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ACTA 

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLN/2017/13  El ple  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de 
convocatòria  

Extraordinària 

Motiu: «Aprovació del Pressupost General de 
l'exercici 2018» 

Data  7 / de desembre / 2017  

Durada  Des de les 19:00 fins a les 19:50 hores  

Lloc  Sala de Plens  

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 SÍ 

36572173B Anna Ordóñez Rivero SÍ 

35013086W Ida Pilar Josefa Berdusan Farré SÍ 
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46333082L Joan Roig i Soria SÍ 

39654927Y Joana Josepa Fernández Coll SÍ 

39684489J Jordi Guasch Bea SÍ 

39636281J Lluís Inglada i Jané SÍ 

77785897N Luís Enrique Rodríguez Rivas SÍ 

39720816T Marian Sainz López SÍ 

39643552Q Núria Figueres Tuset NO 

Excuses d'assistència presentades: 

1. Núria Figueres Tuset: 

«Fora municipi per viatge concertat» 

 

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 

  

Expedient 1470/2017. Elaboració i Aprovació del Pressupost general de 
l'exercici 2018 

Empat          1ª Votació  

Tipus de votació: Ordinària 

A favor: 5, Grup BNY (4), Grup ICV (1) 

En contra: 5, Grup PDeCAT (2), Gup PSC (3) 

Favorable 2ª Votació  

Davant de la repetició de l’empat, automàticament s’aplica 
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l’article 100.2 del ROF amb el vot de qualitat de l’Alcalde i 
s’aprova favorablement per majoria simple. 

 

PROPOSTA DE L’ALCALDIA AL PLE 

  

 D’APROVACIÓ, SI ESCAU, INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 
2018 DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS 

  

  ANTECEDENTS 

  

L’alcalde de l’Ajuntament de Banyeres ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2018. 

  

El secretari interventor de l’Ajuntament ha emès els informes favorables que figuren a 
l’expedient.  

  

El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 

  

FONAMENTS DE DRET 

  

En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits  per la  legislació vigent i 
els òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos  dels organismes i 
empreses que l’integren, conformement als seus estatuts o al document fundacional. 

  

La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 
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; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i 
següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 

  

Per tant, 
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Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 

  

PRIMER. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2018, d’acord amb 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el 
qual, resumit per capítols i per  a cadascun dels corresponents organismes i empreses que 
l’integren, és el següent: 

  

AJUNTAMENT PRESSUPOST 
D'INGRESSOS   AJUNTAMENT PRESSUPOST DE 

DESPESES 

Capítol 1 1.351.158,68   Capítol 1 768.764,02 

Capítol 2 14.000,00   Capítol 2 1.581.609.41 

Capítol 3 995.130,61   Capítol 3 14.206.41 

Capítol 4 793.987,81   Capítol 4 207.270,99 

Capítol 5 35.884,90   Capítol 5 7.687,64 

Capítol 6 00,00   Capítol 6 678.346,73 

Capítol 7 143.877,14   Capítol 7 00.00 

Capítol 8 3.000,00   Capítol 8 3.000,00 

Capítol 9 00,00   Capítol 9 76.153,94 

TOTAL 3.337.039.14   TOTAL 3.337.039,14 

  

  

ENS  
DEPENDENT 
FUNDACIÓ 
JOSEP CAÑAS 

PRESSUPOST 
D'INGRESSOS   

ENS  
DEPENDENT 
FUNDACIÓ 
JOSEP CAÑAS 

PRESSUPOST DE 
DESPESES 

Capítol 1 0,00   Capítol 1 16.034,65 

Capítol 2 0,00   Capítol 2 18.073,00 

Capítol 3 450,00   Capítol 3 60,00 

Capítol 4 35.377,00   Capítol 4 0,00 

Capítol 5 1,00   Capítol 5 160,35 

Capítol 6 0,00   Capítol 6 1.500,00 

Capítol 7 0,00   Capítol 7 00,00 
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Capítol 8 0,00   Capítol 8 00,00 

Capítol 9 0,00   Capítol 9 00,00 

TOTAL 35.828,00   TOTAL 35.828,00 

  

SEGON. Aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, que s’annexen. 

  

TERCER. Aprovar les bases d'execució del pressupost general, que s’annexen. 

  

QUART. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d’anuncis de la corporació durant el 
termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi 
reclamacions. 

  

CINQUÈ. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en 
vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 
de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, i l’article 169 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. 

 

INTERVENCIONS/ EXPLICACIONS DE VOT 

 

PDeCAT 

El Sr. Jordi Guasch davant de la convocatòria i realització del Ple per aprovar els 
pressupostos Generals de l’exercici 2018 comenta que no està d’acord pels següents 
motius: 

- La falta de participació de l’oposició en l’elaboració el pressupost. 

- La intencionalitat de la data prevista per aprovar els pressupostos, aprofitant  que 
la regidora cap de llista del DPeCAT estaria absent, informació que va 
proporcionar ella mateixa al Sr. Alcalde. Des del PDeCAT, vam presentar un 
escrit d’ajornament del Ple, possibilitat que en altres ocasions s’havia realitzat 
buscant un dia consensuat per tots els regidors, essent la resposta per part de 
l’equip de govern insatisfactòria. Per què no s’ha consensuat aquesta data? És 
que hi ha regidors de primera i regidors de segona? 
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- Aprovar els pressupostos, per vostès, són un mer acte de tràmit  que durant l’any 
aniran improvisant sobre la marxa, per exemple: 

1) Per què les inversions que van preveure per a l’exercici 2017 no s’han 
dut a terme i que impliquen que s’ha deixat d’executar un 75 % del 
Pressupost? Qui ens garanteix que es portaran a terme? 

2) Per què el capítol IV sobre serveis socials  està pendent d’executar en un 
30 % del import pressupostat? 

3) Donat que la situació econòmica s’està revertint i aquest any compten 
amb ingressos addicionals, com és que no són capaços de desenvolupar les 
previsions fetes? 

4) Reposició en infraestructures del servei d’aigua, trobem a faltar una 
correcta planificació, s’aprovarà el Pla Director del Servei d’aigua que es va 
redactar fa tres anys? 

5) Pensen restablir algun dels serveis que van suprimir?  

- Radio Municipal 

- Servei de vigilància 

6) Mancomunar el servei policial de l’Arboç, com ho pensen fer si no hi 
destinen cap partida en el pressupost?  

7) Com és que no es contempla cap partida al Jaciment ibèric a les Masies 
de St. Miquel? 

8) No hi ha cap partida a obres d’urbanització pendents als Boscos? 

9) Hi ha destinada una partida de gairebé 10.000 € per material clínic del 
Consultori, hem d’assumir aquest tipus de despesa?  

 

PSC 

La Sra.  Anna Ordóñez comenta que el seu partit votarà en contra pels següents 

aspectes: 

 

1 Com és que no disposen de més dies en el mes de desembre per a poder  

debatre  els pressupostos? Sols pot ser avui? No hi ha disponibilitat per que hi ha 

regidors de l’equip de govern en període de vacances? 

Però si estem aquí celebrant el ple, és per què els 5 regidors del govern local son 

més importants que els 6 regidors de la oposició? 

 

 

2 Des del PSC portem mesos dient-li que per a tractar qualsevol tema ho faci per 
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escrit, amb una convocatòria formal, exposant els punts a tractar, per a poder 

justificar cada una de les reunions mantingudes amb l’equip de govern, però no 

ens ha fet cas, s’ha dedicat entre bambolines, a pressionar, ofertar, i a intentar 

convèncer, però sense que hi hagi constància. Amaguen alguna cosa? Aquesta 

és la seva manera de treballar en equip? 

  

3 Què és el que volen que els hi diguem dels pressupostos? 

 

4 Com és que hi ha partides de despeses d’1€? 

 

5 Perquè es  destinen més diners a festes que a l’educació? 

 

6 Perquè la partida de promoció cultural “escultures al carrer” és el doble que la del 

“foment de l’ocupació”? 

 

Les intervencions i respostes de l’Alcalde i/o regidors, debats i altres comentaris queden 
reproduïts en el cd en format àudio que s’acompanya a aquesta acta. 

 

  

  

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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