
  

  

  ACTA   

 

DILIGÈNCIA DE SECRETARIA 

Per fer constar que aquesta acta substitueix l’acta de Junta de Govern núm. 2017-0023, 
de sessió celebrada en data 29 de juny de 2017, que va ser redactada i signada en 
data 3 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/2017/21  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ   

Tipus de convocatòria   Ordinària 

Data  29 / de juny / 2017  

Durada   Des de les 18:15 fins a les 19:39 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 transitòria» 

   

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, extraordinària, de data 22 de juny de 
2017. 

  

Expedient  658/2017. OBRES O/17/045 (Construcció piscina d'ús particular)  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D’OBRES PER LA CO NSTRUCCIÓ DE 
PISCINA PER ÚS PARTICULAR. 658/2017  
 
  
En data 17 de maig  de 2017, la Sra. DNI...451-W  va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de major. 
  
En data 17 de maig de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic. 
  
En data 20 de juny de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable. 
  
En data 21 de juny de 2017 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe 
favorable. 
  
Atès el que estableix l’article 188.2 artículo.188.2 Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de 
agosto, que aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña.del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en 
virtut del qual la competència i el procediment per atorgar i denegar les llicències 
urbanístiques s’ajustaran al que estableix la legislació de règim local. 
 
Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de 
Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015. 
  
Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
  
Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local: 
  



  

  

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

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

� Descripció de les obres:           Construcció de piscina d’ús particular  

� Emplaçament de les obres:      Av. Catalunya, 80  

            Referència Cadastral:               1005001CF8710N0008OU 
� Promotor:                                Sra. DNI ...451-W  

� Identificació del redactor del projecte: Joan Urgell Ventosa Col. 29962-6  

� Suspensió de Llicències:          No  

� Afectació del domini públic:      No  

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

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

-        Es proposa que el sol·licitant aporti una garantia per a assegurar la correcta 
gestió dels residus per un import de 2.126,04 euros. 

  
-        Es proposa que el sol·licitant aporti una fiança per a garantir els possibles 

danys a la via pública per un import de 1.105,84  euros. 
  
  
TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de sis 
mesos a comptar des de la data d’atorgament de la llicència. 
  
La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis anteriors, o les 
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres.  
  
Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no 
se'n demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor. 
  
Un cop caducada la llicència urbanística, l'òrgan municipal competent ho ha de declarar i 
ha d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres persones i 
amb l'audiència prèvia de la persona titular. 
  
QUART.- En aplicació de l’ article 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 
realitzar la següent liquidació tributària: 
  

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 439,58 €

- Taxa Llicencia Urbanística  200,00 €



  

  

- TOTAL 639,58 €
  
CINQUÈ.- Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de 
propietat i sense perjudici de tercers. 
  
SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.  
  
SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri 

  

Expedient  676/2017. OBRES O/17/046 (Reformes interiors a habi tatge)  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D’OBRES PER LA RE NOVACIÓ 
D’INSTAL·LACIONS I RAJOLES CUINA I BANY. 676/2017  
 
  
En data 17 de maig de 2017, la Sra. DNI...386-E  va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor. 
  
En data 18 de maig de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic. 
  
En data 20 de juny de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable. 
  
En data 22 de juny de 2017 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe 
favorable. 
  
Atès el que estableix l’article 188.2 artículo.188.2 Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de 
agosto, que aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña.del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en 
virtut del qual la competència i el procediment per atorgar i denegar les llicències 
urbanístiques s’ajustaran al que estableix la legislació de règim local. 
 
Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de 
Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015. 
  
Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
  
Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local: 
  
PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter menor sol·licitada 
i que fa referència a l’ identificació següent: 
  
Identificació. 
  

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



  

  

� Descripció de les obres:           Enrajolar i renovar instal·lacions de cuina i bany  

� Emplaçament de les obres:      C/Major, 11, 2º dreta  

� Referència Cadastral:              1010516CF8711A0006UB  

� Promotor:                                  Belen Campo-Cossio Gallego  

� Identificació del redactor del projecte: No es requereix  

� Suspensió de Llicències:          No  

� Afectació del domini públic:      No  

� Classificació del sòl:                sòl urbà consolidat  

� Qualificació urbanística:          clau 1 “Zona de nucli antic”  

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

-        Les obres no suposaran afectació estructural ni alteració de les característiques 
físiques de l’edifici. 

-        Les obres no tindran afectació ni invasió sobre el domini públic. 
-        S’adverteix explícitament que aquesta llicència no atorga drets i es concedeix 

sens perjudici a tercers. 
-        Caldrà dipositar una fiança de 150 euros per garantir la correcta gestió dels 

residus de construcció. 
  
  
TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de tres 
mesos a comptar des de la data d’atorgament de la llicència. 
  
La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis anteriors, o les 
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres.  
  
Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no 
se'n demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor. 
  
Un cop caducada la llicència urbanística, l'òrgan municipal competent ho ha de declarar i 
ha d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres persones i 
amb l'audiència prèvia de la persona titular. 
  
QUART.- En aplicació de l’ article 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 
realitzar la següent liquidació tributària: 
  

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 75,00 €

- Taxa Llicencia Urbanística  36,00 €

- TOTAL 111,00 €
  
CINQUÈ.- Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de 



  

  

propietat i sense perjudici de tercers. 
  
SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.  
  
SETÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri 

  

Expedient  693/2017. OBRES O/17/051 (obres de reforma interior ) 

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D’OBRES PER LA CO L·LOCACIÓ DE 
BLOCS DE VIDRE EN FINESTRA FAÇANA. 693/2017  
  
  
En data 18 de maig de 2017, la Sra. DNI...098-E  va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor. 
  
En data 19 de maig de 2017,  l’Alcalde va acordar  l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic. 
  
En data 20 de juny de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable. 
  
En data 21 de juny de 2017 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe 
favorable. 
  
Atès el que estableix l’article 188.2 artículo.188.2 Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de 
agosto, que aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña.del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en 
virtut del qual la competència i el procediment per atorgar i denegar les llicències 
urbanístiques s’ajustaran al que estableix la legislació de règim local. 
 
Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de 
Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015. 
  
Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals 
179/1995, de 13 de juny. 
  
Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local: 
  
PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter menor sol·licitada 
i que fa referència a l’ identificació següent: 
  

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

� Descripció de les obres:           Subministrament i col·locació de pavès en finestra 
de la façana lateral  



  

  

� Emplaçament de les obres:      Av. Catalunya, 53  

� Referència Cadastral:              1006702CF8710N0001ZM  

� Promotor:                                Mª Dolores Egido de Dios  

� Identificació del redactor del projecte: No es requereix  

� Suspensió de Llicències:          No  

� Afectació del domini públic:      No  

� Classificació del sòl:                sòl urbà consolidat  

� Qualificació urbanística:          clau 4 (8) “Zona de cases en filera”  

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

-        Les obres no suposaran afectació estructural. 
-        Les obres no tindran afectació sobre el domini públic. 
-        S’adverteix explícitament que aquesta llicència no atorga drets i es concedeix 

sens   perjudici a tercers. 
-        Caldrà dipositar una fiança de 150 euros per garantir la correcta gestió dels 

residus de construcció. 
  
TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de tres 
mesos a comptar des de la data d’atorgament de la llicència. 
  
La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis anteriors, o les 
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres.  
  
Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no 
se'n demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor. 
  
Un cop caducada la llicència urbanística, l'òrgan municipal competent ho ha de declarar i 
ha d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres persones i 
amb l'audiència prèvia de la persona titular. 
  
QUART.- En aplicació de l’ article 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 
realitzar la següent liquidació tributària: 
  

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 17,19 €

- Taxa Llicencia Urbanística  36,00 €

- TOTAL 53,19 €
  
CINQUÈ.- Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de 
propietat i sense perjudici de tercers. 
  
SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.  
  



  

  

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

  

 

 

Expedient  713/2017. OBRES O/17/054 (Obres de pavimentació de pati)  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

APROVAR L’ATORGAMEN T DE LLICÈNCIA D’OBRES DE PAVIMENTACIÓ DEL 
PASSADÍS LATERAL DEL JARDÍ. EXP. -713/2017  
 
  
En data 23 de maig de 2017, la Sra. Maria Àngels Ventosa Juliachs  va presentar 
sol·licitud de llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de menor. 
  
En data 24 de maig de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic. 
  
En data 20 de juny de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable. 
  
En data 21 de juny de 2017 el Secretari Interventor i Tresorer va emetre informe 
favorable. 
  
Atès el que estableix l’article 188.2 artículo.188.2 Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de 
agosto, que aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña.del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en 
virtut del qual la competència i el procediment per atorgar i denegar les llicències 
urbanístiques s’ajustaran al que estableix la legislació de règim local. 
 
Atès que la competència per l’atorgament de les llicències està delegada a la Junta de 
Govern Local en virtut del Decret D/15/066, de 15 de juny de 2015. 
  
Atès l’art 75 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
  
Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local: 
  
PRIMER.- Atorgar la llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter menor sol·licitada 
i que fa referència a l’ identificació següent: 
  
 

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

� Descripció de les obres:           Pavimentar 63 m2 al jardí  

� Emplaçament de les obres:      Av. Verge del Priorat, 1  



  

  

� Referència Cadastral:              1508341CF8710G0001AY  

� Promotor:                                Mª Àngels Ventosa Juliachs  

� Identificació del redactor del projecte: No es requereix  

� Suspensió de Llicències:          No  

� Afectació del domini públic:      No  

� Classificació del sòl:                sòl urbà consolidat  

� Qualificació urbanística:          clau 6b “Zona d’edificació unifamiliar aïllada”  

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

-       Les obres no suposaran afectació estructural ni alteració de les característiques 
físiques de l’edifici. 

-      Les obres no tindran afectació sobre el domini públic. 
-      S’adverteix explícitament que aquesta llicència no atorga drets i es concedeix 

sens perjudici a tercers. 
-     Caldrà dipositar una fiança de 300 euros per garantir la correcta gestió dels 

residus de construcció i excavació. 
  
  
TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de tres 
mesos a comptar des de la data d’atorgament de la llicència. 
  
La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis anteriors, o les 
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres.  
  
Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no 
se'n demana i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor. 
  
Un cop caducada la llicència urbanística, l'òrgan municipal competent ho ha de declarar i 
ha d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres persones i 
amb l'audiència prèvia de la persona titular. 
  
QUART.- En aplicació de l’ article 4art. de les Ordenances Fiscals números 5 i 11 
realitzar la següent liquidació tributària: 
  

- Impost Sobre Constr., Inst. I Obres 48,00 €

- Taxa Llicencia Urbanística  36,00 €

- TOTAL 84,00 €
  
CINQUÈ.- Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de 
propietat i sense perjudici de tercers. 
  
SISÈ.- Notificar el present acord als interessats.  
  



  

  

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

  

Expedient 894/2017. Contracte Menor de Subministram ent  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE 2 
PRESTATGERIES PER A L’ESCOLA BRESSOL MARTA MATA DEL  MUNICIPI DE 
BANYERES DEL PENEDÈS. 894/2017 
 
  
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data  27 de juny de 2017 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament de 2 
prestatgeries per a l’Escola Bressol Marta Mata del municipi  de Banyeres del Penedès i 
ateses les gestions realitzades amb a l’empresa Lyreco España S.A,  per un preu total de 
145,76 euros  i 30,61 euros d’IVA. 
  
Atès a la declaració jurada de Lyreco España S.A, 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 a la memòria de la Sra. Blanca Ochoa, Directora  de l’Escola Bressol Marta Mata de 
Banyeres del Penedès de data 27 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 27 de juny  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 Lyreco España 
S.A, per una preu total de 145,76 euros i 30,61 euros d’IVA, pel subministrament de 2 
prestatgeries per a l’Escola Bressol Marta Mata del municipi  de Banyeres del Penedès. 
  
SEGON.-  Autoritzar la despesa, i disposar des del punt de vista comptablement a càrrec 
de la partida nº 3230 62200 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 605/2017. Contracte Menor de Subministram ent, exemplars 
"Testimonis de l'ahir" Xavier Mata  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL C ONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT 
DE 590 EXEMPLARS « TESTIMONIS DE L’AHIR » DE XAVIER  MATA 



  

  

GOODRIDGE DE BANYERES DEL PENEDÈS. Exp. -605/2017 
  
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data  27 de juny de 2017 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament de 590 
exemplars “Testimonis de l’Ahir” de Xavier Mata Goodridge, recull d’imatges antigues 
del municipi  de Banyeres del Penedès i ateses les gestions realitzades amb a 
l’empresa Edicions i Propostes Culturals Andana S.L,  per un preu total de 5.769,23 
euros  i 230,77 euros d’IVA. 
  
Atès a la declaració jurada de Edicions i Propostes Culturals Andana S.L, 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 a la memòria de la Sra. Ida Berdusán Farré, regidora de l’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 5 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 27 de juny  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 Edicions i 
Propostes Culturals Andana S.L de Vilafranca del Penedès, per una preu total de 
5.769,23 euros i 230,77 euros d’IVA, pel subministrament de 590 exemplars 
“Testimonis de l’Ahir” de Xavier Mata Goodridge, recull d’imatges antigues del 
municipi  de Banyeres del Penedès. 
  
SEGON.-  Autoritzar, i disposar des de el punt de vista comptablement a càrrec de la 
partida nº 3340 22799 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 882/2 017. Sol·licitud de subvenció per a inversions en c amins públics 
locals - Generalitat de Catalunya (atenció al públi c) 

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

APROVAR SOL·LICITAR SUBVENCIÓ PER A INVERSIONS EN C AMINS PÚBLICS 
LOCALS PER AL PERÍODE 2018-2020 DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE DE LA GENERAL ITAT DE 
CATALUNYA 
 
 
Mitjançant l'Ordre GAH/105/2017, de 31 de maig, es van aprovar les bases reguladores 
de la línia de subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-
2020. 
Atès la Resolució GAH/1342/2017, de 7 de juny, de convocatòria de la línia de 
subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020. 
 



  

  

Atès que segons les bases reguladores poden sol·licitar subvenció els municipis amb 
una població inferior a 5.000 habitants i que poden ser objecte de subvenció les 
següents actuacions: 
 
 

a) Les actuacions d'inversió en camins d'accés als nuclis, habitatges disseminats i 
serveis bàsics. 
 

b) Les actuacions d'inversió en camins per facilitar l'accés a explotacions agràries i 
ramaderes. 
 

c) Les actuacions de manteniment per a la conservació de la qualitat dels camins. 
 
 

El termini de presentació de sol·licituds és fins el 6 de juliol de 2017. 
 
La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar electrònicament a l’adreça 
http://www.eacat.cat, adjuntant la informació detallada a la base cinquena. 
 
Atès la memòria del Sr. Lluís Inglada Jané, Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès de data 27 de juny de 2017, que es transcriu seguidament: 
 
“MEMÒRIA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT SOBRE LA LÍNIA DE SUBVENCIONS PER 
A INVERSIONS EN CAMINS PÚBLICS LOCALS PER AL PERÍODE 2018-2020 DEL 
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
Mitjançant l'Ordre GAH/105/2017, de 31 de maig, es van aprovar les bases reguladores 
de la línia de subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-
2020. 
 
Atès la Resolució GAH/1342/2017, de 7 de juny, de convocatòria de la línia de 
subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020. 
 
Atès que segons les bases reguladores poden sol·licitar subvenció els municipis amb 
una població inferior a 5.000 habitants i que poden ser objecte de subvenció les 
següents actuacions: 
 

a) Les actuacions d'inversió en camins d'accés als nuclis, habitatges disseminats i 
serveis bàsics. 
 

b) Les actuacions d'inversió en camins per facilitar l'accés a explotacions agràries i 
ramaderes. 
 

c) Les actuacions de manteniment per a la conservació de la qualitat dels camins. 
 
 

Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament sol·licitar subvenció per a les següents 
actuacions: 
 
DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS  
Les actuacions concretes a realitzar son les següents : 
  

1. Arranjament del Camí de Fruit Camp.  



  

  

  
2. Arranjament del Camí de la Urbanització Boscos que comunica Boscos amb Les 

Masies de Sant Miquel  

  
3. Arranjament del Camí del Papiol que dona accés a la Masia Papiol.  

  
4. Arranjament del Camí de Llorenç que comunica Banyeres amb el nucli de Casa 

Roja.  

  
Es realitzarà una adequació dels paviments malmesos dels camins i dels marges 
consistent en la demolició de les parts malmeses amb mitjans mecànics, subministra i 
compactat d’una capa de zahorres naturals i posteriorment es subministrarà i 
compactarà una capa d’aglomerat, inclòs un reg d’imprimació. 
  
PRESSUPOST 
 

1. Arranjament del Camí de Fruit Camp.  

CONCEPTE QUANTITAT PREU 
UNITARI 

TOTAL 

Picar el paviment d’aglomerat existent. Càrrega i 
transport a zona autoritzada. 
M2 

320,00 5,60 € 1.792,00 € 

Excavació del terreny amb mitjans mecànics, per 
sanejar les arrels que aixequen el paviment. Càrrega i 
transport a zona autoritzada. 
M2 

320,00 5,50 € 1.760,00 € 

Subministre, estesa i compactat d’una capa de zahorres 
naturals per a la preparació de la base. 
M2 

320,00 5,20 € 1.664,00 € 

Subministre, estesa i compactat d’una capa d’aglomerat 
en calent de 5 cm de gruix, tipus D-8, amb reg 
d’imprimació inclòs. 
M2 

320,00 21,00 € 6.720,00 € 

Total euros     11.936,00 € 

 

2. Arranjament del Camí de la Urbanització Boscos que comunica Boscos amb Les 
Masies de Sant Miquel.  

CONCEPTE QUANTITAT PREU UNITARI TOTAL 
Preparació del terreny amb mitjans mecànics. 
Subministre, estesa i compactat d’una capa de 
zahorres naturals per a la preparació del terreny. 
M2 

270,00 8,20 € 2.214,00 € 

Subministre, estesa i compactat d’una capa 
d’aglomerat en calent de 5 cm de gruix, tipus D-
8, amb reg d’imprimació inclòs. 
M2 

270,00 21,00 € 5.670,00 € 

Total euros     7.884,00 € 

3. Arranjament del Camí del Papiol que dona accés a la Masia Papiol.  



  

  

CONCEPTE QUANTITAT PREU 
UNITARI 

TOTAL 

Demolició del paviment existent. Càrrega i 
transport a zona autoritzada. 
M2 

95,75 5,60 € 536,20 € 

Preparació del terreny amb mitjans mecànics. 
Refinar i compactar la base. 
M2 

95,75 1,30 € 124,50 € 

Subministre, estesa i compactat d’una capa 
d’aglomerat en calent de 5 cm de gruix, tipus D-
8, amb reg d’imprimació inclòs. 
M2 

95,75 24,00 € 2.298,00 € 

Arreglar tapa de registre que està ensorrada. 
Ud. 

1,00 150,00 € 150,00 € 

Total euros     3.108,70 € 

4. Arranjament del Camí de Llorenç que comunica Banyeres amb el nucli de Casa 
Roja.  

CONCEPTE QUANTITAT PREU UNITARI TOTAL 
Rascar i netejar les vores del camí. Càrrega i 
transport a zona autoritzada. 
Mides aproximades 
Ml. 

2.100,00 1,60 € 3.360,00 € 

Aixecar les tapes de registre a la nova cota de 
paviment. 
Mides aproximades. 
Uds. 

8,00 75,00 € 600,00 € 

Subministre, estesa i compactat d’una capa 
d’aglomerat en calent de 5 cm de gruix, tipus D-8, 
amb reg d’imprimació inclòs. 
Mides aproximades. 
M2 

3.700,00 9,40 € 34.780,00 € 

Total euros     38.740,00 € 

  
El cost  total de les actuacions a realitzar als camins municipals ascendeix a la quantitat 
de :  
   
TOTAL PRESSUPOST SENSE IVA                                           61.668,70 € 
TOTAL IVA (21%)                                                                       12.950,43 € 
TOTAL                                                                                        74.619,13 € 
  
 
Atès que el finançament de les actuacions és el següent: 
 
El pressupost global dels projectes que se subvencionaran per a les tres anualitats ha de 
ser com a màxim de cinquanta mil euros (50.000 €), IVA inclòs. 
 
Les actuacions seleccionades rebran una subvenció de fins al 100% del seu cost, tenint 
en compte que l’import de les subvencions no pot ser en cap cas d'una quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, 
superi el cost total de les despeses subvencionables. 
 
Els terminis per executar i justificar les actuacions subvencionades són els següents: 
 

� Les actuacions de l'exercici 2018 es poden executar des de l'1 de gener fins al 
31 de desembre de 2018; el termini de justificació finalitza el 28 de febrer de 



  

  

2019.  

� Les actuacions de l'exercici 2019 es poden executar des de l'1 de gener fins al 
31 de desembre de 2019; el termini de justificació finalitza el 28 de febrer de 
2020.  

� Les actuacions de l'exercici 2020 es poden executar des de l'1 de gener fins al 
31 de desembre de 2020; el termini de justificació finalitza el 28 de febrer de 
2021.  

El Sr. Lluís Inglada Jané, Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès, considera que les actuacions presentades propicien una millora en el 
condicionament dels camins d’accés als nuclis, habitatges disseminats i dels serveis 
bàsics, facilitaran l’accés a explotacions agràries i ramaderes, són actuacions d’interès 
general, de cohesió social, fomenten i milloren la qualitat dels camins públics locals. 
 
Atès que al pressupost municipal per a l’any 2018 es preveurà l’existència de crèdit 
suficient i adequat per a finançar les despeses que comporten les actuacions 
presentades. 
 
Atès que el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya convoca una línia de subvencions inversions en camins públics 
locals per al període 2018-2020, es veu una oportunitat poder sol·licitar l’esmentada 
subvenció per tal de sufragar part de les despeses anteriorment especificades 
presentant el següent quadre : 
 

Despeses previstes de les actuacions Subvenció sol·licitada 
74.619,13 € 50.000,00 € 

 
Lluís Inglada Jané 
Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès” 
 
Per tot això, 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar sol·licitar subvenció per a inversions en camins públics locals per al 
període 2018-2020 del Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya amb el següent quadre : 
 

Despeses previstes de les actuacions Subvenció sol·licitada 
74.619,13 € 50.000,00 € 

 
SEGON.- Habilitar al Sr. Alcalde per a la realització de les gestions necessàries en 
l’execució del present acord. 
 
TERCER.- Tramitar la sol·licitud de concessió de subvenció de forma electrònica, a 
través de l’adreça http://www.eacat.cat. 
 
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 

  



  

  

Expedient 883/2017. Aprovació nòmines mes juny  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

  
APROVAR, SI S’ESCAU, LES NÒMINES DEL PERSONAL LABOR AL, FUNCIONARI I 
CÀRRECS ELECTES DEL MES JUNY.- Exp. 883/2017 
 
  
En relació al expedient relatiu a l’aprovació de les nòmines del personal de l’Ajuntament 
de Banyeres del Penedès corresponents al mes de juny que inclou les retribucions 
bàsiques i retribucions complementàries corresponents a les diferents situacions 
administratives i serveis o treballs extraordinaris del personal laboral i quilometratge del 
personal laboral. 
  
Vist que en les bases d’execució del pressupost en la base 40 gestió de la despesa en 
matèria de personal, que a continuació es transcriu: 
  
“Base 40.- Gestió de la despesa en matèria de personal 
  
1. La despesa de personal s’ajustarà a la plantilla de personal, aprovada conjuntament 
amb el pressupost, i tindrà en compte la relació de llocs de treball. Únicament podrà 
contractar-se personal quan així ho permeti en cada moment la legislació aplicable.  
  
2. Les retribucions de tot el personal de la corporació es faran efectives referides a 
mesos naturals, d’acord amb la seva legislació específica, i s’efectua per transferència 
als comptes oberts en bancs i caixes d’estalvis designats pel treballador. 
  
3. L’Alcaldia podrà concedir bestretes sense interessos a treballadors amb una antiguitat 
mínima d’un any per un import màxim de dos mensualitats, fixant com a límit la quantitat 
de 1.800 euros. 
  
Els treballadors de contracte superior a un any poden disposar d’un avançament de la 
paga extraordinària corresponent al semestre natural en que es demana. L’avançament 
de la paga extraordinària serà compatible amb les bestretes. 
  
4. Les nòmines mensuals fan la funció de document O, s’aprovaran per decret de 
l’Alcaldia que es donarà compte a la Junta de Govern Local. L’Alcaldia ordenarà el 
pagament i, juntament amb la Secretaria Intervenció Tresoreria, signarà el pagament 
material. 
  
5. En les relacions o nòmines de transferència bancària a través de les quals es fan 
efectius els havers del personal al servei de la corporació, es podran incloure el 
pagament d’honoraris de personal tècnic que tinguin una quantia fixa, la determinació de 
la qual hagi estat aprovada per l’òrgan competent. L’import transferit serà el que resulti 
una vegada descomptades les retencions corresponents.” 
  
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
  
PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a les nòmines del personal funcionari, 
laboral i càrrecs electes, així com l’ordenació del inici dels tràmits necessaris per la 
fiscalització i el pagament de la despesa per part de l’interventor amb el següent 
desglossament : 
  



  

  

Cost Total: 56.523,46 € 
Total Cost Seguretat Social: 14.046,38 € 
Quotes Obreres: 2.766,98 € 
Total líquid a percebre per el personal funcionari, laboral, càrrecs electes i plans 
d’ocupació: 34.318,92 € 
  
SEGON.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió. 

  

Expedient 63/2017. Serveis i Treballs extraordinari s efectuats pel personal laboral 
de l'Ajuntament durant el mes de maig i juny 2017  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

APROVAR, SI S’ESCAU, ELS SERVEIS I TREBALLS EXTRAORDINA RIS 
EFECTUATS PEL PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DURA NT EL MES DE 
MAIG I DE JUNY DE 2017.- Exp. 63/2017 
 
  
Vista la relació de serveis extraordinaris efectuats pel personal laboral d’aquest 
Ajuntament durant el mes d’abril i de maig de 2017 i de conformitat amb l’article 214 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, el secretari interventor tresorer s’emet el següent 
informe: 
 
“ INFORME DEL SECRETARI INTERVENTOR 
  
  
José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de Banyeres 
del Penedès,  
  
Vista la relació de serveis extraordinaris efectuats pel personal laboral d’aquest 
Ajuntament durant el mes de maig i juny de 2017 i de conformitat amb l’article 214 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, s’emet el següent: 
  

INFORME 
  
PRIMER.- L’obligació el reconeixement de la qual es proposa, en concepte de serveis 
extraordinaris fora de la jornada laboral o treballs extraordinaris prestats pels treballadors 
durant el mes de maig i de juny 2017, tal com ens indica el full presentat a l’alcaldia amb 
la relació d’hores efectuades i el motiu d’aquestes, com indica l’art.24.3 del conveni 
col·lectiu de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès “Les hores extraordinàries, 
degudament autoritzades, es poden compensar mitjançant retribució o mitjançant el 
gaudi del temps equivalent de descans retribuït. Això últim sempre que les necessitats 
del servei ho permetin i de comú acord entre treballador i corporació” i en les bases 
d’execució del pressupost concretament en la base 42 Treballs extraordinaris indica que 
“L’assignació individual de complements de productivitat i de gratificacions per treballs 
extraordinaris es realitza per resolució d’alcaldia. La realització de treballs extraordinaris 
ha de ser prèviament autoritzada per la Presidència.”  Els serveis extraordinaris realitzats 
durant els mesos d’abril i maig ascendeix a la quantitat de vuit-cents quaranta-u amb 
quaranta-nou, amb el següent detall: 
  



  

  

Treballador / a Període Gratificació 
DNI: ..196H Maig i Juny 40,05 € 
DNI:...805V Maig i Juny 308,36 € 
DNI:...147B Maig 142,32 € 
DNI:...374B Maig i Juny 350,76 € 

  
  
SEGON.- Fiscalitzar  DE CONFORMITAT l’atorgament de les gratificacions per serveis o 
treballs extraordinaris al personal que es detalla, que s’abonaran en la nòmina del mes 
de juny de 2017, a càrrec de l’aplicació pressupostària 9200 13001 del pressupost vigent 
d’aquest Ajuntament, que existeix partida suficient i adequada per afrontar aquestes 
despeses.” 
  
Vist el contingut de l’article 35 del Reial Decret legislatiu 1/1995 de 24 de març, que 
regula les hores extraordinàries del personal laboral que presta els seus serveis a 
l’administració de conformitat amb l’article 7 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut 
Bàsic de l’empleat públic i demés disposicions concordants, així com el règim de 
delegació de competències entre els òrgans administratius d’aquest Ajuntament, i 
atenent a la disponibilitat de crèdit adequat i suficient per tal de fer front a aquestes 
despeses, fent ús de vinculació. 
  
Atès que existeixen criteris objectius per a l’atorgament de les gratificacions per serveis 
extraordinaris fora de la jornada laboral al personal de l’Ajuntament o treballs 
extraordinaris, tal com indica el full presentat per l’alcaldia.  
  
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
  
PRIMER.- Atorgar  les gratificacions per serveis o treballs extraordinaris al personal 
laboral de l’Ajuntament, que s’abonaran en la nòmina del mes de juny de 2017, a càrrec 
de l’aplicació pressupostària 9200 13001, que es detalla a continuació: 
  

Treballador / a Període Gratificació 
DNI: ..196H Maig i Juny 40,05 € 
DNI:...805V Maig i Juny 308,36 € 
DNI:...147B Maig 142,32 € 
DNI:...374B Maig i Juny 350,76 € 

  
SEGON.- Abonar els serveis o treballs extraordinaris  esmentades en la nòmina del 
corrent mes de juny de 2017. 
  
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió. 

  

Expedient 624/2017. Projecte Elaboració Pla estratè gic de desenvolupament 
econòmic i ocupació Baix Penedès  

No hi ha acord  Motiu:  Ampliar documentació 

  

Expedient 775/2017. Re afiliació  i col·legiació  del professor del Club Taekwondo 
Banyeres a la Federació Catalana de Taekwondo  



  

  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 

 
APROVAR, SI S’ESCAU, LA RE AFILIACIÓ I COL·LEGIACIÓ  DEL PROFESSOR DEL 
CLUB TAEKWONDO BANYERES A LA FEDERACIÓ CATALANA DE TAEKWONDO 
PER A L’ANY 2017 
 
Atès l’entrada número 1621 de data 27 d’abril de 2017 en la qual la Sra. RRM amb DNI 
número.... 984Y, responsable del gimnàs municipal de Banyeres presenta a l’Ajuntament 
de Banyeres del Penedès les quotes 2017 corresponents a la Re afiliació i a la 
col·legiació del professor del Club Taekwondo Banyeres a la Federació Catalana de 
Taekwondo amb les quotes següents: 
  

-       Re afiliació Club Taekwondo Banyeres                      287,50 € 
-       Col·legiació professor                                                102,50 € 

              Total              390,00 € 
 

 
Atès que a la Junta de Govern Local de data 14 de gener de 2016 es declara deserta la 
licitació per contractar, per procediment obert, la gestió del servei públic del gimnàs 
municipal, sobreentenent que la modalitat de la concessió abastava tant el servei públic 
concret com el domini públic respecte de les dependències municipals on es 
desenvolupaven les activitats pròpies en el gimnàs. En aquest ordre de qüestions, s’està 
redactant entre Secretaria i el Departament d’Atenció a les Persones, els corresponents 
plecs de condicions per procedir novament a l’adjudicació de la gestió. 
  
Atès la memòria del Sr. Joan Roig Soria, Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Banyeres 
del Penedès de data 5 de juny de 2017, que es transcriu seguidament: 
 
 
“MEMÒRIA DE L’ÀREA D’ESPORTS SOBRE LA REAFILIACIÓ DEL CLUB 
TAEKWONDO BANYERES I LA COL·LEGIATURA DEL PROFESSOR PER A L’ANY 
2017 
 
 
Des de l'Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès es vol potenciar 
l’esport al municipi, des de fa anys col·labora amb el Gimnàs Municipal de Banyeres i 
dóna suport al Club Taekwondo Banyeres. Aquest suport es concreta en realitzar 
directament des de l’Ajuntament el tràmit de la Re afiliació del Club i la col·legiació del 
professor a la Federació Catalana de Taekwondo. 
  
Atès que el club es composa per una vintena de nens i joves del nostre municipi i que 
porten el nom de Banyeres del Penedès allà on van a competir. 
 
Atès que els objectius que pretenem aconseguir són: 
  

· Fomentar l’esport de contacte. 
· Donar suport al gimnàs municipal. 
· Aproximar altres pràctiques esportives al municipi. 
· Millorar l'oferta esportiva de Banyeres del Penedès. 
· Promocionar l’oci saludable. 

  
Atès l’entrada número 1621 de data 27 d’abril de 2017 en la qual la responsable del 
Gimnàs Municipal de Banyeres presenta les quotes a pagar per a  l’any 2017 de : 



  

  

 
-       Re afiliació Club Taekwondo Banyeres                       287,50 € 
-       Col·legiació professor                                                102,50 € 

                 Total           390,00 € 
  

El Sr. Joan Roig, Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, considera 
que l’activitat realitzada per part del TKD Banyeres és d’interès general, utilitat pública, 
fomenta la cohesió social, així com la participació ciutadana i omple de contingut el 
concepte de promoció de l’esport, per tal motiu es considera oportú donar suport al club i 
realitzar els tràmits de re afiliació i Col·legiació des de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès.” 
  
La Sra. monitora amb DNI número.... 984Y fa la petició de subvenció sobre la Re afiliació 
i la Col·legiació del professor com gestions imprescindibles i prèvies per a realitzar 
l’activitat corresponent, en el ben entès que els últims beneficiaris d’aquesta subvenció 
són les persones usuàries, és per això que al final de l’activitat, la Sra. amb DNI 
número.... 984Y haurà de presentar la memòria justificativa amb la següent informació: 
  

-       Número d’usuaris 
-       Horari 
-       Tarifes aplicades (ingressos) 
-       Enquesta de satisfacció de l’activitat a omplir pels usuaris 

  
S’ha de tenir en compte que l’ingrés, com en anys anteriors, es farà directament des de 
l’Ajuntament a favor de la Federació Catalana de Taekwondo, com així ho demana la Sra. 
gestora.  
  
Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 6 de juny de 2017, en el qual s’acredita 
l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 3410 
48900 per import de 400,00 €. 
  
Per tot això,  
  
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
PRIMER.- Aprovar donar suport, via subvenció, al Club Taekwondo Banyeres i realitzar 
els tràmits de Re afiliació del Club i la Col·legiació del professor a la Federació Catalana 
de Taekwondo per a l’any 2017.  
  
SEGON.- Autoritzar, disposar i ordenar el pagament de la quantitat de 390,00 € (tres-
cents noranta euros) a favor de la Federació Catalana de Taekwondo a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 3410 48900 del vigent pressupost.  
  
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 
  
QUART.- Notificar el present acord a la Sra. RRM amb DNI número........984Y, 
responsable del Gimnàs Municipal de Banyeres. 

  

Expedient 780/2017. Concessió directa de subvencion s a les entitats culturals, 
socials i esportives de Banyeres del Penedès  

Favorable  Tipus de votació:  Unanimitat/Assentiment 



  

  

 
APROVAR, SI S’ESCAU, LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS 
CULTURALS, SOCIALS I ESPORTIVES DE BANYERES DEL PEN EDÈS PER DONAR 
SUPORT A LES ACTIVITATS D’AQUEST CAIRE REALITZADES DURANT 
L’EXERCICI 2017 
 
 
Diferents entitats del municipi, sense ànim de lucre, han presentat sol·licituds de 
subvenció per dur a terme activitats de caire cultural, social i esportiu durant l’any 2017. 
  
L’Ajuntament de Banyeres del Penedès vol donar suport i contribuir a la consolidació 
d’aquestes activitats i així participar en la conservació i difusió de la cultura popular, de 
l’esport i altres activitats de caire social.  
  
L’activitat de foment és aquella activitat administrativa encaminada a promoure aquelles 
activitats realitzades per persones privades o jurídic-públiques que satisfan els 
interessos generals, les necessitats públiques o que es consideren d’utilitat general. 
  
Atès la memòria de les Regidories de Cultura, Festes, Benestar Social i Esports de data 
29 de juny de 2017 que consta a l’expedient i en la qual es considera que les activitats 
realitzades per les entitats culturals, socials i esportives de Banyeres del Penedès són 
d’interès general, d’utilitat pública i fomenten la cohesió social i la participació ciutadana, 
al mateix temps que promocionen la cultura popular i tradicional catalana i promouen 
l’esport saludable. 
  
Al Ple de la corporació de data 20 d’abril de 2017 s’aprova el Registre Municipal 
d’Associacions Veïnals de Banyeres del Penedès i el seu reglament de funcionament. 
  
L’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix 
els supòsits en els quals és possible la concessió directa de subvencions, sense 
necessitat de la preceptiva convocatòria prèvia.  
  
Art. 22. Procediments de concessió. 
   

1. Podran concedir-se de forma directa les següents subvencions:  

a)    Les previstes nominativament en els Pressupostos Generals de l’Estat, de les 
Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals, en els termes recollits en els 
convenis i en la normativa reguladora d’aquestes subvencions. 
A efectes de l’establert al paràgraf anterior, s’entén per subvenció prevista 
nominativament en els Pressupostos Generals de l’Estat aquella en que almenys 
la seva dotació pressupostària i beneficiari apareguin determinats en els estats 
de pagament del Pressupost. L’objecte d’aquestes subvencions haurà de quedar 
determinat expressament en el corresponent conveni de col·laboració o resolució 
de concessió que, en tot cas, haurà de ser congruent amb la classificació 
funcional i econòmica del corresponent crèdit pressupostari.  

b)    .... 
  
L’art. 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’art. 65 del 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, preveuen el procediment per a la 
concessió directa de les subvencions. 
  
En els supòsits de concessió directa de les subvencions és suficient l’aprovació del 



  

  

pressupost i que en l’estat de despeses d’aquest hi consti el crèdit amb designació 
nominativa del beneficiari, la dotació pressupostària i l’objecte. 
  
Article 65. Reial Decret 887/06. Procediment de concessió de les subvencions previstes 
nominativament en els pressupostos. 
  

1. Als efectes del que disposa l’article 22.2 a) de la Llei general de subvencions, 
són subvencions previstes nominativament en els pressupostos generals de 
l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, aquelles l’objecte, la 
dotació pressupostària i el beneficiari de les quals estiguin determinats 
expressament en l’estat de despeses del pressupost.   

2.  A l’Administració General de l’Estat, a les entitats locals i als organismes públics 
vinculats o dependents de totes dues és aplicable a les subvencions 
esmentades, en defecte de normativa especifica que en reguli la  concessió, el 
que preveuen la Llei general de subvencions i aquest Reglament, llevat del que 
en una i altra afecti l’aplicació dels principis de publicitat i concurrència.   

3. El procediment per a la concessió d’aquestes subvencions l’inicia d’ofici el centre 
gestor del crèdit pressupostari al qual s’imputa la subvenció, o a instància de 
l’interessat, i s’acaba amb la resolució de concessió o el conveni.  

 En qualsevol dels casos que preveu aquest apartat, l’acte de concessió o el conveni té 
el caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes del que disposa la Llei 
general de subvencions. 
  

La resolució o, si s’escau, el conveni ha d’incloure els aspectes següents: 
  

a)    Determinació de l’objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, d’acord amb 
l’assignació pressupostària. 
  

b)    Crèdit pressupostari al qual s’imputa la despesa i la quantia de la subvenció, 
individualitzada, si s’escau, per a cada beneficiari si són diversos. 

  
c)    Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 

recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o 
ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes 
internacionals. 

  
d)    Terminis i formes de pagament de la subvenció, possibilitat d’efectuar 

pagaments anticipats i abonaments a compte, així com el règim de garanties 
que, si s’escau, han d’aportar els beneficiaris. 

  
e)    Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la 

finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons 
percebuts. 

 
  
Atès que en el pressupost general d’aquesta Corporació per a l’exercici 2017, s’ha 
previst una assignació nominativa a les diferents entitats del municipi que a continuació 
es detallada: 
  

PARTIDA ENTITAT TOTAL SUBVENCIÓ 



  

  

3340 48205 Subvenció Esbart Sta Eulàlia 1000.00 

3340 48206 Subvenció Drac de Banyeres 700,00 

3340 48206 
Subvenció Drac de Banyeres. 
Aniversari 1.000,00 

3340 48207 
Subvenció Diables de 
Banyeres 700,00 

3340 48209 

Subvenció Bandolers i 
Trabucaires d'en Montserrat 
Poch 900,00 

3340 48210 Subvenció Grup de Bastoners 1.100,00 

3340 48210 
Subvenció Grup de Bastoners. 
Aniversari 1.000,00 

3340 48212 
Subvenció Fundació Marta 
Mata Garriga 500,00 

3340 48214 Subvenció Grup Teatre 600,00 
3340 48215 Subvenció Societat Nova 1.500,00 
3340 48218 Subvenció Revista el Cérvol 100,00 

  TOTAL ÀREA DE CULTURA 9.100,00 

3380 48214 
Conveni Grup Teatre. 
Pessebre vivent 600,00 

3380 48900 
Conveni Festa Major Esbart 
Santa Eulàlia 2.100,00 

3380 48901 
Conveni Festa Major Drac de 
Banyeres 4.000,00 

3380 48902 
Conveni Festa Major Diables 
de Banyeres 4.000,00 

3380 48904 

Conveni Festa Major 
Bandolers i Trabucaires d'en 
Montserrat Poch 1.800,00 

3380 48905 
Conveni Festa Major Grup de 
Bastoners. Trobada Bastonera 500,00 

  TOTAL ÀREA DE FESTES 13.000,00 

2311 48201 
Subvenció anual col·lectiu de 
dones El Farcell 400,00 

2311 48202 
Subvenció Llar d'avis 
Banyeres del Penedès 1.500,00 

  
TOTAL ÀREA DE BEENSTAR 

SOCIAL 1.900,00 
3410 48221 Subvenció Penya Blaugrana 150,00 

3410 48901 
Subvenció C.F. Banyeres. 
Foment de l'esport 10.000,00 

3410 48901 
Subvenció C.F. Banyeres. 
Aniversari 1.000,00 

3410 48902 
Subvenció C.F.B. Marc Bartra. 
Foment de l'esport 2.500,00 

  TOTAL ÀREA D’ESPORTS 13.650,00 
 
            
Atès l’informe del Sr. José Félix Velasco Martínez, secretari-interventor-tresorer de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 29 de juny de 2017, en el qual s’acredita 
l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient a les aplicacions pressupostàries 
anteriorment esmentades i pels seus imports respectius. 
  
Atès l’article 118 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, que 
seguidament es transcriu:  
  
“La subvenció té per objecte la disposició gratuïta de fons públics que les entitats locals 
o els seus organismes autònoms atorguen a persones o entitats públiques o privades, 
per a fomentar una activitat d’utilitat o interès social o per a promoure la consecució d’un 



  

  

fi públic, sense prejudici del que s’estableix a l’article 121 d’aquest Reglament”. 
  
Atès l’article 213 i següents de la Llei d’Hisendes Locals: 
  
“Artículo 213. Control interno. 
Se ejercerán en las Entidades Locales con la extensión y efectos que se determina en 
los artículos siguientes las funciones de control interno respecto de su gestión 
económica, de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas 
dependientes, en sus modalidades de función interventora, función de control financiero, 
incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente, 
y función de control de la eficacia.” 
  
Per tot això,  
  
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
PRIMER.- Aprovar la concessió directa de subvencions a les entitats culturals, socials i 
esportives de Banyeres del Penedès indicades a la part expositiva de la següent 
manera: 
  

-       90% de l’import total de subvenció a la resolució de l’acord de concessió, 
considerat com a bestreta o avançament, en seguiment del concepte indicat a 
l’art. 126.3 del ROAS. 
  

-       10% restant un cop presentada la justificació i sigui verificada per l’Àrea 
d’Intervenció de l’Ajuntament.   

  
SEGON.- Habilitar al Sr. Alcalde per a la realització de les gestions necessàries en 
l’execució del present acord. 
  
TERCER.- Autoritzar, disposar i ordenar el pagament dels imports a favor de cada entitat 
a càrrec de l’aplicació pressupostària anteriorment indicada del vigent pressupost.  
  
QUART.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri. 
  
   
CINQUÈ.- Notificar el present acord a les entitats culturals, socials i esportives de 
Banyeres del Penedès detallant en cada cas : 
  

1. L’objecte de la subvenció i els seus beneficiaris.  

2. El crèdit pressupostari al qual s’imputa la despesa i la quantia de la subvenció.  

3. La subvenció és compatible amb altres destinades a la mateixa finalitat. En 
qualsevol cas, conjuntament amb altres subvencions, les quantitats atorgades no 
podran excedir el cost total de les actuacions objecte de la subvenció. 

4. L’activitat objecte de la subvenció que es regula s’haurà de justificar, normalment, 
com a data màxima el 31 de desembre de 2017, llevat que el sol·licitant demani i 
justifiqui un altre calendari. L’ordenança que regula sol·licitud i atorgament de 
subvencions i convenis per a la realització d’iniciatives i activitats culturals, 
socials i esportives, indica que l’entitat perceptora de la subvenció estarà 
obligada a presentar, en el termini màxim de 6 mesos a comptar des del 
pagament efectiu de la subvenció, la justificació del fons percebut, llevat en el 



  

  

cas en què l’activitat no hagués finalitzat, la justificació s’haurà de realitzar en el 
termini de dos mesos des de la finalització de la mateixa.  

  
5. L’entitat haurà de presentar justificants que acrediten la realització de les 

activitats objecte d’aquesta subvenció, així com el compliment de la finalitat que 
determina la concessió de la mateixa, omplint el quadre de l’Annex 2 (declaració 
responsable de la relació de factures o documentació justificativa). No obstant, 
els justificants estaran a disposició de la intervenció de l’Ajuntament en qualsevol 
moment.  

6. Explícitament l’associació ha de declarar que no té cap afany de lucre i que no 
destina cap quantitat econòmica a ingressos dels seus membres i que, per tant, 
la totalitat de la subvenció es correspon amb les despeses derivades de les 
seves activitats, omplint el document de l’Annex 3 (declaració responsable entitat 
sense afany de lucre).  

SISÈ.- D’acord amb l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
Subvencions, les presents convocatòries es publicaran en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones i es publicaran en la pàgina web de l’Ajuntament. 

   

B) ACTIVITAT DE CONTROL   

  

Donar compte dels Decrets  

Número de 
Decret data Assumpte Expedient 

2017-0083 21/06/2017 Autoliquidació Complementària Cànon Agència 
Catalana de l’Aigua 2015 844/2017 

2017-0084 21/06/2017 Obres de Enderroc de tota la coberta existent, i part 
que ha quedat 830/2017 

2017-0085 22/06/2017 Convocatòria JGL en sessió Extraordinària de data 
22/06/2017 JGL/2017/20 

2017-0086 26/06/2017 Comunicació de l’estat del deute a 31/12/2016 tutela 
financera 890/2017 

2017-0087 28/06/2017 
Modificació del Decret nº 2017-0076 de data 14 de 
juny de 2017 per errada en la part resolutiva 
(Desestimar) 

783/2017 

2017-0088 28/06/2017 Sol·licitud subvenció PAM anualitat 2017 233/2017 
 

   

C) PRECS I PREGUNTES  

  

No hi ha assumptes 

  

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT   
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