
 

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

JGL/2017/24 La junta de govern local 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 31 / de juliol / 2017 

Durada Des de les 18:15 fins a les 19:45 hores 

Lloc Sala de Juntes 

Presidida per Amadeu Benach i Miquel 

Secretari Immaculada Rocío Santos Cuellas 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

39689555L Amadeu Benach i Miquel SÍ

39718771W Anna Jané Caralt SÍ

35013086W Ida Pilar Josefa Berdusan Farré SÍ

47758319S Immaculada Rocío Santos Cuellas SÍ

46333082L Joan Roig i Soria SÍ

39636281J Lluís Inglada i Jané SÍ

 

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

 

 



 

Previ.) Conferir, si s’escau, el caràcter ordinari a la sessió per suspensió de la 
sessió ordinària preestablerta no celebrada en data 27 de juliol

Amb motiu de la baixa mèdica del secretari interventor tresorer el passat 17 de juliol de 
2017, i per manca de persona que el pogués substituir en les seves funcions, no va 
poder celebrar-se la sessió ordinària preestablerta pel passat 27 de juliol.

Per aquest  motiu, s’acorda,  per unanimitat,  conferir  a la  present  sessió el  carácter 
ordinari. 

A) PART RESOLUTIVA 

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: Nominal
A favor: 3, En contra: 0, Abstencions: 1, Absents: 0

A favor Amadeu Benach i Miquel
Ida Pilar Josefa Berdusan Farré
Lluís Inglada i Jané

En contra ---

Abstencions Joan Roig i Soria

Absents ---

S'aprova l'acta per unanimitat dels membres assistents a l'acta del dia 13 de juliol de 
2017. 

Explicacions del sentit del vot:
1. Joan Roig i Soria:
El regidor s'absté per trobar-se de baixa mèdica el dia de celebració de la sessió que 
es sotmet a votació, sessió de data 13 de juliol de 2017.

 

Expedient 574/2017. Aprovació d'empadronament en habitatge

No hi ha acord Motiu: Ampliar 
documentació

 



 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR, SI S’ESCAU,   INSCRIURE EN EL PADRO MUNICIPAL AL SR. A. G. F. 
PER CANVI DE RESIDENCIA AL MUNICIPI.  -  EXP.- 574/2017

Vist  que  amb data 19  d’abril  de  2017,  el  Sr.  A.  G.  F.  Amb DNI:  ...653W es  va 
presentar  escrit  sol·licitant  la  seva  inscripció  en  el  padró  d'habitants  d'aquest 
Municipi.

Vist  que amb data 15 de maig de 2017, es va emetre informe per Secretaria en 
relació  a  la  legislació  aplicable  i  al  procediment  a  seguir  en  relació  amb aquest 
assumpte.

Vist que amb data 5 de juliol de 2017, es va emetre informe pels Serveis Municipals 
en relació amb la comprovació de les dades aportades pel sol·licitant.

Examinada  la  documentació  que  l'acompanya,  vist  l'informe  de  Secretaria,  i  de 
conformitat amb l'establert en els articles 15 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  
Reguladora de les Bases del Règim Local, així com en els articles 53 i següents del 
Reial decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i 
Demarcació Territorial de les Entitats Locals. 

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

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

Per tot això, 

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

PRIMER. Inscriure en el  Padró Municipal  d’Habitants al  Sr.  A. G. F.  per canvi de 
residència al municipi. 

SEGON. Notificar a l'interessat la seva inscripció en el Padró d'Habitants d'aquest 
Municipi.

TERCER. Incloure la present variació de dades en la informació que mensualment es 

 



 

remet a l'Institut Nacional d'Estadística, en compliment de l'article 65 del Reial decret 
1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació 
Territorial de les Entitats Locals.

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

 

Expedient 972/2017. Reconeixement de bonificació en l'aigua per família 
nombrosa

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 

PROPOSTA D'ALCALDIA PER LA JGL

 

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  APLICAR  LA  TARIFA  QUARTA  “FAMILIES 
NOMBROSES”  DE  L’ORDENANÇA  FISCAL  Nº  10  REGULADORA  DEL 
SUBMINISTRAMENT  DE  L’AIGUA,  PER  REUNIR  LA CONDICIO  DE  FAMILIA 
NOMBROSA.- 972/2017 
 

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. S. V. G. Amb DNI: ....288F, de data 7 de juliol de 
2017 i amb registre d’entrada número E-17-2620, en la qual exposa que és titular del 
carnet de família nombrosa número: 43/003903/2017, 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 a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora 
de les Bases del Règim Local.
 

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

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

 

PRIMER.- Aprovar 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 del Sr. S. V. G. amb DNI: ....288F.
 
SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant.

 

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

 

Expedient 1018/2017. Aprovació Padró recollida escombraries segon semestre 
2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 

PROPOSTA D'ALCALDIA PER LA JGL

APROVAR,  SI  S’ESCAU,    EL  PADRÓ  DE  RECOLLIDA  D’ESCOMBRARIES 
CORRESPONENT AL SEGON SEMESTRE DE L’EXERCICI 2017.- 1018/2017 G

 

Es sotmet a consideració de la Junta de Govern Local els resultats definitius del 
Padró de recollida  d’escombraries corresponent  al  SEGON semestre  de l’exercici 
2017, amb un import de 121.760,67 euros

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

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

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

 
PRIMER.- Aprovar  el  Padró  de  recollida  d’escombraries  corresponent  al  SEGON 
semestre de l’exercici 2017 amb un import de 121.760,67 euros

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

 



 

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

 

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

 

Expedient 1019/2017. Aprovació del padró de l'aigua del segon trimestre de 
2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 

PROPOSTA D'ALCALDIA PER LA JGL

 

APROVAR, SI S’ESCAU, EL PADRO DE L’AIGUA CORRESPONENT AL SEGON 
TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2017 DE TOT EL MUNICIPI.- 1019/2017 
 

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local els resultats definitius del  
Padró  d’aigua  corresponent  al  SEGON trimestre  de  l’exercici  2017,  de  totes  les 
zones: 1. Poble, 2. Priorat 3. Casa Roja 4. Boscos 5. Sant Miquel/Saifores per un 
import de: Zona  1: 48.263,66€, Zona 2: 40.851,84€, Zona 3: 9.491,43€, Zona 4: 
8.504,58€ i Zona 5: 11.862,86€. 
 

Un import total de: 118.974,37€ 

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

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

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

 

PRIMER.- Aprovar el Padró de l’aigua corresponent al SEGON  trimestre de l’exercici 
2017, de tot el nucli per un import total de 118.974,37€

 



 

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

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

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

 

Expedient 1023/2017. Canvi de titularitat de títol de nínxol

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 

PROPOSTA D'ALCALDIA PER LA JGL

 

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  LA  SOL·LICITUD  DE  CANVI  DE  NOM  DE  LA 
TITULARITAT DEL TITOL DEL NÍNXOL Nº 68-      EXP.- 1023/2017
 

Vist la sol·licitud presentada pel Sr. R. C. R. Amb DNI: ...022A, de data 21 de juliol de 
2017 i amb registre d’entrada número E-17-2789, en la qual sol·licita que es dugui a 
terme un canvi  de nom del  títol  del  nínxol  nº  68,  per ser  actualment  de la  seva 
propietat. 

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

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

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

 

PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de canvi de nom del títol del nínxol nº 68 al del 
sol·licitant. 

 



 

 

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

 

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

 

Expedient 1039/2017. Baixa dels rebuts de brosssa per no correspondre al 
titular

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER A LA JGL

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  LA  BAIXA  DEL  REBUTS  DE  RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES  CORRESPONENT AL PRIMER SEMESTRE DE 2017,  PER 
ERROR EN LA TITULARITAT. 1039/2017 
 

Vist la sol·licitud presentada per B. S. A. Amb NIF: ....157, de data 24 de juliol de 
2017 i amb registre d’entrada número E-17-2805, en la qual comuniquen que el dia 
16/06/2016  l’immoble  de  referència  cadastral:  1407632CF8710G0016UK  va  ser 
venut a la Sra. M. C. C. C. amb DNI: ...154H, i que no els hi correspon la liquidació de 
la taxa de recollida d’escombraries de l’exercici 2017. 
 
Vist que s’ha generat els rebuts de taxa de recollida d’escombraries corresponents a 
l’exercici 2017 i amb número fix: 020560001843 a nom de B. S. A. Amb NIF: ...157, i 
aquests no li corresponen per no ser el titular. 
 
Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora 
de les Bases del Règim Local.
 
Vistes  les  competències delegades de l’Alcaldia  a  la  Junta  de Govern  Local  per 
Decret número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 
2015,  i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 
2017.
 

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

 

PRIMER.- Aprovar sol·licitar a Base que anul·li i doni de baixa els rebuts de recollida 
d’escombraries  del  primer  i  segon  semestre  del  2017,  amb  número  fix: 

 



 

020560001843 i a nom de B. S. A. Amb NIF: ...157 per no correspondre’ls-hi a ells. 
 
SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant i a Base. 

 

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

 

Expedient 947/2017. Inscripció en el Registre d'animals potencialment 
perillosos

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

 
APROVAR SI  S’ESCAU D’ATORGAR LLICÈNCIA ADMINISTRATIVA PER A LA 
TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS AL SR. 
AMB D.N.I. 624-L.      EXP.- 947/2017

 
Vist  l’entrada  del  Sr.  amb DNI.  624-L de data  28  de juny  de 2017  amb registre 
d’entrada número 2473, a la qual sol·licita llicència administrativa per a la tinença i 
conducció de gossos potencialment perillosos.

 
Atès que el  Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos 
considerats  potencialment  perillosos,  estableix  al  seu  article  3.1  que  la  llicència 
administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos l’emet l’ajuntament 
en el qual el gos resideix habitualment i on ha d’estar censat, d’acord amb el que 
disposa l’article 7.1 del Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la 
identificació i el registre d’animals de companyia.

 
Atès que l’article  3.2  del  Decret  170/2002 estableix  un llistat  de requisits  que es 
requereixen per a l’obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença 
i conducció de gossos potencialment perillosos.

 
Atès que l’article 43 de l’ordenança municipal de Policia i Bon Govern de l’Ajuntament 
de Banyeres del Penedès, estableix que en les vies i espais públics els propietaris 
controlaran els animals perquè no siguin perillosos per les altres persones, adoptant 
a l’efecte les mesures adients. En la via pública i en presència d’altres persones els 
gossos sempre circularan amb cadena o corretja.

 



 

 
Quan la tinença d’animals domèstics constitueixi  un  perill  físic o sanitari  o generi 
molèsties  als  veïns  derivades  del  seu  soroll,  agressivitat,  males  condicions 
higièniques, o bé existeixi per part del propietari manca de cura en el manteniment i 
instal·lació de l’animal,  l’Alcaldia,  sense perjudici  de les sancions pecuniàries que 
puguin resultar  pertinents,  requerirà  al  propietari  o  encarregat  de l’animal  perquè 
subsani la situació molesta o perillosa en un termini de vuit dies.

Si  el  propietari  o  encarregat  de l’animal,  sense al·legar  justa  causa,  incomplís  el 
requeriment anterior, l’Alcaldia ordenarà el comès.

 
Atès que el Sr. amb DNI. 624-L amb domicili a l’Av. Catalunya d’aquest municipi, es 
propietari d’un gos  American Bully, raça considerada potencialment perillosa, de nom 
Greta, i número d’identificació 941000019597628.

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

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

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

 
PRIMER.- Aprovar atorgar la llicència per a la tinença d’animals perillosos al Sr. amb 
DNI. 624-L.

SEGON.- Procedir al registre d’animals de l’Ajuntament (ANICOM) al gos de raça 
American Bully, amb número d’identificador 941000019597628.  

               
TERCER.- Notificar aquest acord al sol·licitant.

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

Expedient 669/2017. Sol·licitud i Reclamació aigua estancada riera darrera 
Restaurant Els Boscos

Favorable Tipus de votació: 

 



 

Unanimitat/Assentiment

 
PROPOSTA D'ALCALDIA PER LA JGL

 
APROVAR,  SI  S’ESCAU,  LA SOL·LICITUD DEL SR.  AMB  D.N.I.:  ...637-W EN 
REFERÈNCIA A L’AIGUA ESTANCADA A LA RASSA QUE HI HA AL COSTAT DEL 
RESTAURANT BOSCOS.- EXP. 669/2017

 
Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I.: ...637-W en data 17 de maig de 2017 
(RE  1894)  en  referència  a  l’aigua  estancada  a  la  rassa  que  hi  ha  al  costat  del 
Restaurant Boscos. 
 
Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 18 
de juliol de 2017 on es diu que un cop realitzades les inspeccions necessàries per 
part de Serveis Tècnics, s’han detectat una sèrie de fissures amb pèrdues d’aigua a 
la  canonada  de  residuals  que  transcorre  per  la  rassa  en  qüestió,  fet  que  està 
provocant males olors i zones amb aigua bruta estancada. 
 
Per tot això, es realitzaran en breu una sèrie d’actuacions que consistiran en segellar 
aquestes fissures detectades a la canonada per tal d’evitar les fuites d’aigua bruta 
que es produeixin en algun punt de la rassa.
 
Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases del Règim Local.
 
Vistes  les  competències delegades de l’Alcaldia  a  la  Junta  de Govern  Local  per 
Decret número 66/2015 i les competències delegades del Ple a favor de la Junta de 
Govern Local  pel  Ple de data 22 de juny de 2015,  i  atenent  a les competències 
recuperades a favor del Ple arran del 4 d’abril de 2017. 
 
Per tot això,
 
Es proposa a la Junta de Govern Local:
 

PRIMER.- Estimar la sol·licitud i segellar les fissures detectades a la canonada per tal 
d’evitar les fuites d’aigua bruta que produeixen les males olors i zones amb aigua 
bruta estancada.
 
SEGON.-  Notificar el present acord al sol·licitant.
 
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

 

 



 

Expedient 852/2017. Sol·licitud en referència als clots cantonada c/Albert Santó 
amb C/Àngel Guimerà

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
PROPOSTA D'ALCALDIA PER LA JGL

 
APROVAR,  SI  S’ESCAU,  LA SOL·LICITUD  DEL  SR.  AMB  D.N.I.:  ...212-V  EN 
REFERÈNCIA ALS CLOTS QUE HI HA A LA CANTONADA D’ÀNGEL GUIMERÀ 
AMB ALBERT SANTÓ.- EXP. 852/2017

 
Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I.: ...212-V en data 14 de juny de 2017 
(RE 2270) en referència als clots que hi ha a la cantonada d’Àngel Guimerà amb 
Albert Santó.

Atès l’informe emès pel coordinador de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, en data 21 
de juny de 2017 on es diu que:

 “...Vist que en data 6 d’octubre de 2016 es va comunicar a l’Ajuntament la  
mateixa  problemàtica  i  que  des  de  els  Serveis  Tècnics  vàrem informar  a  
Carreteres de la Generalitat de Catalunya de la problemàtica existent a l’asfalt  
en aquest punt de la TP-2124 i que a dia d’avui continua sense solucionar-se. 
 
Per tot  això,  des de els Serveis Tècnic,  en data 21 de juny hem tornat a  
reclamar una solució immediata al problema  a Carreteres de la Generalitat,  
titulars  de  la  carretera  TP-2124,  per  tal  de  que  quedi  reparat  l’asfalt  
definitivament ja que amb el pas dels vehicles cada cop està mes erosionat i  
el tram malmès es cada cop més gran. Sent conscients de que aquest tipus  
de reparacions es realitza amb asfalt en fred i tenen una durabilitat limitada  
degut al transit dels vehicles de gran tonatge.

Els Serveis Tècnics en faran un seguiment del problema per tal de que no es  
demori massa la reparació i quedi solucionat definitivament”.

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

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

Per tot això,

Es proposa a la Junta de Govern Local:

 



 

PRIMER.- Estimar la sol·licitud i donar trasllat al Departament de Carreteres de la 
Generalitat de Catalunya qui és competent en realitzar l’actuació d’arranjament dels 
clots de l’Avinguda Àngel Guimerà (carretera TP-2124) cantonada amb carrer d’Albert 
Santó.

SEGON.-  Notificar el present acord al sol·licitant i al Departament de Carreteres de 
la Generalitat de Catalunya.

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

 

Expedient 992/2017. Sol·licitud per rebre tots els escrits de l'Ajuntament en 
castellà.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
PROPOSTA D'ALCALDIA PER LA JGL

 
APROVAR,  SI  S’ESCAU,  LA SOL·LICITUD DEL SR.  AMB D.N.I.:  ...562-J  PER 
REBRE TOTS ELS ESCRITS DE L’AJUNTAMENT EN CASTELLÀ.- EXP. 992/2017

 
Vista la sol·licitud realitzada pel Sr. amb D.N.I.: ...562-J en data 21 d’abril de 2017 
(RE 1556) per rebre tots els escrits de l’Ajuntament en castellà.
 
Atès el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, en el seu article 5 regula: 

“... 
5.1 El català és la llengua pròpia de l’Administració local de Catalunya i, per  
tant, ha d’ésser la llengua d’ús normal i general en les seves activitats. 
5.2 Tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a escollir la llengua oficial amb  
què es  relacionen amb els  ens locals,  i  aquests tenen el  deure correlatiu  
d’atendre’ls en la llengua escollida, en els termes establerts per la Llei 1/1998,  
de 7 de gener, de política lingüística...” 

 

Atès la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en el seu article 9 regula 
que les administracions  locals,  entre  altres  corporacions públiques,  han d’emprar 
normalment el català com a llengua de les seves actuacions: 

“... 
També  l’han  d’emprar  (el  català)  normalment  en  les  comunicacions  i  les  

 



 

notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit  
lingüístic català, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les  
en castellà, si ho demanen”. 

 

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art. 25 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases del Règim Local.
 
Vistes  les  competències delegades de l’Alcaldia  a  la  Junta  de Govern  Local  per 
Decret número 66/2015 i les competències delegades del Ple a favor de la Junta de 
Govern Local  pel  Ple de data 22 de juny de 2015,  i  atenent  a les competències 
recuperades a favor del Ple arran del 4 d’abril de 2017. 
 

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local:

 
PRIMER.- Estimar la sol·licitud i enviar tots els escrits de l’Ajuntament que s’adrecin 
al  sol·licitant  amb D.N.I.:  ...562-J  en castellà.  No  obstant  i  per  facilitar  una  bona 
execució d’aquest acord, indicar al sol·licitant que ho recordi en les sol·licituds que 
tramiti, ja que cada una forma part d’un expedient diferent.
 
SEGON.-  Notificar  el  present  acord  al  sol·licitant  i  comunicar-ho  a  tots  els 
departaments de l’Ajuntament.
 
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que se celebri.

 

Expedient 797/2017. Contracte Menor de Subministrament, reproducció del 
relleu anomenada cérvols, de l’escultor Josep Cañas

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL
 

 
APROVAR,  SI  S’ESCAU,  EL  CONTRACTE  MENOR  DE  SUBMINISTRAMENT 
D’UNA REPRODUCCIÓ  DE  BRONZE  DEL  RELLEU  DE  L’ESCULTOR  JOSEP 
CAÑAS ANOMENADA «     CÉRVOLS     ». 797/2017

 
Atès  que  mitjançant  Provisió  de  la  Presidència  de  data  12  de  juny  2017  es  va 
acreditar la necessitat d’aquest  organisme de contractar  el  subministrament d’una 
reproducció de bronze del relleu de l’escultor Josep Cañas anomenada “cérvols”   i 
ateses les gestions realitzades amb  l’empresa Fundesti,  per un preu total de 7.450 

 



 

euros  i 1.564,5 euros d’IVA.
 
Atesa la declaració jurada de Fundesti, relativa a no estar incurs en les prohibicions 
per contractar  establertes a  l’article  60 del  TRLCSP i  demes requisits per  poder 
contractar amb l’Administració Pública.
 
Atesa la memòria de la Sra. Ida Berdusán Farré, Regidora de Cultura de l’Ajuntament 
de Banyeres del Penedès, de data 17 de juliol de 2017.
 
 
Atès l’informe de la Sra. Immaculada Rocio Santos Cuellas, Secretària interventora 
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 27 de juliol 
 de 2017.
 
 
Vistes les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora 
de les Bases del Règim Local.
 
Vistes  les  competències delegades de l’Alcaldia  a  la  Junta  de Govern  Local  per 
Decret número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 
2015,  i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 
2017.
 
   
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords :
 
 
PRIMER.- Aprovar la contractació menor a favor de l’empresa Fundesti, per una preu 
total de 7.450 euros i 1.564,5 euros d’IVA, pel subministrament d’una reproducció de 
bronze del relleu de l’escultor Josep Cañas anomenada “cérvols”.
 
SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa indicada des del punt de vista comptable a 
càrrec de la partida nº 3340 60902 de l’actual pressupost.
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
 
QUART.-  Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

 

Expedient 833/2017. Contracte Menor de Subministrament, butlletins municipal

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

 
APROVAR    SI S’ESCAU,    EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE 
1500 EXEMPLARS DE BUTLLETINS MUNICIPAL DE      BANYERES DEL PENEDÈS. 
833/2017.

 
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 15 de juny de 2017 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament de 1500 
exemplars de butlletins municipal  de Banyeres del  Penedès i  ateses les gestions 
realitzades amb a l’empresa Comunicacions META de Banyeres del Penedès,  per un 
preu total de 1.300 euros  i 273 euros d’IVA.
 
Atès a la declaració jurada de Comunicacions META, 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 de la Sra. Immaculada Rocio Santos Cuellas, Secretària interventora 
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 27 de juliol de 
2017.
 
Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora 
de les Bases del Règim Local.
 
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per 
Decret número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 
2015,  i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 
2017.
  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords :
 
 
PRIMER.- Aprovar la  contractació del  servei  a favor de l’empresa Comunicacions 
META de Banyeres del Penedès, per una preu total de 1.300 euros i 273 euros d’IVA, 
pel   subministrament  de 1500 exemplars  de butlletins municipal  de  Banyeres  del 
Penedès.
 
SEGON.-  Autoritzar la despesa, i disposar des del punt de vista comptablement a 
càrrec de la partida nº 9200 22602 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 954/2017. Contracte menor de serveis, reparació del clorador del 
dipòsit d'aigua

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL
 

 
APROVAR SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE REPARACIÓ 
D’UN CLORADOR DEL DIPÒSIT D’AIGUA PER LA XARXA DE CONSUM HUMÀ 
DEL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS.      954/2017.

 
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data  20 de juliol de 2017 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de reparació d’un 
clorador del dipòsit d’aigua per la xarxa de consum humà del municipi de Banyeres 
del  Penedès  i  ateses  les  gestions  realitzades  amb  a  l’empresa  Aplicor  Water 
Solutions S.A, per un preu total de  128,33 euros i 26,94 euros d’IVA.

 

Atesa la declaració jurada de l’empresa Aplicor Water Solutions S.A, relativa a no 
estar incurs en les prohibicions per contractar establertes a  l’article 60 del TRLCSP i 
demes requisits per poder contractar amb l’Administració Pública.

 
Atès a l’informe tècnic del Sr. Rafael Rodríguez Rivas, Coordinador de Servei Tècnics 
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 12 de juliol  de  2017.

 
Atès l’informe de la Sra. Immaculada Rocio Santos Cuellas, Secretària interventora 
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de data 28 de juliol de 
2017.

 
Vistes les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora 
de les Bases del Règim Local.
Vistes  les  competències delegades de l’Alcaldia  a  la  Junta  de Govern  Local  per 
Decret número 66/2015 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.
 
  

 



 

 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords :
 
 
PRIMER.- Aprovar  la contractació menor a favor de la entitat Aplicor Water Solutions 
S.A,  per un preu total de 128,33 euros i 26,94 euros d’IVA, pel de servei de reparació 
d’un  clorador  del  dipòsit  d’aigua  per  la  xarxa  de  consum humà  del  municipi  de 
Banyeres del Penedès
 
SEGON.-  Autoritzar, i disposar la despesa indicada des del punt de vista comptable 
a càrrec de la partida nº 1610 21000 de l’actual pressupost.
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
 
QUART.-  Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

 

Expedient 967/2017. Contracte Menor de Subministrament, roba de treball 
personal llar d'infants municipal

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL
 

 
APROVAR SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE 
ROBA DE TREBALL PER AL PERSONAL DE L’ESCOLA BRESSOL MARTA MATA 
DE BANYERES DEL PENEDÈS. 967/2017

 
Atès que mitjançant  Provisió de la  Presidència  de data  20 de juliol   2017 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament de roba 
de treball per al personal de l’Escola Bressol Marta Mata de Banyeres del Penedès i 
ateses les gestions realitzades amb a l’empresa Lyreco España S.A,   per un preu 
total de 89,20 euros  i 18,73 euros d’IVA.
 

Atesa la declaració jurada de Lyreco España S.A, relativa a no estar incurs en les 
prohibicions per contractar establertes a  l’article 60 del TRLCSP i demes requisits 
per poder contractar amb l’Administració Pública.

 
Atesa a la memòria de la Sra. Blanca Ochoa, Directora de l’Escola Bressol Marta 
Mata de Banyeres del Penedès,  de data juliol  de 2017.

 

 



 

 
Atesa l’informe de la Sra. Immaculada Rocio Santos Cuellas, Secretària  interventora 
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 28 de juliol de 
2017.
 
Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora 
de les Bases del Règim Local.
 
Vistes  les  competències delegades de l’Alcaldia  a  la  Junta  de Govern  Local  per 
Decret número 66/2015 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.
  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció els següents acords :
 
 
PRIMER.- Aprovar la contractació menor a favor de l’empresa Lyreco España S.A, 
per una preu total de 89,20 euros i 18,73 euros d’IVA, pel subministrament de roba de 
treball per al personal de l’Escola Bressol Marta Mata de Banyeres del Penedès.
 
SEGON.-  Autoritzar   i disposar la despesa indicada del punt de vista comptable a 
càrrec de la partida nº 3230 22104 de l’actual pressupost.
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
 
QUART.-  Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

 

Expedient 983/2017. Contracte menor de serveis, reparació generador de 
l'Ajuntament

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

 
APROVAR SI  S’ESCAU, L’ACORD DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI  DE 
REPARACIÓ  DEL  GENERADOR  DE  L’AJUNTAMENT  DE  BANYERES  DEL 
PENEDÈS.      983/2017

 
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data  20 de juliol de 2017 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de reparació del 
generador  de  l’Ajuntament  de  Banyeres  del  Penedès   i  ateses  les  gestions 
realitzades amb a l’empresa J. Mestres,   per un preu total de  205,10 euros i 43,07 

 



 

euros d’IVA.
 
Atesa la  declaració jurada de l’empresa J.  Mestres,  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 del Serveis Tècnics 
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 24 de juliol de 2017.
 
Atès l’informe de la Sra. Immaculada Rocio Santos Cuellas, Secretària  interventora 
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 28 de juliol  
de 2017.
 
Vistes les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora 
de les Bases del Règim Local.
 
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per 
Decret número 66/2015 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.
  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords :
 
 
PRIMER.- Aprovar  la contractació menor a favor de l’empresa J.Mestres, per un preu 
total de 205,10 euros i 43,07 euros d’IVA, pel servei de reparació del generador de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.
 
SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa indicada des del punt de vista comptable a 
càrrec de la partida nº 9200 21300 de l’actual pressupost.
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
 
QUART.-  Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

 

Expedient 999/2017. Contracte Menor de serveis, construcció tarimes 
contenidors zona parc Priorat

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

 
APROVAR  SI  S’ESCAU,  EL  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI  DE 

 



 

CONSTRUCCIÓ  DE  TARIMES  DE  FUSTA PELS  CONTENIDORS  DE  BROSSA 
ZONA PARC DEL PRIORAT DE BANYERES DEL PENEDÈS.      999/2017
 

Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data  21 de juliol de 2017 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de construcció de 
tarimes de fusta pels contenidors de brossa zona Parc del Priorat de Banyeres del 
Penedès  i ateses les gestions realitzades amb  l’empresa Pedro Perea Expósito,  per 
un preu total de  240 euros i 50,40 euros d’IVA.
 
Atesa la declaració jurada de Pedro Perea Expósito, 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 Rodriguez Rivas, Coordinador del Serveis Tècnics 
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 25 de juliol  de  2017.
 
Atès l’informe de la Sra. Immaculada Rocio Santos Cuellas, Secretària  interventora 
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 28 de juliol  
de 2017.
 
Vistes les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora 
de les Bases del Règim Local.
 
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per 
Decret número 66/2015 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.
 
 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords :
 
 
PRIMER.- Aprovar  la contractació menor a favor de l’empresa Pedro Perea Expósito, 
per un preu total  de 240 euros i  50,40 euros d’IVA, pel  servei  de construcció de 
tarimes de fusta pels contenidors de brossa zona Parc del Priorat de Banyeres del 
Penedès.
 
SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa des del punt de vista comptable a càrrec 
de la partida nº  1621 22700 de l’actual pressupost.
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
 
QUART.-  Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

 

 



 

Expedient 1000/2017. Contracte Menor de serveis, pintar aules i pissarres CEIP 
Mare de Déu del Priorat

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

 
APROVAR  SI  S’ESCAU,  EL  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEI  DE  PINTAR 
AULES I PISSARRES DEL COL.LEGI PÚBLIC MARE DE DEU DEL PRIORAT DE 
BANYERES DEL PENEDÈS.      1000/2017

Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data  21 de juliol de 2017 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el servei de pintar aules i 
pissarres del Col·legi  Públic Mare de Deu del Priorat de Banyeres del Penedès   i 
ateses  les  gestions  realitzades  amb   l’empresa  Josep  Manel  Garcia  Fernández 
Pintura i Decoració,  per un preu total de 450,50 euros i 94,60 euros d’IVA.
 
Atesa la declaració jurada de Josep Manel Garcia Fernández Pintura i Decoració, 
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 l’informe del Sr. Rafael Rodriguez Rivas, Coordinador de Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès,  de data  25 de juliol  de  2017.
 
Atès l’informe de la Sra. Immaculada Rocio Santos Cuellas, Secretària  interventora 
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 28 de juliol  
de 2017.
 
Vistes les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora 
de les Bases del Règim Local.
 
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per 
Decret número 66/2015 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.
 
  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords :
 
 
PRIMER.- Aprovar  la contractació menor a favor de l’empresa Josep Manel Garcia 
Fernández Pintura i Decoració, per un preu total de 450 euros i 94,60 euros d’IVA, pel 
servei  de pintar  aules i  pissarres del  Col·legi  Públic  Mare de Deu del  Priorat  de 
Banyeres del Penedès.
 

 



 

SEGON.-  Autoritzar, i  disposar  la despesa indicada des del punt de vista comptable 
a càrrec de la partida nº 3231 21000 de l’actual pressupost.
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
 
QUART.-  Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

 

Expedient 1015/2017. Contracte Menor de subministrament, llibres per la 
biblioteca municipal

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

 
APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE 
LLIBRES  PER  LA BIBLIOTECA MUNICIPAL  DE  BANYERES  DEL  PENEDÈS. 
1015/2017

 
Atès que mitjançant Provisió de la Presidència de data 25 de juliol de 2017 es va 
acreditar la necessitat d’aquest organisme de contractar el subministrament de llibres 
per la Biblioteca Municipal de Banyeres del Penedès  i ateses les gestions realitzades 
amb  l’empresa Mª Luisa Fernández Casiano El Rasclet,  per un preu total de 519,04 
euros  i 20,76 euros d’IVA.

Atesa la declaració jurada de Mª Luisa Fernández Casiano El Rasclet, 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.

 
Atesa la memòria de la Sra. Ida Berdusan Farré, Regidora de Cultura de l’Ajuntament 
de Banyeres del Penedès, de data 25 de juliol de 2017.

  
Atès l’informe de la Sra. Immaculada Rocio Santos Cuellas, Secretària  interventora 
tresorera accidental de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 28 de juliol  
de 2017.
 

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

 



 

Vistes  les  competències delegades de l’Alcaldia  a  la  Junta  de Govern  Local  per 
Decret número 66/2015 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.
 
   
Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció des següents acords :
 
 
PRIMER.- Aprovar la contractació menor a favor de l’empresa Mª Luisa Fernández 
Casiano El  Rasclet,  per una preu total  de 519,04 euros i  20,76 euros d’IVA,  pel 
subministrament de llibres per la Biblioteca Municipal de Banyeres del Penedès.
 
SEGON.-  Autoritzar i disposar la despesa indicada des del punt de vista comptable a 
càrrec de la partida nº 3321 62900 de l’actual pressupost.
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat.
 
QUART.-  Donar compte d’aquest acord al proper Ple ordinari que es celebri.

 

Expedient 1038/2017. Aprovació de factures

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL
 

APROVACIÓ DE FACTURES EXP.- 1038/2017
 

 
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

FACT/17/0854 Canon Penedès, S.A 332,07 Ampliació garantia impressora IR3570

FACT/17/0896 Músics de Girona, SCCL 1100,00 Actuació Orquestra Madison Festa Major de Saifores

FACT/17/0897 Telefònica Moviles España, S.A 154,08 Trucades mobils ajuntament

FACT/17/0898
Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona 45,00

Anunci BOP 2017-5371 modificació de crèdit 
aprovació inicial

FACT/17/0899 Col·legi de l'Advocacia de Barcelona 430,00
Inscripció curs contenciós administratiu del 
treballador amb DNI:377V

FACT/17/0900 Col·legi de l'Advocacia de Barcelona 430,00
Inscripció curs contenciós administratiu del 
treballador amb DNI:319S

FACT/17/0901 Zardoya Otis, S.L 520,87
Servei de manteniment ascensor ajuntament 1-07-17 
A 30-09-17

FACT/17/0902 Rosó Borrell Montserrat 2,00 Material d'oficina per Ajuntament

 



 

FACT/17/0903 Rosó Borrell Montserrat 37,20 Diaris i revistes llar d'avis mes juny

FACT/17/0904 Rosó Borrell Montserrat 3,70 Material d'oficina per Centre Cívic

FACT/17/0905 Consorci d'Aigües de Tarragona 8461,02 Subministrament aigua mes juny

FACT/17/0906 Consorci d'Aigües de Tarragona 1024,80 Subministrament aigua mes juny

FACT/17/0907 Securitas Direct España, S.A.U 119,79 Volumètric per cuina de la piscina

FACT/17/0908
Bandolers i Trabucaires de 
Banyeres 110,00 Actuació trabucaires per Trobada Harley

FACT/17/0909 Ciurana Gasull, S.L 612,88 Benzina per vehicles ajuntament mes juny

FACT/17/0910 Carlos Paz Garrido 170,00 Servei podòleg mes juny

FACT/17/0911 Hidro Tarraco, S.A 462,46 Material per reparacions avaries aigua

FACT/17/0912 Creu Roja 169,19 Servei teleassistència domiciliària mes juny

FACT/17/0913 Ferrer Ojeda 490,90 Assegurança climatologia Festa Major

FACT/17/0914 AN Connect 243,13 Tarifa plana i canal SIP mes juny

FACT/17/0915 Beatriz Pérez Díaz 114,00 Classes manualitats mes juny

FACT/17/0916
Happyludic Playground and Urban 
Equipment, S.L 2043,69 Subministrament mobiliari urbà

FACT/17/0917 Toi Toi Sanitarios Móviles, S.A 186,95 Sanitaris per Festa Major

FACT/17/0918 Endesa Energía, S.A.U 27,19
Electricitat 11-05-2017 a 02-06-2017 C.Farigola 
Priorat

FACT/17/0919 FCC Aqualia, S.A 112,53 Anàlisis dipòsit aigua

FACT/17/0920 Ferreteria Jaume, S.A 1244,63 Material de serveis

FACT/17/0921 Ferreteria Jaume, S.A -56,25 Abonament material de serveis

FACT/17/0922 Quiprocalt 52,85 Clor per dipòsit aigua

FACT/17/0923 Josep Anton Jané Raventós 694,96 Realització comesa aigua C. Assutzena 4

FACT/17/0924 Josep Anton Jané Raventós 81,68 Realització comesa aigua C. Assutzena 4

FACT/17/0925 Josep Anton Jané Raventós 145,20 Reparació per falta d'aigua Finca Sabartes

FACT/17/0926 Josep Anton Jané Raventós 911,80 Reparar fuita C. Salvador Espriu

FACT/17/0927 Metalundia, S.L 1515,60 Renovació equipament biblioteca municipal

FACT/17/0928 Endesa Energia, S.A.U 656,15 Electricitat 31-05-2017 a 30-06-2017 Camp Futbol

FACT/17/0929 Gestinet Internet Informatica, S.L 435,60 Manteniment informàtic mes juny

FACT/17/0930 Mª Lourdes Meroño Coria 384,32 Serveis gravació ple i festes Saifores

FACT/17/0931 Quiprocalt, S.L 40,90 Hipoclorit per dipòsit

FACT/17/0933 SyG, S.A 429,33 Material per reparacions enllumenat

FACT/17/0934 Canon Penedès, S.A 388,55
Servei copies 29-05-2017 a 27-06-2017 copiadores 
Ajuntament

FACT/17/0935 Lyreco España, S.A 41,50 Segell Ajuntament

FACT/17/0936 Lyreco España, S.A 86,71 Toner impressora Escola Bressol

FACT/17/0937
Llibreria Mitjans - Josep Mitjans 
Benach 120,20 Llibres per Escola Bressol

FACT/17/0938 Associació Músics Baix Penedes 1125,00
Actuacions Trobada Harley, Flama Canigó i Festa 
Major

FACT/17/0939 Melanie Mata Goodridge 45,58 Pica pica patinatge

FACT/17/0940 Cobla Ressó dels Dansaires 850,00 Actuació cobra ressò dels dansaires Festa Major

FACT/17/0941 Cobla Ressó dels Dansaires 750,00 Actuació colla dansaires per Festa Major

FACT/17/0942 Eco BP, S.L 3304,33 Servei recollida fracció vegetal mes juny

FACT/17/0943 Incatur, S.L 112,70 Material de serveis

FACT/17/0944 Pirotècnia Igual, S.A 3300,00 Focs artificials Festa Major

FACT/17/0945
Xarxes de Telecomunicacions 
Alternatives, S.L 302,50 Connexió telèfons mes juliol

FACT/17/0946 Siemens Renting, S.A 82,79 Lloguer centraleta centre cívic mes juny

FACT/17/0947 Grupo V, S.L.U 33,19 Biblioteca foto digital

FACT/17/0948
Ball de Diables de Banyeres del 
Penedes 200,00 Actuació Trobada Harley

FACT/17/0949 El Periódico de Catalunya, S.L 277,00 Subscripció diari El Periódico de Catalunya

 



 

FACT/17/0950 Excavacions Xavi, SCP 130,68 Mini giratòria per reparació fuita aigua

FACT/17/0951 Siemens Renting, S.A 265,52 Lloguer fotocopiadora C5051C Ajuntament mes juliol

FACT/17/0952 Arts Managers, S.L 2057,00 Actuació orquestra Dalton Bang Festa Major

FACT/17/0953 Arts Managers, S.L 3630,00
Actuació orquestra la Banda del coche rojo Festa 
Major

FACT/17/0955 Eladio Rodriguez Cabrera 1100,00 Orquestra Delay’s Festa Major Saifores

FACT/17/0956 Ascra Distribucions 163,35 Material didàctic Escola Bressol

FACT/17/0957 Real Casa de la  Moneda 16,94
Emissió certificat digital representant de persona 
jurídica

FACT/17/0961 Maria Rosa Sogas Campanera 114,00 Inserció activitats festives Viu la Festa

FACT/17/0962 Xavier Cortiada Güell 193,60 Sonorització cercavila dies 7 i 8  Festa Major

FACT/17/0963 Colla Joves Xiquets de Valls 2300,00 Actuació castellera Festa Major

FACT/17/0964
Centaño Management 
d'Espectacles, S.L 544,50 Actuació monologuista Jordi Carne Festa Major

FACT/17/0965
Centaño Management 
d'Espectacles, S.L 3146,00

Lloguer equips so i llum Banda Coche Roja i Dalton 
bang Festa Major

FACT/17/0966
Centaño Management 
d'Espectacles, S.L 9075,00 Actuació orquestra Selvatana Festa Major

FACT/17/0967 Cimarron, S.C.C.L 7260,00 actuació orquestra Cimarron

FACT/17/0968
Edicions i Propostes Culturals 
Andana 6000,00

590 exemplars llibre Testimonis de l'Ahir Xavier Mata 
Goodridge

FACT/17/0969 Josepa Jané Figueres Ca la Rita 60,00 Pica pica Patinatge Festa Major

FACT/17/0970 Josepa Jané Figueres Ca la Rita 100,00 Lot concurs petanca Festa Major

FACT/17/0971 Josepa Jané Figueres Ca la Rita 54,05 Beguda, gots i tovallons per prego Festa Major

FACT/17/0972 Josepa Jané Figueres Ca la Rita 50,40 Beguda per Sardinada Festa Major

FACT/17/0973 Josepa Jané Figueres Ca la Rita 117,00 Aigua per Diada Castellera i orquestres Festa Major

FACT/17/0974 Josepa Jané Figueres Ca la Rita 23,85
estovalles i productes de neteja sardinada Festa 
Major

FACT/17/0978 Mª Carmen Ruano Fernández 585,00 Coques per Prego Festa Major

FACT/17/0979 Josep Mª Bassa Sanabra 371,00 Taller construcció Kapla Festa Major

FACT/17/0980 Calafell Activa, S.C.P 1149,50 Festa aquàtica Festa Major

FACT/17/0981 José Fernando Cámara Gallego 81,78 Carn per banc d'aliments

FACT/17/0982 Jordi Brunet Sanahuja 911,40 Reparació vehicle Renault kangoo

FACT/17/0983
Centaño Mangement d'Espectacles, 
S.L 847,00 actuació Duet Sylette Festa Major Sant Miquel

FACT/17/0988 Espai Lleure Divertalia, S.L 442,44 Servei menús servits escola bressol mes juny

FACT/17/0989 Músics de Girona, S.C.C.L 423,50 actuació Juan Antonio Pacheco Festa Major

FACT/17/0993 Endesa Energía, S.A 339,59 Electricitat 15-06-2017 a 13-07-2017 Pou Pujolet

FACT/17/0994 Endesa Energía, S.A.U 296,44 Electricitat 15-06-2017 a 13-07-2017 C. Tarragona

FACT/17/0995 Endesa Energía, S.A.U 62,22 Electricitat 13-06-2017 a 13-07-2017 zona carretera

FACT/17/0996 Endesa Energía, S.A.U 277,01 Electricitat 13-06-2017 a 13-07-2017 Escola Bressol

FACT/17/0997 Joan Vilar Ivern Tot Diver 594,00 Festa escuma Festa Major

FACT/17/0998 REMM GUITART, S.L 1520,52 Reparació vehicle Renault Megane

FACT/17/0999 Montse Santamaria Olmos 276,79 Neteja lavabos Festa Major

FACT/17/1000 Montse Santamaria Olmos 202,07 Neteja local cooperativa

FACT/17/1001 Mireia Barba Lloret 991,10 Assessorament tècnic mes juny

FACT/17/1007 Correos, S.A 366,74 Servei de correus mes juny

FACT/17/1009
Control Punt Cat Serveis i 
Seguretat, S.L 1502,82 Seguretat Festa Major dies 8 i 9 de juliol

 
Un cop han estat fiscalitzades per la Intervenció municipal i se’ls hi ha donat 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 establert al Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del Sector Públic, i a l’article 213 i següents 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, amb la ferma intenció de posterior regularització:
 
FACT-2017-854, FACT-2017-901, FACT-2017-902, FACT-2017-903, FACT-2017-904, 
FACT-2017-907, FACT-2017-909,  FACT-2017-910, FACT-2017-911, FACT-2017-919, 
FACT-2017-920, FACT-2017-921, FACT-2017-922, FACT-2017-923, FACT-2017-924, 
FACT-2017-925, FACT-2017-926, FACT-2017-929, FACT-2017-931, FACT-2017-933, 
FACT-2017-934, FACT-2017-943, FACT-2017-950, FACT-2017-982, FACT-2017-988
 
Atès la normativa en matèria de reconeixement d’obligacions per part de l’ens local, 
continguda en el Reial Decret legislatiu 2/2004 i normativa concordant, així com a les 
bases d’execució del pressupost vigents per l’exercici 2017.
 
Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora 
de les Bases del Règim Local.
 
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per 
Decret número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 
2015,  i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 
2017.
 
Per tot això, 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
 
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de les obligacions indicades a la part 
antecedent, per un import total de 82.603,08 €, i procedir a la comptabilització en la 
fase comptable corresponent a càrrec dels crèdits del vigent pressupost.  
 
SEGON.- Procedir al pagament efectiu, quan procedeixi. 
 
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.
 

 

Expedient 63/2017. Serveis i Treballs extraordinaris efectuats pel personal 
laboral de l’Ajuntament durant el mes de juny i juliol 2017.

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 



 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

 
APROVAR  SI  S’ESCAU  ELS  SERVEIS  I  TREBALLS  EXTRAORDINARIS 
EFECTUATS PEL PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DURANT EL MES 
DE JUNY I DE JULIOL 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,  la  secretària  interventora  tresorera 
accidental ha emes el següent informe:

 
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 juny i juliol 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 juny i juliol  
  ascendeix a la quantitat de dos mil dos-cents vint amb cinc cèntims, amb el següent  
detall:
 
Treballador / a Període Gratificació
DNI: ..805V Juliol 484,98 €
DNI:...147B Juliol 449,06 €
DNI:...653D Juliol 402,56 €
DNI:...832X Juny 52,85 €
DNI:...374B Juliol 830,60 €

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

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

 
PRIMER.- Atorgar  les gratificacions per serveis o treballs extraordinaris al personal 
laboral de l’Ajuntament, que s’abonaran en la nòmina del mes de juliol de 2017, a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 9200 13001, que es detalla a continuació:
 
Treballador / a Període Gratificació
DNI: ..805V Juliol 484,98 €
DNI:...147B Juliol 449,06 €
DNI:...653D Juliol 402,56 €
DNI:...832X Juny 52,85 €
DNI:...374B Juliol 830,60 €
 
 
SEGON.- Abonar els serveis o treballs extraordinaris  esmentats en la nòmina del 
corrent mes de juliol de 2017.
 
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

 

Expedient 1041/2017. Aprovació de nòmines mes juliol

 



 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER JGL

 
APROVAR,  SI  S’ESCAU,  LES  NÒMINES  DEL  PERSONAL  LABORAL, 
FUNCIONARI I CÀRRECS ELECTES DEL MES JULIOL.- Exp. 1041/2017

 
En  relació  a  l’expedient  relatiu  a  l’aprovació  de  les  nòmines  del  personal  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès corresponents al mes de juliol, 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.
 
Atès el contingut de la Base 40ena de les d’execució del pressupost per l’exercici 
vigent, que es transcriu a continuació:
 
“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.”
 
Atès que, per simplificació administrativa, serà l’Alcaldia qui proposi a la Junta de 
Govern Local l’aprovació de les nòmines i aquesta, si s’escau, qui ho acordi.
 
Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora 
de les Bases del Règim Local.
 
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per 
Decret número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 
2015, i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 
2017.

 
Per tot això, 

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

 
PRIMER.- Aprovar la despesa corresponent a les nòmines del personal funcionari, 
laboral  i  càrrecs  electes  d’aquest  Ajuntament,  així  com l’ordenació  de  l’inici  dels 
tràmits  necessaris  per  la  fiscalització  i  el  pagament  de  la  despesa  per  part  de 
l’interventor amb el següent desglossament :
 
Cost Total: 55.660,28 €
Total Cost Seguretat Social: 14.443,43 €
Quotes Obreres: 2.836,43 €
Total líquid a percebre pel personal funcionari, laboral, càrrecs electes: 32.943,08 €
 
SEGON.- Aprovar  la  despesa  corresponent  als  endarreriments  del  personal  dels 
mesos de gener a juny de 2017, en concepte del 1% d’increment de les retribucions 
previst a la Llei 3/2017, de 27 de juny,  de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2017, 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: 3.026,01 €
Total Cost Seguretat Social: 689,17 €
Quotes Obreres: 136,01 €
Total líquid a percebre pel personal funcionari i laboral: 1.949,61 €
 
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.

 

 



 

Expedient 1037/2017. Condicionament de finques privades per raons de 
seguretat, salubritat i ornament públics

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL 

 

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  INICIAR  L’EXPEDIENT  PER  EXIGIR  EL 
CONDICIONAMENT  DE  FINQUES  PRIVADES  PER  RAONS  DE  SEGURETAT, 
SALUBRITAT I ORNAMENT PÚBLICS

 
Per providència de l’Alcaldia de data 27 de juliol de 2017, que consta a l’expedient, 
s’ordena  als  serveis  tècnics  i  a  la  secretaria  intervenció  municipals  l’emissió 
d’informe sobre la situació de finques privades aparentment descuidades i sobre el 
procediment a seguir, respectivament. 
 
En data 28 de juliol de 2017, el coordinador dels serveis tècnics municipals emet 
informe sobre inspecció realitzada sobre les finques que es descriuen a continuació, 
en les quals s’ha detectat que no es troben en condicions adequades de seguretat, 
salubritat i ornament públic: 
 

Referència cadastral Adreça NIF Nom o raó social

7703402CF7770S0001HB MARGARIDES-PRIORAT, 27 ......3758 A. N.

7703403CF7770S0001WB MARGARIDES-PRIORAT, 25 …..3758 A. N.

7703404CF7770S0001AB MARGARIDES-PRIORAT, 23 …..669S Sr. A. M .M

7703405CF7770S0001BB MARGARIDES-PRIORAT, 21 …..669S Sr. A. M .M

7703406CF7770S0001YB MARQUESA DE GRINY, 90 …..669S Sr. A. M .M

7703407CF7770S0001GB MARQUESA DE GRINY, 92 …...1475 C. C. R

7703408CF7770S0001QB MARQUESA DE GRINY, 94 …...1475 C. C. R

7903514CF7770S0001HB MARGARIDES-PRIORAT, 12 …..423Q Sr. G. G. S.

8004103CF7770S0001KB ACACIES-PRIORAT, 19 …..8591 D. P. I

7803901CF7770S0001LB MARGARIDES-PRIORAT, 19 …..9495 P. B. P

7803902CF7770S0001TB MARGARIDES-PRIORAT, 17 …..9495 P. B. P

7803913CF7770S0001IB MARQUESA DE GRINY, 86 …..9495 P. B. P

7803914CF7770S0001JB MARQUESA DE GRINY, 88 …..9495 P. B. P

8203406CF7780S0001DQ MOLSA-PRIORAT, 3 …..792B Sr. J. P. LL.

8203407CF7780S0001XQ MOLSA-PRIORAT, 1 …..792B Sr. J. P. LL.

8404905CF7780S0001DQ AMETLLERS-PRIORAT, 27 …..826B Sr./a. R. M. S.

8704811CF7780S0001SQ CEDRES-PRIORAT, 6 …..102V Sr. D. L. G.

8704804CF7780S0001XQ AVELLANERS-PRIORAT, 3 …..204V Sr. D. E. P

8603302CF7780S0001PQ MIMOSES-PRIORAT, 4 …..792B Sra. L. M. C

8506107CF7780N0001QH MARQUESA DE GRINY, 30 …..547F Sr. J.F. P.

8506106CF7780N0001GH MARQUESA DE GRINY, 28 …..673L Sra. M. J. F

8506105CF7780N0001YH MARQUESA DE GRINY, 26 …..673L Sra. M. J. F

8909202CF7780N0001SH MORERES-PRIROAT, 2 …..229A Hereus de J. F.F

7704405CF7770S0001WB ACACIES-PRIORAT, 39 …..256L Sr. J. R. M. 

7704411CF7770S0001YB VIOLETES-PRIORAT, 38 …..256L Sr. J. R. M.

 



 

9906203CF7790N0001LB GESSAMI-CASA ROJA, 11 …..193B Sr. J.R.P.

9905346CF7790N0001ZB CAPTUS-CASA ROJA, 2 - Hereus de J.G.

 
Per  esmenar-les es proposen les mesures següents:  condicionar les finques per 
deixar-les lliures de males herbes i altres residus (si és el cas). 
 
En data 28 de juliol de 2017, la secretària interventora tresorera accidental emet un 
informe  sobre  el  procediment  a  seguir  per  ordenar  als  propietaris  dels  terrenys 
l’execució de les mesures que resultin adients per tal  de garantir  la seguretat,  la 
salubritat  i  l’ornament  públics  i  el  compliment  dels  deures  d’ús,  conservació  i 
rehabilitació, de conformitat amb la normativa aplicable.
 
Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art 84 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’art 25 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora 
de les Bases del Règim Local.
 
Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a  la  Junta de Govern Local  per 
Decret número 66/2015 i les competències del ple a favor de JGL a data 22 juny del 
2015,  i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arrel del 4 d’abril de 
2017.

 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 

 
PRIMER.- Iniciar l’expedient per exigir als propietaris dels terrenys indicats a la part 
expositiva d’aquest acord el compliment de l’obligació de mantenir els terrenys, les 
construccions i les instal·lacions en condicions de seguretat, salubritat i ornament, 
així com de complir altres deures d’ús, conservació i rehabilitació que puguin estar 
establerts en la legislació sectorial o en les ordenances locals.

 
SEGON.- Concedir als propietaris abans indicats, com a interessats i responsables 
del  compliment  de  l’obligació  esmentada,  un  termini  de  10  dies,  a  comptar  de 
l’endemà  de  la  notificació  d’aquest  acord,  perquè  puguin  examinar  l’expedient  i 
al·leguin el que creguin convenient a la defensa dels seus drets i interessos.
 

TERCER.- Transcorregut el termini esmentat en el punt anterior sense que s’hagin 
presentat al·legacions, o es desestimin les al·legacions presentades, els propietaris 
dels  terrenys  disposen  d’un  termini  de  7  dies,  a  comptar  de  l’endemà  de  la 
finalització del tràmit d’audiència o de l’endemà de la notificació de la desestimació 
de les al·legacions presentades, per procedir a executar les actuacions següents: 
condicionar les finques per deixar-les lliure de males herbes i altres residus (si és el 
cas). Aquest termini s’estima suficient per al seu compliment. 

 
QUART.- Advertir  als  propietaris  que,  en  cas  d’incompliment  d’aquesta  ordre 

 



 

d’execució en el termini indicat, es procedirà a l’execució subsidiària de l’ordre per 
part de l’Ajuntament, a costa i amb càrrec a l’obligat, o bé a la imposició de multes 
coercitives, reiterades en el temps, fins que es compleixi l’ordre d’execució que es 
dicta en aquesta resolució.
 
CINQUÈ.- Donar compte d’aquest acord al Ple a la propera sessió.
 

 

Expedient 340/2017. Legalització de reforma d'una piscina O/17/019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
 

PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL
 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL.LICITUD DE LEGALITZACIÓ DE LA REFORMA 
D’UNA PISCINA. Exp. 340/2017

 
En data 10 de març de 2017, el Sr. Jordi Raventós Lorenzo  va presentar sol·licitud 
de llicència d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de major.

 
En data 24 d’abril de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar els 
preceptius informes jurídic i tècnic.
 

La documentació aportada per l’interessat va ser insuficient i el tècnic municipal va 
requerir  documentació  complementaria  que es va aportar  en data  23 de juny  de 
2017.

 
En data 25 de juliol de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable.

 
En data 28 de juliol  de 2017 la  Secretària  Interventora i  Tresorera accidental   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  major 
sol·licitada i que fa referència a l’ identificació següent:
 
EXPEDIENT 
 
Primer.- Identificació.
 

 Identificació de les obres:         Obra major 

 Descripció de les obres:            Legalització de reforma d’una piscina   

 Emplaçament de les obres:      Marta Mata, 77 

 Referència Cadastral:              0200601CF8700S0001KR 

 Promotor:                                Jordi Raventós Lorenzo 

 Identificació del redactor del projecte: Joan Urgell Ventosa 

 Suspensió de Llicències:          No 

 Afectació del domini públic:      No 

 Classificació del sòl:                sòl urbà consolidat 

 Qualificació urbanística:           clau 6c

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,  així  com  no  es  té  en  compte  les  autoritzacions 
ambientals que s’hauran d’obtenir prèvi a l’obertura al públic de la piscina.

TERCER.- El termini per iniciar les obres serà de d’un mes i per acabar-les serà de 
dotze 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 362,25 €

- Taxa Llicencia Urbanística  200,00 €

- TOTAL 562,25 €

 
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 826/2017 Remodelació laboratori control qualitat Obres O/17/064

Favorable Tipus de votació: Nominal
A favor: 3, En contra: 0, Abstencions: 1, Absents: 0

A favor Amadeu Benach i Miquel
Joan Roig i Soria
Lluís Inglada i Jané

En contra ---

Abstencions Ida Pilar Josefa Berdusan Farré

Absents ---

 



 

 
PROPOSTA D’ALCALDIA PER LA JGL

 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA SOL.LICITUD PER A LA REDISTRIBUCIÓ INTERIOR 
D’UN LABORATORI. Exp. 826/2017
 
 
En data 12 de juny de 2017, Esteve Química, S.A.  va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres en sòl urbà que tenen el caràcter de major.
 
En data 12 de juny de 2017,  l’Alcalde va acordar l’inici de l’expedient, i va sol·licitar 
els preceptius informes jurídic i tècnic.
 
En data 4 de juny de 2017 el tècnic municipal va emetre informe favorable.
 
En data 28 de juliol  de 2017, la Secretària Interventora i Tresorera accidental   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  major 
sol·licitada.
 
SEGON.- 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.
 

TERCER.- 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 5.878,95 €

- Taxa Llicencia Urbanística  783,86 €

- TOTAL 6.662,81 €
 
QUART.- Es fa l’advertiment que la llicència urbanística s’atorga salvant el dret de 
propietat i sense perjudici de tercers.
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord als interessats. 
 
SISÈ.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple Ordinari que se celebri

Explicacions del sentit del vot:
1. Ida Pilar Josefa Berdusan Farré:
La Sra. Regidora s'absté en la votació per ètica professional.

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

Donar compte de l'expedient C/15/042 referent a l'acta d'acceptació de Perit 
designat del recurs ordinari 23/2015 "MIRACLES"

 
  
DONAR  COMPTE  DE  L’EXPEDIENT  C/15/2016  REFERENT  A  L’ACTA 
D’ACCEPTACIÓ DEL PERIT DESIGNAT DEL RECURS ORDINARI 23/2015

 
Es dóna compte de la resolució  de Acta d’acceptació  i jurament  de perit, rebuda per 
la  procuradora  de  l’Ajuntament  amb  data  21  de  juliol  de  2017  des  de  el  Jutjat 
Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona, procuradora que porta el  recurs 
ordinari  23/2013, interposat pels Sr.  Ismael Caralt  Rovira, Juan Miracle Sanahuja, 
Juan Miracle Benach, Josep Miracle Benach i Maria Rosa Güell Inglada, els quals 

 



 

demanden  a  l’Ajuntament  de  Banyeres  del  Penedès  i  a  l’Entitat  Urbanística  de 
Conservació “Els Boscos” de Banyeres del Penedès.
 
El perit designat és el Sr. D. Francisco Javier Climent Sánchez, que manifesta estar 
d’acord  amb  el  seu  nomenament  per  la  rendició  de  dictamen  a  les  presents 
actuacions amb data 29 de novembre de 2017, a les 10h.
 
  
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

 

Donar compte dels Decrets

 
 

2017-0096 12/07/2017
Convocatòria JGL  en sessió Ordinària de data 
13 de juliol de 2017

JGL/2017/23

2017-0097 13/07/2017
Expedient  informatiu  sobre  actuacions  de  la 
treballadora amb DNI: 058A

943/2017

2017-0098 26/07/2017
Assumpció  proposta  Tribunal  qualificador  i 
nomenament com a funcionària de carrera.

194/2017

2017-0099 27/07/2017 

Assumpció proposta Tribunal Qualificador de 
la convocatòria del concurs oposició per crear 
una  borsa  de  treball  per  poder  proveir  amb 
caràcter  temporal  places  d'auxiliar 
administratiu en règim laboral. 

520/2017 

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

No hi ha assumptes

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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