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Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2018/4

El ple

Data

15 / de març / 2018

Durada

Des de les 19:02 fins a les 19:37 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

46333082L

Joan Roig i Soria

SÍ

39654927Y

Joana Josepa Fernández Coll

SÍ
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Tipus de convocatòria

ACTA DE PLE

Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 04/04/2018
HASH: 215169ece8bf17ab847df913e256e132

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

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

SÍ

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

ACTA DE PLE

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

Número : 2018-0003 Data : 04/04/2018

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Actes:
- Sessió ordinària de data 18 de gener de 2018 (PLN/2018/1)
- Sessió extraordinària de data 20 de febrer de 2018 (PLN/2018/3)
El Sr. Secretari amb el permís del Sr. Alcalde, comenta que per coneixement general
respecte les actes, per a que no sigui punt de debat continuat i una pèrdua de temps, i
recollint les inquietuds manifestades per la Sra. Ordóñez de forma directa i recollint les
observacions fetes de forma repetida pel Sr. Guasch, procediré a fer una transcripció
literal de les actes, tant a precs i preguntes com a la resta, sens perjudici, de que la
presidència gestioni una nova contractació d’un sistema fefaent com la vídeo acta.
INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT
PDeCAT
El Sr. Jordi Guasch Bea, portaveu del PDeCAT comenta el següent:
El nostre vot és a favor
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Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PSC
La Sra. Anna Ordóñez Rivero, portaveu del PSC comenta el següent:
“Respecte a l’acta de data 18/01/2018, el nostre vot és a favor, degut a que les
transcripcions finalment s’estan realitzant tal i com s’havia acordat en plens anteriors, i
com es va comprometre el secretari en la reunió que va mantenir amb els grups de
l’oposició.

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA DE L’ALCALDIA AL PLE

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ
INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN MATÈRIA DE SERVEIS
SOCIALS PEL PERÍODE 2016-2019 I APROVACIÓ DE L’ANNEX PER AL 2018.- Exp.
249/2018

Atès que el conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del
Baix Penedès i l’Ajuntament de Banyeres del Penedès en matèria de serveis socials
2016-2019 es va signar per l’Alcaldia en data 16 d’octubre de 2016 i va ser aprovat pel
Ple de la corporació en data 16 de novembre de 2017.

Atès la notificació del Consell Comarcal del Baix Penedès, amb registre d’entrada
número 148 de data 16 de gener de 2018, en la qual comuniquen que de cara a
l’exercici 2018, cal fer una modificació en el redactat del conveni, degut a l’ampliació i
actualització dels diferents serveis i programes que se’n detallen, com per exemple la
incorporació de:
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Favorable

ACTA DE PLE

Expedient 249/2018. Modificació del conveni interadministratiu amb el
Consell Comarcal Baix Penedès en matèria de Serveis Socials i
aprovació annex 2018

Número : 2018-0003 Data : 04/04/2018

Respecte a l’acta de data 20/02/2017, el nostre vot també és a favor. “



servei d’integració familiar amb família extensa



pla d’inclusió social



plans d’actuació anual en matèria de joventut



dos serveis on s’incorpora, per primera vegada, una part de finançament dels
ajuntaments el que implicarà poder prestar el servei de forma itinerant als
diferents municipis: el servei d’immigració i el Servei d’Informació i Atenció a les
Dones (SIAD).

Vist el procediment administratiu per l’aprovació de convenis interadministratius en què
un òrgan supramunicipal realitza funcions pròpies municipals que, en el cas que ens
ocupa, es concreten en accions com :

Serveis socials bàsics (Professionals equips bàsics, SAD Social, SAD Dependència,
Ajuts d'urgència social, teleassistència, assessorament jurídic, atenció
psicològica).
Serveis d'intervenció socioeducativa no residencials per infants i adolescents:
Servei de Suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc
Servei d’Intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc
Servei d’Acompanyament Socioeducatiu per adolescents en situació de risc
Servei d’Atenció diürna (centre obert)
Servei d'Acolliment Residencial d'Urgència
Programes i accions d'acollida i d'integració de persones estrangeres immigrades.
Servei de Transport adaptat i assimilat.
Banc de productes de suport
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diferents serveis d’intervenció socieducativa (servei de suport a famílies amb
infants de 0 a 3 anys, servei d’intervenció amb famílies amb infants i adolescents
en situació de risc, servei d’acompanyament socieducatiu per adolescents).
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ACTA DE PLE

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA).
Servei d’Integració Familiar en Família Extensa (SIFE)
Pla d’Inclusió Social i Projectes Comunitaris
Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
Servei d’Atenció a les víctimes d’homofòbia, bifòbia o transfòbia
Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per
als seus fills i filles (pis de suport per dones i fills).

Atès que les accions abans esmentades es desenvolupen en el següent conveni literal :

“ CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL
PENEDÈS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS

Al Vendrell, 2 de gener de 2018, es reuneixen les següents:

PARTS

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

De l'altra el Sr. Amadeu Benach i Miquel, alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès.

REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN
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Plans d’actuació anual en matèria de joventut
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Dinamització de la gent gran (consell consultiu, comissió executiva de la gent
gran)

Número : 2018-0003 Data : 04/04/2018

Plans d’igualtat en el treball i polítiques d’igualtat de gènere

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Les persones esmentades actuen expressament autoritzades per les corporacions
respectives.

Tercer. La Llei de bases del règim local, en el seu art. 25.2 lletra k), redacció original de
2 d'abril de 1985), establia que els municipis tenen competència per a la prestació de
serveis socials i promoció i reinserció social. Aquest article fou modificat per la Llei
27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local,
romanent com a competència pròpia dels municipis (art. 25.2 lletra e) l'avaluació i
informació de situacions de necessitat social, i l'atenció immediata a les persones en
situació o risc o exclusió social. Altrament la DT 2a d'aquesta Llei establia el procés
d'assumpció per les CCAA de les competències relatives a serveis socials.

Això no obstant, la STC 41/2016 de 3 de març, recurs 1.792/2014 (BOE 85, de 8 d'abril
de 2016), entenen que una llei bàsica no és l'instrument adequat per la distribució de
competències, declara institucional i nul·la la disposició transitòria 2a. També estableix
que les matèries a les que fa referència l'art. 25.2 s'han d'entendre “en tot cas” com a
competències pròpies, sense perjudici que els municipis exerceixin altres competències
via legislació sectorial autonòmica. Si la Comunitat autònoma en concret, pel joc dels
articles 148 i 149 de la Constitució i el propi Estatut d'Autonomia, ha assumit
competències legislatives, com és el present cas, serà la Llei sectorial catalana la que
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Segon. L'art. 166 de l'esmentat Estatut d'Autonomia atorga a la Generalitat la
competència exclusiva en matèria de serveis socials. Altrament, l'art. 84.2.m) estableix
que els governs locals tenen competències pròpies, en els termes que determinin les
lleis, en la regulació i prestació dels serveis d'atenció a les persones, dels serveis
socials públics d'assistència primària i foment de les polítiques d'acolliment dels
immigrants. L'apartat primer d'aquest article garanteix als municipis un nucli de
competències pròpies que han de ser exercides per aquestes entitats amb plena
autonomia, subjecta només a control de constitucionalitat i de legalitat. Finalment, l'art.
92 configura la comarca com a ens local amb personalitat jurídica pròpia i és formada
per municipis per a la gestió de competències i serveis locals.

ACTA DE PLE

Primer. D'acord amb l'art. 24 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, totes les persones
tenen dret a accedir en condicions d'igualtat a les prestacions de la xarxa de serveis
socials de responsabilitat pública, a ser informades sobre aquestes prestacions i a
donar el consentiment per a qualsevol actuació que les afecti personalment, en els
termes que estableixen les lleis. Les persones amb necessitats especials, per mantenir
l'autonomia personal a les activitats de la vida diària, tenen dret a rebre l'atenció
adequada a llur situació, d'acord amb les condicions que legalment s'estableixen.

Número : 2018-0003 Data : 04/04/2018

EXPOSEN

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Sisè. La Llei de l'organització comarcal de Catalunya (Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós), en el seu article 25.1.b), estableix que la
comarca exercirà les competències que li atribueixin les lleis del Parlament. A l'article
següent dicta que els consells comarcals han de vetllar per tal que, als municipis del seu
àmbit territorial, es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis, les
activitats i les prestacions que, d'acord amb els arts. 66 i 67 del text refós de la Llei
municipal, són competència local.
Setè. El Programa d'actuació comarcal del Consell Comarcal del Baix Penedès, aprovat
en sessió 1/1994, de 22.03 (publicat al DOGC 1882, de 11.04.94 i al BOPT 86, de
15.04.94), regula en el seu art. 7 l’exercici de competències en matèria de serveis
socials, tot donant compliment a la previsió de l’art. 167.1. b) del Reglament d’obres i
serveis dels ens locals (Decret 179/1995), per a l’exercici per la comarca de serveis de
competència municipal que hagin estat delegats per conveni.

Vuitè Tant pel que fa a la Llei municipal (art. 150.2 del text refós) com a la normativa
sectorial (art. 41.2) es possibilita l’establiment de convenis entre els consells comarcals i
els ajuntaments amb la finalitat de cooperació interadministrativa. Mitjançant aquestes
estructures es fan efectius els principis rectors del sistema públic de serveis socials (art.
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Cinquè. La Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el text refós) diu en el seu art. 66.3. k) que els municipis tenen
competències pròpies en matèria de serveis socials. Altrament, l’art. 67.c) estableix que
els municipis de població superior a vint mil habitants, independentment o associats,
hauran de realitzar la prestació dels Serveis Socials, i el seu finançament ha d'incloure
els serveis socials de la població establerts legalment com a obligatoris.

ACTA DE PLE

Quart. La normativa sectorial en aquesta matèria és la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de
serveis socials. Aquesta Llei pretén garantir el principi d'universalitat d'accés als serveis
socials conjuminant el dret d'igualtat a l'accés amb l'atenció prioritària a les persones
que més ho necessiten, i amb un finançament majoritàriament públic. A l'art. 31, la Llei
estableix les competències que corresponen als municipis i explicita que les comarques
supleixen els municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les
competències pròpies dels serveis socials bàsics que aquests municipis no estiguin en
condicions d'assumir directament o mancomunadament. Altrament, i pel que fa a
l'organització territorial, estableix a l'art. 34 que les àrees bàsiques de serveis socials
són la unitat primària de l'atenció social a efectes de la prestació dels serveis socials
bàsics, determinant que s'organitza sobre una població mínima de vint mil habitants,
prenent com a base el municipi, o que ha d'agrupar els municipis de menys de vint mil
habitants. En aquest cas, la gestió correspon a la comarca (DT 3a).

Número : 2018-0003 Data : 04/04/2018

delimiti amb precisió les competències dels municipis catalans en la matèria de Serveis
Socials.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

5 de la Llei 12/2007), molt especialment els principis de:

Novè. El Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis
Socials, modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig, i transitòriament vigent (DT 4 de
la Llei 12/2007), estableix que la coordinació de la Generalitat i els ens locals
s’instrumentarà per mitjà de convenis de col·laboració, que tindran com a prioritat el
manteniment i l’ampliació de la xarxa bàsica pública.

Desè. El primer antecedent de cooperació interadministrativa en l'àmbit de serveis
socials a la comarca fou el conveni subscrit entre l'ICASS i el Consell Comarcal, de data
28 de desembre de 1989.

Onzè. Amb l'entrada en vigor de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, les
administracions implicades en la prestació d'aquests serveis van considerar necessari
establir un nou marc de relació regit per criteris de corresponsabilitat, transparència,
equitat territorial i optimització dels serveis adreçats a les persones amb necessitats
socials, tot tenint en compte el marc competencial de cada administració en la prestació
i el finançament dels serveis. Per regular aquest nou marc relacional es va escollir el
contracte programa com a instrument jurídic per definir conjuntament els objectius, les
accions que calien desenvolupar, els recursos que cadascuna de les parts havien
d'aportar per aconseguir-los i els criteris d'avaluació que havien de garantir una millora
contínua en la prestació dels serveis i el seu finançament.

Dotzè. El Departament de Benestar Social i Família, juntament amb l'Associació
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Subsidiarietat: Inclou els principis de proximitat i descentralització. Els serveis
socials s'han de prestar en l'àmbit personal més proper als usuaris.

ACTA DE PLE

Globalitat: Els serveis socials han de donar resposta integral a les necessitats
personals, familiars i socials, considerant conjuntament els aspectes relatius a la
prevenció, l'atenció, la promoció i la inserció.

Número : 2018-0003 Data : 04/04/2018

Responsabilitat pública: Els poders públics han de garantir la disponibilitat dels
serveis socials mitjançant la regulació i l'aportació dels mitjans humans, tècnics i
financers i dels equipaments necessaris per tal de garantir els drets reconeguts.
També n'han d'assegurar la planificació, la coordinació, el control, la continuïtat
del servei (si se'n determina la necessitat), l'execució i l'avaluació amb criteris
d'equitat, justícia social i qualitat.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, va definir
les condicions generals del contracte programa per al període 2008-2011, que es van
recollir en l'Acord marc signat el 28 de juliol del 2008. Posteriorment, es va signar el
contracte-programa 2012-2015.

PACTEN I CONVENEN

Primer. Objecte del conveni.

És objecte d’aquest conveni la cooperació interadministrativa entre el Consell
Comarcal del Baix Penedès i l'Ajuntament de Banyeres del Penedès per a la
prestació, el finançament i la coordinació amb “Xarxa Bàsica de Serveis Socials
de Responsabilitat Pública” de les actuacions d’atenció social a l’àmbit
competencial respectiu.

Segon. Posició de les parts i competències a exercir.

2.1.

El Consell Comarcal del Baix Penedès supleix l'Ajuntament de Banyeres del
Penedès en la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics.
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Quinzè. Els Ajuntaments de Calafell i del Vendrell tenen una població superior a vint mil
habitants i els correspon gestionar aquest servei en l'àmbit dels seus respectiu termes
municipals.

ACTA DE PLE

Catorzè. El contracte-programa estableix que el Consell Comarcal subscriurà, amb
cadascun dels municipis a qui presta els serveis, un conveni que contingui, com a
mínim, les condicions que figuren en aquest contracte-programa.

Número : 2018-0003 Data : 04/04/2018

Tretzè. Des del Departament de Treball, Afers Socials i Família (TSF) es considera que
cal mantenir el contracte programa com l'eina de relació, i per aquest motiu es dóna
continuïtat a aquest instrument per al període 2016-19. Així, el TSF i el Consell
Comarcal tenen vigent el contracte programa 2016-19 per a la coordinació, cooperació i
col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i
polítiques d'igualtat, que s'ha signat el 3 d'agost de 2016.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

2.2.

Són competències municipals pròpies:

a) Estudiar i detectar les necessitats socials al seu àmbit territorial.
b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per
altres administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic
corresponent.

f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels
serveis socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració de
la Generalitat i l'ens local supramunicipal corresponent, d'acord amb la Cartera de
serveis socials i el pla estratègic corresponent.
g) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les funcions
d'inspecció i control en matèria de serveis socials.
h) Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat.
i) Participar en l'elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en matèria
de serveis socials.
j) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres
sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l'àmbit
dels serveis socials locals.
k) Les que els atribueixen les lleis.

Tercer. Coordinació del serveis socials comarcals amb la “Xarxa Bàsica de Serveis Socials
de Responsabilitat Pública”.

3.1.

El present conveni porta causa del contracte programa 2016-19 signat entre el TSF
i el Consell Comarcal. La signatura del contracte programa es deriva de l'Acord
Marc en matèria de serveis socials subscrit entre el conseller de l'esmentat
Departament i els presidents de l’Associació Catalana de Municipis i de la
Federació de Municipis de Catalunya, vigent per al període 2016-19, i fixa un nou
esquema de coordinació, cooperació i col·laboració interadministrativa per a la
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e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
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d) Establir els centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis
socials bàsics.

Número : 2018-0003 Data : 04/04/2018

c) Elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si
s'escau, en el pla d'actuació de l'àrea bàsica corresponent.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

prestació i finançament dels serveis socials.

3.2.

Per tant, el serveis que es prestin en aplicació del present conveni i el sistema
de finançament depenen d'aquell contracte programa.

Quart. Principis rectors

Lleialtat institucional i consecució d’una major fluïdesa en les relacions
interadministratives. El sistema català de serveis socials es configura al voltant
d’una distribució de competències entre l’administració autonòmica i la local i a la
necessitat i obligació que ambdues administracions cooperin en benefici de
l’atenció a les persones. Més enllà de les obligacions legals, es vol promoure
espais de reflexió, d’anàlisi, d’implementació d’instruments i de protocols que
afavoreixin la millora contínua dels serveis públics.

Optimització dels recursos d’ambdues parts. Els recursos de l’administració
autonòmica i els de l’administració local són limitats. Cal que ambdues
administracions alineïn la disponibilitat d’aquests recursos envers objectius comuns
per obtenir-ne una major rendibilitat social.

Desenvolupament de sistemes sostenibles de provisió de serveis socials.

Objectivació i homogeneïtzació de les condicions de prestació i finançament dels
serveis. Respectant el principi d’autonomia local i la competència de la Generalitat
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Prioritat a l’atenció a les persones en situació d’especial necessitat social i de
dependència des de la proximitat dels seus municipis i comarques. Les parts
signatàries volen que les persones siguin el centre de les seves polítiques i tot i la
ratificació del principi d’universalitat dels serveis socials, cal prioritzar l’atenció a les
persones i famílies que es troben en situació d’especial vulnerabilitat social.
Aquesta atenció és més eficaç i eficient des de la proximitat, des d’on es coneix de
manera més precisa les seves necessitats i es pot donar una resposta més
immediata.

Número : 2018-0003 Data : 04/04/2018

Totes les actuacions incloses en aquest conveni es regiran pels principis
següents, extrets del contracte-programa 2016-19 entre el CCBP i el TSF:

ACTA DE PLE

4.1.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

de Catalunya en l’ordenació dels serveis socials i polítiques de benestar social, cal
garantir en tot el territori català un mínim comú de serveis que puguin gaudir totes
les persones en unes mateixes condicions i que el finançament de les
administracions per la prestació d’aquests serveis respongui a criteris homogenis,
tot i considerant les peculiaritats territorials.

4.2.

El desenvolupament d'aquests principis es concreta en les següents accions:

Serveis d'intervenció socioeducativa no residencials per infants i adolescents:

Servei d’Intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc
Servei d’Acompanyament Socioeducatiu per adolescents en situació de risc
Servei d’Atenció diürna (centre obert)
Servei d'Acolliment Residencial d'Urgència
Programes i accions d'acollida i d'integració de persones estrangeres immigrades.

ACTA DE PLE

Servei de Suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc

Número : 2018-0003 Data : 04/04/2018

Serveis socials bàsics (Professionals equips bàsics, SAD Social, SAD Dependència,
Ajuts d'urgència social, teleassistència, assessorament jurídic, atenció
psicològica).

Banc de productes de suport
Equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA).
Servei d’Integració Familiar en Família Extensa (SIFE)
Pla d’Inclusió Social i Projectes Comunitaris
Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
Servei d’Atenció a les víctimes d’homofòbia, bifòbia o transfòbia
Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per
als seus fills i filles (pis de suport per dones i fills).
Plans d’igualtat en el treball i polítiques d’igualtat de gènere
Dinamització de la gent gran (consell consultiu, comissió executiva de la gent
gran)
Plans d’actuació anual en matèria de joventut
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Servei de Transport adaptat i assimilat.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Justificació de l'acció: Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema
públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i els àmbits
familiar i social. Estan dotats d'un equip multidisciplinari que han de fomentar el
treball i la metodologia i interdisciplinari, integrat pel personal professional
necessari per al compliment de llurs funcions (article 17 de la Llei 12/2007). Tenen
un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per fomentar l'autonomia de les
persones per tal que visquin dignament, atenent les diferents situacions de
necessitats en què es troben o que es puguin presentar. Han de donar respostes
en l'àmbit propi de la convivència i la relació dels destinataris dels serveis.

5.2.

Tenen la consideració de serveis socials bàsics:

Professionals dels equips bàsics de serveis socials
Servei d'Ajut a Domicili (SAD Social i SAD Dependència)
Prestacions d'urgència social
Teleassistència

Objectius generals:

Consolidar i mantenir la Xarxa de serveis socials bàsics.
Millorar la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones i de les famílies
que es troben en situacions de més vulnerabilitat.
Garantir una prestació dels serveis correcta, eficaç i eficient.

5.4.

Objectius específics:
Avançar en l'assoliment de la ràtio de professionals que estableix la Llei
12/2007
Continuar treballant en el desplegament i la implementació del model de SSB.
Atendre les situacions individuals o familiar d'urgència social per cobrir les
necessitats bàsiques
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5.3.

Número : 2018-0003 Data : 04/04/2018

5.1.

ACTA DE PLE

Cinquè. Serveis social bàsics.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

6.1.

S’entén per Àrea Bàsica de Serveis Socials del Baix Penedès la unitat territorial
elemental de prestació de serveis que forma part de la Xarxa Bàsica de Serveis
Socials a Catalunya. El seu àmbit territorial és el de tots els municipis de la
comarca llevat de Calafell i el Vendrell.

6.2.

L’Àrea Bàsica del Baix Penedès (exclosos Calafell i el Vendrell) haurà de
comptar com a mínim amb els següents recursos personals i materials:

1 director/a tècnic dels Equips Bàsics d’Atenció Social
10 treballadors/res socials dels SSB.
6,5 educadors/res socials dels SSB.
3 Administratius/ves i 2 auxiliars administratius/ves dels SSB.
½ jornada de psicòloga dels SSB.

ACTA DE PLE

1 Cap de Departament dels Serveis Socials Bàsics (SSB)

Número : 2018-0003 Data : 04/04/2018

Sisè. Àrea Bàsica de Serveis Socials del Baix Penedès.

Conveni amb Creu Roja per el Servei de Teleassistència Domiciliària
Servei d'assessorament jurídic
Servei d'Informació i Atenció a les Dones
Servei d’Atenció a les víctimes d’homofòbia, bifòbia o transfòbia
Plans d’igualtat en el treball i polítiques d’igualtat de gènere
Dinamització de la gent gran (consell consultiu, comissió executiva de la gent
gran)
Servei de suport psicològic especialitzat per a menors víctimes de violència.
Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de
violència i els seus fills (pis d'acollida)
Servei de Suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc
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Servei d'Ajut a Domicili (SAD Social i SAD Dependència)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Servei d’Intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc
Servei d’Acompanyament Socioeducatiu per adolescents en situació de risc
Servei d’Atenció diürna (centre obert)
Programes d'acollida i d'integració de persones immigrades.
Equips d'Atenció a la infància i l'adolescència (EAIA)
Servei d’Integració Familiar en Família Extensa (SIFE)
Transport adaptat

Setè. Implantació del servei al territori.

7.1.

L’equip de professionals de l’Àrea Bàsica distribuirà la seva presència al territori
atenent el nombre de població de cada municipi i les seves necessitats
específiques en matèria de serveis socials bàsics, de manera que s’acompleixin
els objectius establerts.

7.2

A través del coordinador, es mantindrà permanentment informats els ajuntaments
de la tipologia i nombre dels casos que s’atenen.

Vuitè. Finançament dels serveis socials bàsics.

8.1.

Els ajuntaments i l'Administració de la Generalitat comparteixen el finançament
dels serveis socials bàsics, incloent-hi els equips de serveis socials, els programes
i projectes, el servei d'ajut a domicili i els altres serveis que es determinin. Sens
perjudici que els serveis socials bàsics han de tendir a la universalitat i la gratuïtat,
l'usuari o usuària pot haver de co-pagar el finançament de la teleassistència i dels
serveis d'ajut a domicili.

8.2.

L'article 62 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, estableix que el
finançament dels serveis socials bàsics (equips professionals, SAD Social i SAD
Dependència, Servei de Suport a Famílies amb infants de 0 a 3 anys i Servei
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Plans d’actuació anual en matèria de joventut
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Pla d’Inclusió Social i Projecte/s comunitari/s

Número : 2018-0003 Data : 04/04/2018

Banc de Productes de Suport

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

d’Intervenció amb Famílies amb infants i adolescents en situació de risc), és
compartit pels ajuntaments i l'Administració de la Generalitat, amb una aportació
d'un 66% de la Generalitat de Catalunya a través del TSF. En aquest sentit,
correspon a l'ens local aportar, com a mínim, el 34% restant. En cas que el cost
sigui inferior al previst inicialment, es mantindran els percentatges respecte al cost
definitiu.

8.4.

Les prestacions econòmiques d'urgència social també són a càrrec de l'ens local
titular de l'àrea bàsica de serveis socials, sense que això impedeixi que els
diferents ajuntaments interessats puguin disposar de les seves pròpies partides
econòmiques en relació a aquestes prestacions.

8.5..

El finançament del teleassistència anirà a càrrec íntegrament dels ajuntaments.

8.6.

Respecte el servei de Centre Obert i el Servei d’acompanyament socioeducatiu
per adolescents en situació de risc (educadors/es de carrer), els ajuntaments on
es desenvolupi assumiran un percentatge del 34% del cost del servei, i també
faran la cessió del local per a la realització de les activitats. Les ampliacions que
vulgui realitzar l'ajuntament del servei bàsic que es presta al seu municipi aniran
íntegrament a càrrec d'aquest ajuntament.

8.7.

En relació al Servei d'Acolliment Residencial d'Urgència, els ajuntaments
assumiran les despeses derivades d'aquest habitatge (consums, assegurança,
manteniment).

8.8.

Respecte al transport adaptat, el TSF estableix que els ajuntaments assumiran el
40% del cost del Servei.

8.9.

L'Ajuntament assumirà les assegurances de voluntariat d'aquelles persones del
seu municipi que perceben la Renda Mínima d'Inserció (PIRMI) i participen en el

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G

Número : 2018-0003 Data : 04/04/2018

En relació a la seu central de serveis socials, situada a la Plaça del Centre, 3, del
Vendrell, el Consell Comarcal assumeix el finançament de la infraestructura, dels
locals, del material, del manteniment del sistema d'informació i del suport
administratiu.
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8.3.

ACTA DE PLE

Si un ajuntament ho sol·licita i assumeix íntegrament el cost, des del Consell
Comarcal es valorarà augmentar la dotació de professionals al seu municipi.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

projecte de voluntariat.

8.10.

En relació als següents serveis, l'Ajuntament no ha d'assumir-ne cap finançament:

Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de
violència i per als seus fills i filles.
Equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA)

Servei de suport psicològic especialitzat per a menors víctimes de violència

8.11.

Per tal de garantir el funcionament de l'Àrea Bàsica, el Consell Comarcal assumeix
els següents costos:

Institucional, representació i dietes
Contractacions suplementàries amb l'objectiu de mantenir la presència efectiva
dels professionals als llocs d'atenció al ciutadà (llei de conciliació de la vida
laboral i professional)
Suport informàtic mitjançant el conveni SITAC.
Formació continuada dels professionals
Dietes del personal i assegurança dels vehicles
Cost indirecte (amortització de l'immobilitzat a la seu comarcal i despesa
general aplicable al servei)

8.12.

La determinació exacta de l'aportació econòmica municipal per a cada exercici és
la que resulta a l'annex 1. Altrament, per tal de garantir el funcionament
descentralitzat de l'Àrea Bàsica al municipi, l'Ajuntament de Banyeres del Penedès
posa a disposició del Consell Comarcal un local adequat lliure de tota despesa
(neteja, llum, aigua, etc.), en què hi haurà:
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Pla d’Inclusió Social i Projectes comunitaris
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Banc de Productes de Suport

Número : 2018-0003 Data : 04/04/2018

Servei d’Integració Familiar en Família Extensa (SIFE)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Mobiliari: una taula de despatx i dues cadires.
Un armari i/o arxivador amb clau per desar-hi els expedients que continguin
dades de caràcter personal.
Equips d'ofimàtica: un telèfon, la possibilitat d'utilitzar escàner, una impressora
(o accés compartit), una connexió ADSL i la participació de l'Ajuntament al
conveni SITAC (o els serveis equivalents).

-

Trucar als usuaris que tenen cita quan s'hagi de canviar el dia d'atenció

-

Suport als tècnics en tràmits administratius: fotocòpies, escanejar
documents,
arxivar documents als expedients, cerca dels
expedients de les famílies que s'han d'atendre els dies d'atenció, etc.

Altres elements necessaris per a la prestació d'aquest servei.

8.13

Respecte al servei de Joventut, els municipis de fins a 20.000 habitants que
tenen Pla Local de Joventut han de fer tots els tràmits referents al Pla d’actuació
anual a la Direcció General de Joventut, a través del Contracte Programa entre
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del
Baix Penedès.

D’aquesta manera, el Contracte Programa actua com a instrument intermediari i
el Servei Comarcal de Joventut com a suport tècnic. I, per tant, el Consell
Comarcal tractarà tant l’ingrés com la despesa de forma extrapressupostària.

El Servei Comarcal de Joventut informarà a l’ajuntament sobre els tràmits a fer
segons les especificacions determinades per la Direcció General de Joventut.

L’administració autonòmica anualment transferirà la quantia establerta per
aquest concepte en el Contracte Programa al Consell Comarcal del Baix
Penedès. El Consell Comarcal transferirà als diversos ajuntaments el 70 % de la
part que li correspongui, una vegada s’hagi fet efectiu el pagament de
l’esmentada quantia. En cas que el percentatge rebut per part de la Generalitat
sigui menor, es transferirà en la mateixa proporció. El Consell Comarcal sempre
es reservarà un 30 % de la quantia, la qual no serà transferida fins que no es
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Donar hores a les persones que sol·liciten visita per al servei de 1a
acollida
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ACTA DE PLE

Suport administratiu per gestionar l'atenció als usuaris i gestionar l'agenda de
citacions. En el cas de Cunit: Suport administratiu als professionals respecte a
l'atenció als usuaris i gestionar l'agenda de citacions, el que implica:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

produeixi l’efectiva justificació per part dels ajuntaments, i l’acceptació de la
mateixa per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

En cas que no es justifiqui tot l'import pressupostat, l'any següent es pot veure
minorat el finançament de forma proporcional a la quantitat no justificada,
d’acord amb el que estableix el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Novè. Gestió econòmica.

ACTA DE PLE

Si algun ajuntament no justifiqués o no pugés justificar tot l’import pressupostat,
el Consell Comarcal retornarà a la Generalitat la quantitat corresponent. En cas
que l’import a retornar ja hagi estat ingressat a l’Ajuntament (70 %) l’ajuntament
en qüestió haurà de reintegrar al Consell la quantia transferida perquè pugui ser
retornada a la hisenda autonòmica.

Número : 2018-0003 Data : 04/04/2018

Els ajuntaments han de justificar la quantitat rebuda, segons les instruccions del
Servei Comarcal de Joventut en quant a documentació i terminis. La
documentació lliurada pels ajuntaments serà la que es farà arribar al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El Consell Comarcal, d'acord amb les dades establertes a l'Annex 1 de cada
exercici, emetrà i notificarà trimestralment a cada ajuntament el document d'ingrés
de la seva aportació. L'Ajuntament efectuarà l'ingrés en el termini màxim de dos (2)
mesos a comptar des de la recepció de la notificació.

Desè. Garanties d’intervenció en favor dels ajuntaments signants.

Es constituirà una Comissió de Seguiment de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials
integrada pels respectius alcaldes o regidors delegats, sota la presidència de la
consellera comarcal encarregada de l’Àrea de Serveis socials, la finalitat de la qual
és el seguiment de l’aplicació dels objectius establerts, efectuar el seguiment del
conveni, proposar modificacions sobre el mateix i aprovar o refusar noves
activitats.
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El TSF, per mitjà del contracte-programa, encarrega al Consell Comarcal del Baix
Penedès la gestió econòmica de l’acció, així com la seva justificació.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Aquesta Comissió es reunirà com a mínim en sessió ordinària durant el mesos de
març i octubre, amb l'objectiu, respectivament, d'analitzar la memòria de l'exercici
anterior i preparar la proposta de pressupost de l'exercici següent,. El
funcionament de la Comissió de Seguiment s’ajusta al que disposa la Llei de règim
jurídic i del procediment administratiu comú per als òrgans col·legiats.

Número : 2018-0003 Data : 04/04/2018

L'Ajuntament signatari d'aquest conveni, per mitjà de l'alcalde o regidor delegat,
tindrà a la seva disposició, en tot moment, tota la informació relacionada amb la
gestió d'aquest servei, per la qual cosa es pot adreçar al conseller delegat o,
directament, a la coordinació de la UBAS. L'única limitació a aquesta informació
serà la reserva deguda als usuaris per tal de salvaguardar-ne el dret a l'honor, a la
intimitat personal i familiar, a la imatge pròpia i a la protecció de la infància i de la
joventut, així com a no revelar dades incloses en sumaris declarats secrets per
l'Autoritat Judicial (art. 18, 20.4 i 118 de la Constitució). En aquest sentit,
l'Ajuntament es compromet formalment a col·laborar en el manteniment d'aquesta
reserva.

ACTA DE PLE

Durant el mes de març següent a la finalització de l’exercici, el Consell Comarcal
elaborarà una memòria de les activitats realitzades durant l'any, amb un resum
econòmic dels ingressos i despeses, que presentarà a la Comissió a la sessió
ordinària del mes de març.

En cas que sorgeixin dificultats en l’execució del conveni motivades per diferents
criteris d’interpretació, les parts exposaran les seves raons, en sessió formal,
davant una Comissió Arbitratge integrada pels alcaldes i alcaldesses membres de
la Permanent del Consell d’Alcaldes, la consellera comarcal delegada de Serveis
Socials i un vicepresident del Consell, que farà les funcions de president de la
Comissió. Si l’Ajuntament afectat tingués un representant en la Comissió així
constituïda, aquest serà substituït per un altre alcalde o conseller comarcal
nomenat per la Presidència. Aquesta Comissió elevarà un informe a la Presidència
del Consell i a l'Alcaldia o alcaldies, que les parts es comprometen a tenir en
compte a l’hora de fixar la posició de les corporacions respectives en la
controvèrsia.

Les parts procuraran responsablement que llurs divergències no afectin la
regularitat de prestació del servei ni perjudiquin els usuaris o a altres ajuntaments.
En cap cas, basant-se en una divergència d’interpretació, una part pot considerar-
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Onzè. Arbitratge i jurisdicció

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

se habilitada per incomplir o ajornar les seves obligacions, en especial les de
cofinançament.

Cas que persistís la divergència, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats
contenciosos administratius de Tarragona.

CONSELL COMARCAL
BANYERES

AJUNTAMENT

DEL BAIX PENEDÈS

DEL PENEDÈS”

DE

“ANNEX 1

CONVENI 2018 CCBP I AJUNTAMENTS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS

Concepte 1. Professionals i serveis socials bàsics

790.225,08 €

Quota participació dels ajuntaments

258.322,54 €

32,69%
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I, perquè consti, se signa aquest conveni, en el lloc i data esmentats al principi, en tres
exemplars, dels quals un roman en poder de cada part i el tercer es trametrà als Serveis
Territorials del Departament de Governació, Relacions Institucionals i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya.

ACTA DE PLE

Aquest conveni s'estableix des de la data de la signatura fins al 31 de desembre
de 2019, amb efectes econòmics des de l'1 de gener de 2016. Això no obstant, seran
revisats anualment els objectius generals i específics i l'Annex 1 en el qual es determina
la participació econòmica dels ajuntaments.

Número : 2018-0003 Data : 04/04/2018

Dotzè. Vigència

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

MUNICIPI

% POBL. S/

POBLACIÓ

COMARCA

HABITANTS

BANYERES PDÈS.

7,9%

Aportació

3.103

Total comarca

20.490,15 €

39.120

APORTACIÓ
PREVISTA

BANYERES PDÈS.

13.000,00 €

Concepte 3. Grup de voluntariat

A) Preu anual creació grup voluntariat
250,00€

MUNICIPI

BANYERES PDÈS.

Total comarca

% POBL. S/

POBLACIÓ

COMARCA

HABITANTS

7,9%

3.103

Aportació

19,83 €

39.120
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MUNICIPI

ACTA DE PLE

L'Ajuntament aportarà una tercera part del cost dels casos del seu municipi.

Número : 2018-0003 Data : 04/04/2018

Concepte 2. SAD (inclou SAD Dependència i SAD Social)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Si des de la Federació Catalana de Voluntariat es beca la quota anual del grup de
voluntariat (250€), no es cobraran aquests imports als ajuntaments

Concepte 4. Servei d'Acolliment Residencial d'Urgència

MUNICIPI

% POBL. S/

POBLACIÓ

COMARCA

HABITANTS

BANYERES PDÈS.

9,0%

3.103

Total comarca

5.000,00 €

Aportació

448,25 €

34.612

Concepte 5. Transport adaptat
129.052,83 €
Aportació ajuntaments Transport Adaptat
MUNICIPI

40,18%

% POBL. S/

POBLACIÓ

COMARCA

HABITANTS

51.852,83 €
Aportació
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Despeses subministraments, assegurança, manteniment, etc.

ACTA DE PLE

El Consell Comarcal abonarà a la Federació Catalana de Voluntariat la quota anual per
cada voluntari assegurat, que ascendeix a 5,20€/any. Els ajuntaments assumiran el cost
d'aquestes quotes de les persones voluntàries del seu municipi.

Número : 2018-0003 Data : 04/04/2018

B) Quota anual per cada voluntari

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

BANYERES PDÈS.

4,9%

3.103

Total comarca

63.376

55.496,02 €

Concepte 6. SIS (servei Intervenció Socioeducativa)

POBLACIÓ

COMARCA

HABITANTS

BANYERES PDÈS.

7,9%

Total comarca

Aportació

3.103

1.100,49 €

39.120

Concepte 7. Immigració
38.092,13 €
Quota participació ajuntaments
13.210,63 €

MUNICIPI

BANYERES PDÈS.

Total comarca

34,68%

% POBL. S/

POBLACIÓ

COMARCA

HABITANTS

7,9%

3.103

Aportació

1.047,87 €

39.120

Concepte 8. SIAD
53.162,88 €
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% POBL. S/

Número : 2018-0003 Data : 04/04/2018

25,00%

ACTA DE PLE

Quota participació ajuntaments
13.874,01 €

MUNICIPI

2.538,81 €

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Quota participació ajuntaments
8.909,08 €

% POBL. S/

POBLACIÓ

COMARCA

HABITANTS

7,9%

706,67 €

3.103

39.120

39.352,07 €

TOTAL Serveis Socials
Concepte 9. Joventut

En aquest concepte, serà el Consell Comarcal qui transferirà a l’Ajuntament les
quantitats que es detallen en el quadre següent, d’acord amb el que s’estableix al
conveni general de Serveis Socials 2016-2019 entre els Ajuntaments i el Consell
Comarcal.

MUNICIPI

Banyeres del Penedès

QUANTITAT

QUANTITAT

PRESSUPOSTADA

ATORGADA

18.660,00 €

3.300,00 €

Vist l’informe emès per la Secretaria Intervenció Municipal, que consta a l’expedient.

Cal autoritzar i disposar els següents serveis i imports, per posterior imputació en les
següents partides:

2312

Assistència social
primària. Administració

46500

CCBP. Treballadora i Educadora Social

20.490,15
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Total comarca
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BANYERES PDÈS.

Aportació

ACTA DE PLE

MUNICIPI

16,76%

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

general

(serveis socials bàsics)

2312

Assistència social
primària. Administració
general

46501

2312

Assistència social
primària. Administració
general

46502

2312

Assistència social
primària. Administració
general

46503

2312

Assistència social
primària. Administració
general

46504

2312

Assistència social
primària. Administració
general

46505

2312

Assistència social
primària. Administració
general

46506

2312

Assistència social
primària. Administració
general

46507

2312

Assistència social
primària. Administració
general

46508

CCBP. Centre obert

800,00

CCBP. Servei d'Atenció Domiciliària

CCBP. Servei teleassistència

18.400,00

3.500,00

CCBP. Voluntariat i pis d'acollida

CCBP. Immigració

CCBP. SIAD

Intervenció

1.100,49

1.047,87

706,67

Ateses 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, les competències del Ple a favor de Junta de Govern Local aprovades
per acord plenari de data 22 juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a
favor del Ple arran de l’acord plenari de data 4 d’abril de 2017.

Per tot això,

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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CCBP.
Serveis
Socioeducativa

2.538,81

ACTA DE PLE

CCBP. Transport adaptat

Número : 2018-0003 Data : 04/04/2018

500,00

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PRIMER.- Aprovar la modificació del conveni de cooperació interadministrativa entre el
Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament de Banyeres del Penedès en matèria
de serveis socials pel període 2016-2019 i l’annex per a l’any 2018.
SEGON.- Autoritzar i disposar les despeses abans relacionades a càrrec de les partides
següents:

2312

Assistència social primària.
Administració general

46501

2312

Assistència social primària.
Administració general

46502

CCBP. Servei
Domiciliària

2312

Assistència social primària.
Administració general

46503

CCBP.
teleassistència

2312

Assistència social primària.
Administració general

46504

CCBP. Voluntariat
d'acollida

2312

Assistència social primària.
Administració general

46505

2312

Assistència social primària.
Administració general

46506

2312

Assistència social primària.
Administració general

46507

2312

Assistència social primària.
Administració general

46508

CCBP. Centre obert

20.490,15

800,00

d'Atenció

Servei

i

18.400,00

3.500,00

pis
500,00

CCBP. Transport adaptat

2.538,81

CCBP. Serveis Intervenció
Socioeducativa

1.100,49

CCBP. Immigració

1.047,87

CCBP. SIAD

706,67

TERCER.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Baix Penedès.

INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT
PDeCAT
El Sr. Jordi Guasch Bea, portaveu del PDeCAT comenta el següent:
El nostre vot és a favor

PSC
La Sra. Anna Ordóñez Rivero, portaveu del PSC comenta el següent:
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ACTA DE PLE

2312
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CCBP.
Treballadora
i
Educadora Social (serveis
socials bàsics)

Assistència social primària.
Administració general

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Aprovarem la modificació del conveni, primer, perquè veiem que hi han millores degut a
l’ampliació i actualització dels diferents serveis per part del Consell Comarcal.

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA DE L’ALCALDIA AL PLE

APROVAR, SI S’ESCAU, LA FIXACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY
2019.- Exp. 251/2018

Vist l’escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya, Serveis Territorials a Tarragona, de data 16 de febrer de 2018 amb registre
d’entrada 579, on sol·liciten que els comuniquem les dues festes locals del nostre
municipi per al proper any 2019.

D’acord amb l’art 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze festes
laborals, dues tindran el caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre,
en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

D’acord que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap
dels dies festius que s’indiquen a continuació, malgrat estar pendents encara de la seva
aprovació i publicació:
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Expedient 251/2018. Fixació de les festes locals 2019

Número : 2018-0003 Data : 04/04/2018

I segon, perquè al Ple de novembre es va aprovar aquest conveni amb els vots en
contra del PSC, on vam argumentar que no estàvem d’acord en la delegació que
s’aprovava a favor de la Junta de Govern Local, no perquè estiguéssim en contra del
contingut del conveni, sinó per la delegació del mateix. Veient que les modificacions
finalment es passaran pel Ple, el nostre vot serà a favor

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

1 de gener (Cap d'any), 19 d'abril (Divendres Sant), 22 d'abril (dilluns de Pasqua
Florida), 1 de maig (Festa del Treball), 24 de juny (Sant Joan), 15 d'agost (l'Assumpció),
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya), 12 d'octubre (Festa Nacional
d'Espanya), 1 de novembre (Tots Sants), 6 de desembre (Dia de la Constitució), 25 de
desembre (Nadal), 26 de desembre (Sant Esteve).

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar fixar les dues festes locals per a l’any 2019 en els següents dies:
-

12 de febrer de 2019

-

15 de juliol de 2019

SEGON.- Notificar aquesta resolució al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials a Tarragona.

INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT
PDeCAT
El Sr. Jordi Guasch Bea, portaveu del PDeCAT comenta el següent:
El nostre vot és a favor
PSC
La Sra. Anna Ordóñez Rivero, portaveu del PSC comenta el següent:
No tenim res a dir. El nostre vot serà a favor
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Per tot això,

ACTA DE PLE

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

Número : 2018-0003 Data : 04/04/2018

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

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Expedient 565/2017. Donar compte de l'informe d'intervenció sobre
compliment del PMP 4T 2017
INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ

SOBRE COMPLIMENT DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,
introdueix el concepte de període mig de pagament com a expressió del temps de pagament
o endarreriment del deute comercial, de forma que totes les Administracions Públiques han
fer públic el seu període mig de pagament.
El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del període
mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques.

El període mig pagament, definit en aquest reial decret, mesura l’endarreriment en el
pagament del deute comercial en termes econòmics. Aquest indicador és diferent del període
legal de pagament establert en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i en la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableix mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials.

El període mig de pagament mesurat amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor
negatiu si l’Administració abona abans de que hagin passat trenta dies naturals des de la
presentació de les factures o certificacions d’obra, segons correspongui.

De conformitat amb l’article 6.2 del RD 635/2014, les corporacions locals remetran al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i publicaran periòdicament, d’acord amb
l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, la següent
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INFORME

ACTA DE PLE

José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès, de conformitat amb la normativa reguladora del període mig de pagament a
proveïdors de les Administracions Públiques, emeto el següent

Número : 2018-0003 Data : 04/04/2018

QUART TRIMESTRE EXERCICI 2017

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

informació relativa al seu període mig de pagament a proveïdors.

En l’aplicació de la metodologia de càlcul establerta als articles 3, 4 i 5 del RD 635/2014 i
d’acord amb les dades informades a l’aplicació de l’Oficina virtual d’entitats locals del
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, el resultat és el següent:
DADES PMP QUART TRIMESTRE 2017

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral *

Entidad

Ratio de
Operaciones
Pagadas *

Código de Entidad
Banyeres del Penedès

Ratio de
Operaciones
Pendientes
de Pago *

Periodo
Medio de
Pago
Trimestral *

-0,92

-2,37

-1,36

-25,44

0,00

-25,44

09-43-020-AA-000
09-43-020-AV-001 F. Josep Cañas

L’obligació de remissió d’informació a la qual es refereix aquest informe, s’ha de fer per
mitjans electrònics, a través del sistema que el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública habiliti a
l’efecte, i mitjançant signatura electrònica.
El compliment d’aquesta obligació s’ha fet en data 31 de gener de 2018, mitjançant l’aplicació
habilitada a tal efecte a l’Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats
Locals.
El PMP també es troba publicat a la pàgina web municipal www.banyeresdelpenedes.cat.

La Sra. Anna Jané i Caralt regidora d’hisenda fa la següent explicació:

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
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-6,41
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Banyeres del Penedès

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Financera, introdueix el concepte de període mig de pagament com a expressió del
temps de pagament o endarreriment del deute comercial, de forma que totes les
Administracions Públiques han fer públic el seu període mig de pagament.

ACTA DE PLE

Volem remarcar que la bona gestió d’aquet equip de govern BNY-ICV ha fet possible
reduir el PMP de 68.60 dies al 2015 a -6.41 dies a l’actualitat.

INTERVENCIONS

El Ple es dona per assabentat

Donar compte Decrets

Nom

Data

DECRET 2018- 06/03/2018
0015
15:22
DECRET 2018- 28/02/2018
0014
12:58
DECRET 20180013
DECRET 20180012

21/02/2018
14:01
16/02/2018
13:53

Resum

Expedient

Decret de convocatòria de la Junta de
Govern Local en sessió ordinària de JGL/2018/8
data 7 de març de 2018 (JGL/2018/8)
Decret de Convocatòria JGL en sessió
Ordinària de data 1 de març de 2018 JGL/2018/7
(JGL/2018/7)
Convocatòria JGL de data 22 de febrer
JGL/2018/6
de 2018
Aprovació projecte de reparcel·lació
1564/2017
(Sector PPU-7)
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El període mig de pagament mesurat amb criteris estrictament econòmics pot
prendre un valor negatiu si l’Administració paga abans de que hagin transcorregut
trenta dies naturals des del registre de les factures o certificacions d’obra. Aquest és
el cas d’aquest darrer trimestre de l’any 2017 i segons l’informe de Secretaria
Intervenció d’aquest ajuntament el PMP global a proveïdors pel 4T del 2017 pren
un valor negatiu de -6.41 dies, complint amb l’establert legalment que seria un PMP
de màxim 30 dies.

Número : 2018-0003 Data : 04/04/2018

Així doncs, i segons la normativa vigent, les administracions locals tenen 30 dies per
APROVAR la factura des de la DATA DE REGISTRE, i 30 dies més des de que s’ha
APROVAT fins al seu PAGAMENT.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

DECRET 20180009
DECRET 20180008

07/02/2018
13:00
02/02/2018
12:06

DECRET 2018- 31/01/2018
0007
14:37
DECRET 2018- 24/01/2018
0006
14:59

Cros escolar comarcal

78/2018

Convocatòria Junta de Govern Local
en sessió ordinària de data 1 de febrer JGL/2018/3
de 2017. JGL/2018/3
Convocatòria Junta de Govern Local
en sessió ordinària de data 25 de
JGL/2018/2
gener de 2018. JGL/2018/2

DECRET 2018- 19/01/2018
0005
12:31

Decret de cessió zona d’esbarjo de les
masies de Sant Miquel el dia 20 de
50/2018
gener de 2018 (13 persones)

DECRET 2018- 19/01/2018
0004
12:22

Aprovació de Factures

1575/2017

DECRET 2018- 15/01/2018
0003
14:48

Convocatòria Ple en sessió ordinària
de data 18 de gener de 2018.
PLN/2018/1

PLN/2018/1

Número : 2018-0003 Data : 04/04/2018

DECRET 2018- 15/02/2018
0010
13:15

Decret de convocatòria de ple
extraordinari a celebrar en data 20 de PLN/2018/3
febrer de 2018, PLN/2018/3
Decret de Convocatòria Ple
Extraordinari de data 20 de febrer de PLN/2018/2
2018 (PLN/2018/2)
Decret Convocatòria JGL de data 8 de
JGL/2018/4
febrer de 2018

ACTA DE PLE

DECRET 2018- 15/02/2018
0011
14:02

El Ple es dona per assabentat

Donar compte Juntes de Govern Local

Nom

Data

Resum
Expedient
Acta de la Junta de Govern Local en
ACTA DE JUNTA DE 06/03/2018
sessió ordinària de data 1 de març JGL/2018/7
GOVERN 2018-0007
15:01
de 2018 (JGL/2018/7)
ACTA DE JUNTA DE 27/02/2018 Acta de Govern Local de data 22 de
JGL/2018/6
GOVERN 2018-0006
14:54 febrer de 2018 (JGL2018/6)
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INTERVENCIONS

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

JGL/2018/5

JGL/2018/4

JGL/2018/3

INTERVENCIONS

C) PRECS I PREGUNTES
En referència a la moció del Grup Municipal Socialista on es demana la seva inclusió a
l’Ordre del dia per urgència, el Sr. Alcalde i el Sr. Secretari llegeixen l’article 91.4 del ROF
que es transcriu a continuació:
“ En las sessiones ordinarias, concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden
del día y antes de pasar al torno de ruegos y preguntes, el Presidente preguntará si algun
político desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgència, algun
asunto no comprendido en el Orden del día que acompañaba a la Convocatoria y que no
tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas.
Si así fuere, el Portavoz del grupo proponente justificarà la urgencia de la moción y el
Pleno votarà, acto seguido, sobre la procedència de su debate. Si el resultado de la
votación fuera positivo se seguirà el procedimiento previsto en el articulo 93 y siguientes
de este Reglamento.”
El Sr. Jordi Guasch portaveu del grup municipal del PDeCAT, manifesta que no aprovaran
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El Ple es dona per assabentat

Número : 2018-0003 Data : 04/04/2018

JGL/2018/2

Codi Validació: AEDN667TDYQ93S3KZPA5TJ4K5 | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 34 de 36

Acta de la Junta de Govern Local en
ACTA DE JUNTA DE 16/02/2018
sessió Ordinària de data 15 de
GOVERN 2018-0005
12:56
febrer de 2018 (Exp. JGL/2018/5)
Acta Junta de Govern Local en
ACTA DE JUNTA DE 14/02/2018
sessió Ordinària de data 8 de febrer
GOVERN 2018-0004
11:26
de 2018 (JGL/2018/4
Acta Junta de Govern Local en
ACTA DE JUNTA DE 02/02/2018
sessió ordinària de data 1 de febrer
GOVERN 2018-0003
12:01
de 2018. JGL-2018-3
Acta Junta de Govern Local en
ACTA DE JUNTA DE 26/01/2018
sessió ordinària de data 25 de gener
GOVERN 2018-0002
11:46
de 2018. JGL/2018/2

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

la moció degut al contingut del primer paràgraf de la moció on diu que “ Atès que en
l’àmbit educatiu, amb els darrers Governs de la Generalitat de Catalunya, abans de CIU i
aquest darrer de JXC, el més rellevant han estat les retallades salvatges i
discriminatòries” i que aquesta moció no és la que es va consensuar en el Consell
Comarcal del Baix Penedès.
S’acorda pels grups municipals PDeCAt i BNY, deixar sobre la taula la Moció per a la
propera sessió plenària, consensuant el contingut de la mateixa i s’haurà de sol·licitar al
Consell Comarcal del Baix Penedès una còpia de la moció consensuada que van aprovar.






Respecte dels guals irregulars, s’ha pres alguna mesura?
En el Priorat, durant moltes nits hi ha moltes fases apagades de l’enllumenat
públic, Teniu coneixement d’aquest problema? Sabeu quines són les causes?
Com està el Pla director del Jaciment Ibèric? Hi ha algun avenç respecte
l’adquisició dels terrenys?
Hi ha avenç en el complex assumpte dels Boscos?

PSC

ACTA DE PLE

El Sr. Jordi Guasch exposa les següents qüestions:

Número : 2018-0003 Data : 04/04/2018

PDeCat

 En el Ple extraordinari del 20 de febrer on es va eliminar el punt de la licitació del
Contracte de Serveis de neteja viària i neteja de zones verdes, arbrat i camins municipals,
on es va al·legar que s’havien adonat de l’error a l’hora de taxar els preus, però es van
oblidar que a la junta de portaveus el GMS els va advertir d’això, però al Ple és va voler
marcar el gol. No podem entendre com aquest punt no està inclòs a l’ordre del dia i com
poden trigar un mes en la modificació d’uns preus.
La nostra pregunta és: perquè no esta aquest punt i si realitzarem un Ple extraordinari
com ens tenen acostumats últimament, per tractar a aquest punt?
 Volem preguntar sobre com està el mercat municipal, perquè després d’aprovar un
reglament perquè l’Ajuntament assumís la gestió, veiem que finalment aquest mercat s’ha
suprimit, i ens agradaria que se’ns informés de com està la situació, perquè desconeixem
els motius, si aquesta situació és temporal o permanent, ...


L’any passat varis ajuntaments que tenen nens i nenes de tercer d’ESO a l’Institut de
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La Sra. Anna Ordóñez Rivero planteja el següent:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

l’Arboç van donar una subvenció de 50€ a cada alumne que anava d’intercanvi a Irlanda.
Ens agradaria saber si aquest any també es donarà la subvenció, i si no ho havien
contemplat exigim que la subvenció sigui donada als alumnes del nostre municipi que
compleixin els requisits i que viatgin a Irlanda.

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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 No realitzarem més preguntes ja que encara tenim preguntes de plens anteriors de
les quals no hem rebut resposta, i no les tornarem a repetir ja que aquestes consten a les
actes, i com es habitual en les sessions plenàries l’alcalde recull les preguntes de
l’oposició per donar resposta al següent Ple. Restem a l’espera de que el Sr Alcalde
repassi les preguntes que no se’ns han contestat i ens doni les respostes al següent Ple..

ACTA DE PLE

 Volem demanar que se’ns informi de com està la situació amb Protecció Civil, ja que
després de fer l’entrada sol·licitant informació, encara avui no tenim resposta.

Número : 2018-0003 Data : 04/04/2018

 Veiem últimament que a la carretera TP 2124 hi ha pedres a la carretera, i
considerem que és perillós, ja que poden ocasionar un accident. Tenen contemplat fer
alguna actuació per evitar que les pedres caiguin a la carretera i posin en perill a les
persones que circulen per aquesta? Demanem que l’Ajuntament prengui mesures per
evitar aquesta situació i no haver de lamentar cap accident.

