plataforma Gestiona. 
16. Expedient transport interurbà, recerca conveni inicial. 
17. Adquisició noves impressores oficines. 
18. Problemàtica centraleta telefonia. 
19. Expedient sancionador per la crema a PVC Aluminis. 
20. Redacció modificació ordenances fiscals. 
21. Correcció Preu Públic piscina any anterior. 
22. Execució Ordenança municipal mitjans electrònics. 
23. Redacció nova Ordenança de Policia i bon govern. 
24. Redacció nova Ordenança del Servei d’aigua. 
25. Redacció del ROM. 
26. Protocol 10 punts empresa CASA (problemes lectura comptador). 
27. Contractació de tots els serveis i subministraments actualment sense 

contracte. 
28. Remodelació de la Cooperativa 
29. Cúpula Centre Cívic Ernest Lluch. 
 

 III.                    PERSONAL 
 

1. Nova relació de llocs de treball per actualitzar a la Diputació de Tarragona. 
2. Aprovació i formació del nou organigrama. 
3. Funcionarització del personal d’oficines. 
4. Formació Gestiona per part del Consell Comarcal. 
5. Assessorament específic sobre personal execució del ROM i resta 

d’ordenances municipals. 
6. Situació administrativa del personal d’IDIADA en relació amb l’Ajuntament. 



  

  

7. Reciclatge i formació: Administració local i Dret Administratiu. 
8. Consulta i seguiment de la conversa amb Delegació de Govern sobre 

ampliació del capítol I. 
  

              IV.             SERVEIS ECONÒMICS 

1. Remissió a plataformes de la Generalitat d’informació contractual i 
advertiment d’il·legalitat. 

2. Remissió a l’Administració Central de tota la informació econòmica financera i 
comptable(trimestral). 

3. Temes ordinaris sobre pressupost, liquidacions, ordenances fiscals, compte 
general, instruccions tutela financera, seguiment pressupost amb regidora,... 

  
              V.               IDIADA (MANCOMUNITAT EL ALBORNAR) 

  
1. Expedient sancionador urbanístic (incoació) i trobada pendent davant la CTU. 
2. Elaboració del FEF (Pla econòmic financer). 
3. Modificació Pla especial. 
4. Aprovació pressupost compte General. 
5. Modificació Estatuts. 
6. Modificació protocol contracte menor (agilitat administrativa). 

 
  
Vist informe del Secretari Interventor Tresorer sobre l’acumulació de tasques urgents i 
inajornables de l’ajuntament de Banyeres del Penedès. 

Atès les absències reglamentaries durant el període de vacances fins al 30 de setembre i 
especialment  el permís assumptes sense sou durant el període comprès del 1/08/2017 
fins el 31/08/2017 ambdós inclosos concedit  a la treballadora DNI:...556C. 
  
Per tot això, es creu necessari ampliar la jornada al 100%, de la treballadora amb DNI: 
425Z per poder dur a terme les tasques urgents i inajornables de l’Ajuntament i cobrir les 
absències reglamentaries per motiu del període de vacances del personal de 
l’Ajuntament. 
  
2. FONAMENTS DE DRET  
  
PRIMER.- De conformitat amb l’article 89 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, «el personal al servei de les Entitats Locals està integrat per 
funcionaris de carrera, contractats en règim de dret laboral i personal eventual que 
desenvolupa càrrecs de confiança o assessorament especial». 
  
  
SEGON.- De conformitat amb la Llei 3/2017, de 27 de juny  Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2017 les Administracions publiques no procediran a la 
contractació de personal temporal, així com el nomenament  de personal estatutari 
temporal i de funcionaris amb caràcter d’interinitat excepte, en casos excepcionals i per a 
cobrir necessitats urgents i inajornables. 
  
TERCER.- Actualment en aquesta Corporació s’està duent a terme i de forma simultània 
les següents tasques urgents i inajornables: 
 

• Redactar contractes de tracte successiu de serveis subministrament per donar 
compliment a la Llei de Contractes del Sector Públic per preceptiu legal. 



  

  

• Redacció d’Ordenances Municipals  sobre Declaració Responsable i comunicació 
prèvia per a fomentar l’activitat econòmica i comercial per preceptiu legal. 

• Complir amb la remissió periòdica d’informació contractual i econòmica a la 
supramunicipalitat per Preceptiu legal . 

• Necessitat de cobrir una excedència perllongada i vacances de la resta del 
personal. 

• Resta de tasques pendents: 
 
 
QUART.- Vist que el contracte  laboral per acumulació de tasques  és una modalitat de 
contractació que té la seva raó de ser en una acumulació puntual de treball dins de les 
tasques i funcions habituals  en l’activitat normal de la empresa, no requereix una activitat 
diferenciada de l’habitual que l’Ajuntament desenvolupa dia a dia, únicament és una 
major carrega de treball puntual en un determinat servei o àrea, que requereixen un 
recolzament de personal extra que el personal fixe de la plantilla municipal no pot 
assumir. 
  
Això ens porta a concloure que aquesta contractació no tindrà cap reflex  en la plantilla 
de personal, ja  que les places  existents en la plantilla de personal són places 
estructurals i, per tant, tenen caràcter permanent, raó per la qual les contractacions 
temporals de caràcter esporàdic i conjuntural que responen a necessitats puntuals mai 
tindran  una repercussió en la plantilla de personal. 
  
CINQUÈ.- L’ampliació  proposada en règim laboral, per acumulació de tasques, per un 
període de tres mesos, té uns costos previstos de 2.723,73 euros i no suposa un 
increment del capítol 1 del pressupost de la Corporació, atès que existeix borsa de 
vinculació jurídica adequada i suficient entre partides de personal com a conseqüència 
de la no provisió de la plaça de funcionari de la plantilla de personal denominada 
“Tècnic/a superior” grup A1. 
  
SISÈ.- La contractació proposada no afecta a la sostenibilitat econòmica de l’ens, la qual 
cosa es desprèn del compliment dels següents indicadors de solvència, d’acord amb les 
dades de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016: 

1. Estalvi net positiu  

L’estalvi net s’ha situat en 258.526,11€ 
  

2. Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat positiu  

El romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat que resulta al tancament de 
l’exercici és de 571.010,94€ 
  

3. Deute viu no superior a un 110% dels ingressos corrents  

La ràtio de deute viu consolidat és de 30,49% 
  

4. Període mig de pagament global a proveïdors  

PMP global corresponent al quart trimestre de 2016:21,76 dies 
PMP global corresponent al primer trimestre de 2017: 10,46 dies 
  
Per tot això, 
  



  

  

RESOLC: 
  
PRIMER.- Ampliar la jornada a la treballadora amb DNI:425Z  a partir del proper 3 de 
juliol de 2017 fins el 30 de setembre de 2017 realitzant una jornada de 37,5 
hores/setmanals, per acumulació de tasques, les quals, es consideren essencials, 
inajornables i urgents per un bon funcionament de la Corporació i concretament les 
següents:  
  
SEGON.- Significar que en aquesta contractació no hi ha menyscabament de la 
sostenibilitat econòmica, la qual cosa es desprèn del compliment dels següents 
indicadors de solvència, d’acord amb les dades de la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2016: 
  

1. Estalvi net positiu  

L’estalvi net s’ha situat en 258.526,11€. 
  

2. Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat positiu  

El romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat que resulta al tancament de 
l’exercici és de 571.010,94€. 
  

3. Deute viu no superior a un 110% dels ingressos corrents  

La ràtio de deute viu consolidat és de 30,49%. 
  

4. Període mig de pagament global a proveïdors  

El PMP global corresponent al quart trimestre de 2016: 21,76 dies 
El PMP global corresponent al primer trimestre de 2017: 10,46 dies  
  
TERCER.-Significar que les funcions a realitzar son urgents i inajornables per motius 
indicats a la part expositiva, tenint en compte que la contractació es fa sota la modalitat 
d’acumulació de tasques imprescindibles, substitucions en període de vacances i per a la 
immensa acumulació de temes pendents que s’han indicat a la part expositiva, significant 
en sí mateixa, que de no portar a terme les tasques acumulades, comportaria un 
menyscabament irreparable del sector públic en un eventual perjudici econòmic per les 
arques municipals. 
  
QUART.- Autoritzar l’ampliació de la jornada de la treballadora amb DNI:425Z que no 
suposa un increment del capítol 1 del pressupost de la Corporació, atès que existeix 
borsa de vinculació jurídica adequada i suficient entre partides de personal (partida 
pressupostaria 9200 13000 amb vinculació amb les partides 9200 12000, 9200 12100 i 
9200 12101) com a conseqüència de la no previsió de la plaça de funcionari de la 
plantilla de personal denominada “Tècnic/a superior” grup A1. 
  
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la Sra. amb DNI: 425Z, Delegat Sindical i a la 
Gestoria Fornell Consultors. 
  
SISÈ.- Ratificar el present  decret per la propera Junta de Govern Local. 
  
SETÈ.- Donar compte del present decret al Ple de la Corporació en la propera sessió.” 
  



  

  

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
  
PRIMER.- Ratificar  el decret d’alcaldia número 2017-0091, de data 30 de juny de 2017 
referent a l’ampliació de la Jornada a la treballadora amb DNI: 425Z per acumulació de 
tasques. 
  
SEGON.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.  

  

Expedient 880/2017. Aprovació del Padró fiscal d’Ocupació  de Domini Públic - 
gual exercici 2017  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU,   EL TANCAMENT DEL PADR Ó D’OCUPACIÓ DE 
DOMINI PÚBLIC – GUAL, CORRESPONENT A L’EXERCICI 201 7.- 880/2017  
  
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local els resultats definitius del 
Padró d’Ocupació del Domini Públic – Guals, corresponent a l’exercici 2017, amb un 
import de 7.284,00€. 

  
Atès les competències pròpies locals en  matèria de tràfic, estacionament de vehicles 
i mobilitat, que atorga, en 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. 
   
Atès que d’acord a l’òrgan competent segons el cartipàs municipal és la Junta de 
Govern Local.  
  
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
  
PRIMER.- Aprovar el Padró de d’ocupació del Domini Públic – Guals de l’exercici 
2017, amb un import de 7.284,00€. 
  
SEGON.- Exposar al tauler d’anuncis de la Corporació el present expedient durant el 
termini de 15 dies, per al seu examen i possibles reclamacions. 
   
TERCER.- Publicar el present acord al BOP de Tarragona. 
  
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 

  

Expedient 923/2017. Bonificacions en la Tax a de Agua per família  nombrosa  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, APLICAR LA TARIFA QUARTA “FAMILIES NOMBROSES” 
DE L’ORDENANÇA FISCAL Nº 10 REGULADORA DEL SUBMINIS TRAMENT DE 
L’AIGUA, PER REUNIR LA CONDICIO DE FAMILIA NOMBROSA .- 923/2017  
  
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. L. Z. Amb DNI: ....657V, de data 28 de juny 
de 2017 i amb registre d’entrada número E-17-2483, en la qual exposa que és titular del 
carnet de família nombrosa número: 43/003201/2017, del qual n’adjunta una còpia.  



  

  

  
Vist que sol·licita que es tingui en compte la seva condició de família nombrosa, per tal 
de que se li apliqui la tarifa quarta, de l’Ordenança Fiscal Nº 10 reguladora del 
subministrament de l’aigua, en els propers rebuts d’aigua.  
  
Atès les competències pròpies locals en  matèria d’abastament d’aigua potable, que 
atorga, en 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. 
  
Atès que d’acord a l’òrgan competent segons el cartipàs municipal és la Junta de Govern 
Local.  
  
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
  
PRIMER.- Aprovar aplicar la tarifa quarta “famílies nombroses” de l’Ordenança Fiscal Nº 
10 Reguladora del subministrament de l’aigua, per reunir la condició de família 
nombrosa, en els propers rebuts d’aigua a nom de la sol·licitant.  
  
SEGON.- Notificar el present acord a la sol·licitant. 
  
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 

  

Expedient 921/2017. Aprovació del Padró de conservació  de cementiri exercici 
2017 

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU,   EL TANCAMENT DEL PADRÓ DE CONSERVACIÓ  DEL 
CEMENTIRI CORRESPONENT A L’EXERCICI 2017.- 921/2017   
  
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local els resultats definitius del 
Padró de conservació de cementiri, corresponent a l’exercici 2017, amb un import de 
4.194,26€. 

  
Atès les competències pròpies locals en  matèria de cementiri i activitats 
funeràries, que atorga, en 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. 
   
Atès que d’acord a l’òrgan competent segons el cartipàs municipal és la Junta de 
Govern Local.  
  
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
  
PRIMER.- Aprovar el Padró de conservació de cementiri, corresponent a l’exercici 
2017, amb un import de 4.194,26€. 
  
SEGON.- Exposar al tauler d’anuncis de la Corporació el present expedient durant el 
termini de 15 dies, per al seu examen i possibles reclamacions. 
   
TERCER.- Publicar el present acord al BOP de Tarragona. 
  



  

  

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

  

Expedient 920/2017. Aprovació de factures  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

  
APROVACIÓ DE FACTURES EXP.- 920/2017 

  
Es sotmet a la consideració dels reunits la relació de factures presentades pels 
proveïdors diversos corresponents a l’exercici 2017, detallades seguidament: 
 
  
Nº Factura Raó Social Import Descripció 

FR/17/0704 Montse Gay Carbonell 661,50 Taller ceràmica adults mes abril. maig i juny 

FR/17/0706 
Butlletí Oficial de la 
Província 45,00 

Anunci BOP 2017-4078 Ordenança Fiscal 
núm.21 

FR/17/0707 
Butlletí Oficial de la 
Província 45,00 Anunci BOP 2017-4086 Ordenança Fiscal 8 

FR/17/0708 Melanie Mata Goodridge 42,50 Ous per Banc d'aliments 
FR/17/0715 Cespa, S.A 1114,77 Desbroç i neteja vegetació C. Penedès 

FR/17/0759 Cespa, S.A 3.900,62 
Servei manteniment jardins i arbrat mes de 
maig 

FR/17/0760 Cespa, S.A 6.675,00 Servei neteja viaria mes maig 
FR/17/0777 Cruz Roja Española 169,19 Servei teleassistència mes maig 

FR/17/0781 

Xarxes de 
Telecomunicacions 
Alternatives, S.L 302,50 Connexió telèfons mes juny 

FR/17/0786 Zaera, S.L 38,72 Material per pany porta escola pública 

FR/17/0826 Endesa Energia, S.A.U 53,13 
Electricitat 31-03-2017 a 12-04-2017 Local  
Joves i Serveis Socials 

FR/17/0827 Jordi Brunet Sanahuja 157,30 Reparació bateria renault kangoo 
FR/17/0828 Casguamedia, S.L 302,50 Anunci Banyerenca run diari La Ciutat 
FR/17/0829 Antoni Riembau Vidal 161,54 Marcs per quadre bastoners i penya blaugrana 

FR/17/0830 
Picnic Esports Jaume 
Carbonell Ivern 60,01 

Plaques Nens del Vendrell, Bastoners, Harley  
Davidson 
 i Penya Barcelonista 

FR/17/0831 Fornell Consultors, S.L 520,30 Quota servei gestoria mes juny 
FR/17/0841 Manantial Sant Hilari 60,21 Aigua per Ajuntament 

FR/17/0842 Esbart Santa Eulalia 100,00 
Actuació Esbart Santa Eulalia Festa Harley  
Davidson 

FR/17/0851 Manantial Sant Hilari 50,29 Aigua per Ajuntament 

FR/17/0852 
Cellers Domenys i Secció 
Crèdit SCCL 593,51 Cava per Festa Tres Tombs 

FR/17/0855 
Butlletí Oficial de la 
Provincia de Tarragona 45,00 

Anunci BOP 2017-5048 preu públic bar i 
piscina 

FR/17/0856 
Associació Minyons de 
l'Arboç 500,00 

Actuació Castellera 10-06-2017 Festa Harley  
Davidson 

FR/17/0857 Monica Farre Termes 490,00 Curs alfabetització de castellà mes maig i juny 

FR/17/0859 
Arti Gestión y Servicios 
Artísticos, S.L 423,50 

Actuació espectacle màgia per la Flama 
Canigó 

FR/17/0860 
Melanie Mata Goodridge El 
Rebost Supermercat 189,52 Llet i ous per Banc d'aliments 



  

  

FR/17/0863 
Farmàcia Banyeres Eva Mª 
Alba Morera 37,25 Llet lactància per Banc d'aliments 

FR/17/0870 
Josepa Jane Figueres Ca la 
Rita 14,10 Beguda per Flama del Canigó 

FR/17/0875 
Montserrat Santamaria 
Olmos 323,37 Neteja lavabos Festa Harley Davidson 

FR/17/0876 Espai Lleure Divertalia, S.L 1114,30 
Curs patchwork, costura i puntes de coixí mes  
juny 

FR/17/0878 
Butlletí Oficial Província de 
Tarragona 45,00 

Anunci BOP 2017-5261deixar sense efecte 
protocol accés informació càrrecs electes 

 
Un cop han estat fiscalitzades per la intervenció municipal i se’ls hi ha donar la 
conformitat pels regidors de les àrees corresponents  
 
Atès que consten a l’expedient les factures, que tot seguit s’esmenten amb els 
corresponents advertiments sobre el procediment previ preceptiu del Real Decreto 
Legislativo 3/2011 de 14 de novembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, i així mateix, l’article 213 i següents de la Llei 
d’hisendes locals amb la ferma intenció de posterior regularització: 
 
FACT-2017-827 
  
Atès la normativa en matèria de reconeixement d’obligacions per part de l’entitat local, 
continguda en el Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el text refós de 
la Llei de Bases d’Hisendes Locals i normativa concordant. 
  
Atès que tots els serveis i subministraments que es facturen corresponen a 
competències pròpies locals, d’acord amb 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. 
  
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
  
PRIMER.- Procedir a la comptabilització en la fase comptable corresponent i 
posteriorment al pagament efectiu d’import 18.235,63 €. 
  
SEGON.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió. 

  

Expedient 784/2017. Sol·licitud del C.F. Banyeres a  fer ús de la piscina dies 4, 
11 i 17 d'agost i l'1 de setembre.  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

 
APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DEL C.F.BANYERE S D’ÚS DE LA PISCINA 
MUNICIPAL ELS DIES 4, 11 I 17 D’AGOST  I  L’1 DE SE TEMBRE DE 2017.- EXP. 
784/2017 
  
Vista la sol·licitud realitzada per el sol·licitant amb D.N.I. número ...997-G en data 5 de 
juny de 2017 (RE 2126) sol·licitant que el C.F. Banyeres pugui fer ús de les instal·lacions 
de la piscina municipal els dies 4, 11 i 17 d’agost i l’1 de setembre de 2017 de les 21:30 a 
les 22:30h ja que l’agost comença la pretemporada 2017-18. 
  



  

  

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 12 de 
juny de 2017 on es diu: 
  

“...Vist que l’empresa Ferrovial Servicios, concessionària del servei públic de 
l’explotació del bar i piscina de les instal·lacions de la piscina municipal, ha estat 
informada per part del regidor d’esports de la sol·licitud realitzada pel C.F. 
Banyeres de realitzar aquesta activitat. 
  
Per tot això, s’informa que s’autoritza per part de l’Ajuntament a fer ús de la 
instal·lació municipal de la piscina a favor del C.F. Banyeres els dies i hores 
demanats, sempre i quan, es rebi de part de l’empresa Ferrovial Servicios, 
concessionària del servei de piscina, la seva conformitat al respecte i sempre i 
quan el C.F. Banyeres presenti davant de l’empresa Ferrovial Servicios un llistat 
concret amb el nom i DNI de tots els participants a la pretemporada que haurien 
d’accedir a la instal·lació de la piscina”. 

  
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el Capítol VI, article 84 regula les 
competències pròpies locals. 
  
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret 
número 66/2015 donat compte en el Ple de data 22 de juny de 2015 i l’art. 23 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
  
Per tot això, 
  
Es proposa a la Junta de Govern Local: 
  
PRIMER.- Autoritzar l’ús de la piscina municipal els dies 4, 11 i 17 d’agost i l’1 de 
setembre de 2017 de les 21:30 a 22:30h al C.F. Banyeres, sempre que es rebi per part 
de l’empresa Ferrovial Servicios, concessionària del Servei de piscina, la seva 
conformitat i sempre que el C.F. Banyeres presenti a Ferrovial Servicios un llistat concret 
amb el nom i D.N.I. de tots els participants a la pretemporada que han d’accedir a la 
instal·lació de la piscina. 
   
SEGON.-  Notificar el present acord a l’interessat i a l’empresa Ferrovial Servicios. 
  
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 

  

 B) ACTIVITAT DE CONTROL   

  

Donar compte dels Decrets  

  
Número de 
Decret data Assumpte Expedient 

2017-0089 28/06/2017 Convocatòria JGL en sessió Ordinària de data 
29/06/2017 JGL/2017/21 

2017-0090 30/06/2017 Avocació i resolució sol·licitud clau del Local de Joves 
per ser usat per la Colla del Drac el 8 de juliol 850/2017 

2017-0091 30/06/2017 Ampliació de la Jornada a la treballadora amb DNI: 
425Z per acumulació de tasques     902/2017 



  

  

2017-0092 30/06/2017 

  
 Avocació i resolució sol·licitud d’autorització, feta per 
D.N.I. núm. ...212-V, per celebrar sopar la Colla del 
Drac juntament amb les altres Colles el 8 de juliol a la 
pista poliesportiva i sol·licitud de material públic. 
  

    851/2017 

2017-0093 30/06/2017 
Avocació i resolució sol·licitud feta per demanar tallar 
carrer Albert Santó per celebrar sopar Festa Major el 
7 de juliol de 2017 

   853/2017 

  

   

C) PRECS I PREGUNTES  

  

No hi ha assumptes 

  

  

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT   
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