
 
Ajuntament de Banyeres del Penedès                  
                    (Tarragona)    

ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2018/7 El ple 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 19 / de juliol / 2018 

Durada Des de les 19:02 fins a les 20:33 hores 

Lloc Sala de Plens 

Presidida per Amadeu Benach i Miquel 

Secretària Immaculada Rocío Santos Cuellas 

 

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
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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 Figueras Tuset SÍ

 

Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l’òrgan,  el 
President  obre  la  sessió,  procedint  a  la  deliberació  sobre  els  assumptes 
inclosos en l’ordre del dia

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Nom Data Resum Expedient

 

ACTA DE PLE 
2018-0005

06/06/2018 
15:12

Acta Ple sessió ordinària de data 17 
de maig de 2018. PLN/2018/6

PLN/2018/6

 

ACTA DE PLE 
2018-0004

21/05/2018 
15:09

Acta Ple extraordinari i urgent de data 
9 de maig de 2018. PLN/2018/5

PLN/2018/5

INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT

PDeCAT

El Sr. Jordi Guasch portaveu del grup municipal PDeCAT comenta el següent:

“El nostre vot és a favor”.

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



 
Ajuntament de Banyeres del Penedès                  
                    (Tarragona)    

PSC

La Sra. Anna Ordóñez portaveu del grup municipal PSC comenta el següent:

“El nostre vot és a favor”.

 

Expedient  306/2018.  Delimitació  entre  els  termes  municipals  de  Sant 
Jaume dels Domenys i Banyeres del Penedès

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

 PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE

 

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA REUNIÓ DE 17 DE MAIG DE 2018, DE 
LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE SANT 
JAUME DELS DOMENYS I BANYERES DEL PENEDES.

 

Atesa la reunió que va tenir lloc el passat 17 de maig de 2018 a la seu de l’Ajuntament de  
Sant Jaume dels Domenys,  per tractar sobre la delimitació entre els termes de Sant 
Jaume dels Domenys i Banyeres del Penedès, i que va ser convocada per la Direcció de  
l’Administració  Local  del  Departament  de  Governació,  Administracions  Públiques  i 
Habitatge.

 

Atès que  l’Ajuntament de Banyeres del  Penedès va comunicar la convocatòria de la 
reunió  a cadascun dels propietaris de les finques limítrofes amb el terme de Sant Jaume 
dels Domenys.

 

Atès que l’Ajuntament va estar representat  per una comissió municipal  de delimitació 
anomenada ad hoc pel Ple de la Corporació de 3 d’agost de 2017.

 

Atès que, de la reunió referida es va aixecar acta de les operacions de delimitació entre 
els termes municipals de Sant Jaume dels Domenys i de Banyeres del Penedès i es va 
presentar  la  documentació  cartogràfica  referida  a  l’acta   que  s’adjunta  a  aquesta 
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proposta.

 

Atès  l’article  31.4  del  Decret  244/2007,  de  6  de  novembre,  pel  qual  es  regula  la 
constitució  i  la  demarcació  territorial  dels  municipis,  de  les  entitats  municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, modificat pel Decret 209/2015, 
de 22 de setembre, l’acta amb la conformitat de les comissions dels dos Ajuntaments ha 
de ser aprovada pels respectius plens amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la corporació en el termini màxim de tres mesos a partir de la data  
de les operacions de delimitació.

 

Per tot el que s’ha indicat, 

 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

 

PRIMER- Aprovar l’acta, amb tot el seu contingut, i la documentació gràfica aixecades a 
la reunió del  dia 17 de maig de 2018 a la seu de l’Ajuntament  de Sant Jaume dels  
Domenys, on es va tractar sobre la delimitació entre els termes de Sant Jaume dels 
Domenys  i  Banyeres  del  Penedès,  i  que  va  ser  convocada  per  la  Direcció  de 
l’Administració  Local  del  Departament  de  Governació,  Administracions  Públiques  i 
Habitatge.

 

SEGON.- Notificar el present acord a la Direcció General  de l’Administració Local  del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

 

INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT

PDeCAT

El Sr. Jordi Guasch portaveu del grup municipal PDeCAT comenta el següent:

“Votarem  a  favor  d’aquesta  proposta  i  entenem  que  ho  hem  de  fer,  perquè  és 
necessari  fer  aquestes  correccions  per  tal  d’ajustar  la  documentació  gràfica 
administrativa del nostre territori  a la realitat física del mateix, però de la mateixa 
manera que s’han esmenat aquestes disfuncions entre el nostre terme i el de Sant 
Jaume dels Domenys, cal que es faci també, en altres termes on hi ha conflictes 
coneguts des de fa temps com és el cas de Santa Oliva,  i aquest cop, no haurien 
d’esperar vostès que fos el departament  de Governació de la Generalitat qui insti a 
fer aquesta resolució, sinó que siguin vostès qui facin les accions oportunes per a 
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que aquesta esmena es pugui dur a terme.”

PSC

La Sra. Anna Ordóñez portaveu del grup municipal PSC comenta el següent:

“Donat  que com a portaveu del  Grup PSC vaig estar  com a representant   de la 
comissió  municipal  de  delimitació,  i  en  aquell  moment  es  va  aixecar  acte  en 
presència de totes les parts interessades i totes estaven d’acord amb els límits, hem 
ratifico en la decisió presa en aquell moment. 
El nostre vot és: a favor.”

 

Expedient 104/2018. Ratificar,  si  s'escau, el Decret 2018-0059 de 29 de 
juny  de  2018,  d'aprovació  de  l'aclariment  de  la  clàusula  tretzena  dels 
Plecs de clàusules administratives que regeixen el contracte de serveis 
de neteja viària i jardineria.

Favorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 5, BNY (4) i ICV (1) 
En contra: 0, 
Abstencions: 6, PDeCAT (3) i PSC (3)
Absents: 0

PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE

RATIFICAR,  SI  S’ESCAU,  EL  DECRET  2018-0059  DE  29  DE  JUNY  DE  2018, 
D’APROVACIÓ DE L’ACLARIMENT DE LA CLÀUSULA TRETZENA DELS PLECS DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE REGEIXEN EL CONTRACTE DE SERVEIS DE 
NETEJA VIÀRIA I JARDINERIA. EXP.-104/2018

Per part de la Presidència es dicta el Decret núm.: 2018-0059 en data 29 de juny de 2018, 
del següent contingut literal:

“DECRET DE L’ALCALDIA
D’APROVACIÓ DE L’ACLARIMENT DE LA CLÀUSULA TRETZENA DELS PLECS DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE REGEIXEN EL CONTRACTE DE SERVEIS DE 

NETEJA VIÀRIA I JARDINERIA I AMPLIACIÓ DE TERMINI
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El Ple de la Corporació,  en sessió ordinària de data 17 de maig de 2018, va aprovar  
l’expedient de contractació del servei de neteja viària i manteniment de parcs i jardins del  
municipi de Banyeres del Penedès i els plecs de clàusules administratives i tècniques que  
regeixen la contractació. 

En data 30 de maig de 2018 es va publicar en el DOUE l’anunci de licitació del contracte  
de referència i en data 6 de juny de 2018 en el perfil del contractant, posant a disposició  
dels licitadors els plecs en el perfil del contractant aquest mateix dia. 

La clàusula tretzena dels plecs de clàusules administratives particulars disposa que les  
proposicions podran presentar-se en format electrònic i en format paper i seguidament es  
fa una explicació del funcionament de la presentació electrònica de les proposicions. 

En relació a la presentació electrònica de proposicions, en data 28 de juny de 2018 i amb  
registre  d’entrada  núm.  2018-E-RC-2461,  la  “Asociación  Española  de  Empresas  de  
Parques  i  Jardines”  (d’ara  en  endavant,  ASEJA)  presenta  escrit  comunicant  que  del  
redactat d’aquesta clàusula tretzena és possible una interpretació errònia en la forma de  
presentar les proposicions en format electrònic, atès que es disposa:
-En format electrònic  mitjançant  presentació de les proposicions a l’adreça electrònica  
següent: rocio@banyeres.altanet.org 

Considera ASEJA que a través dels plecs es disposa una adreça de correu electrònic on  
procedir a remetre les ofertes sense que es doni cap informació sobre el dispositiu exigit  
per deixar constància del moment en el que es procedeixi a l’obertura de les proposicions.  
Per  tant,  entenen  que  manca  informació  i  determinació  sobre  la  salvaguarda  de  les  
proposicions fins que finalitzi el termini per a la seva presentació. 

Sobre la presentació electrònica de proposicions cal considerar,  en primer lloc, l’Ordre  
VEH/172/2017, de 25 de juliol, d’aprovació de les aplicacions de la Plataforma de serveis  
de contractació pública (PSCP) i del Sobre digital, que estableix que les Entitats Locals  
poden optar per la publicació de la convocatòria de les licitacions i dels seus resultats en  
la PSCP, bé directament o bé per interconnexió amb dispositius electrònics d’agregació  
de la informació de les diferents administracions i entitats locals, sempre que compleixin  
els requisits que estableix la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació i bon  
govern.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès ha configurat el  Sobre Digital  
2.0 com a eina integrada amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública per poder  
resoldre  l’obligació  de  presentació  electrònica  d’ofertes  per  part  de  les  empreses  
licitadores

en els procediments de contractació administrativa, donant així compliment a la disposició  
addicional setzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Aquesta eina és una solució de licitació electrònica ensobrada per a la presentació i  
l’obertura d’ofertes de manera electrònica que garanteix la confidencialitat del seu  
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contingut fins el moment de l’obertura, i a la qual qualsevol licitador pot accedir-hi des  
del perfil del contractant de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en l’apartat “Licitació 
electrònica” o en “eLicita”, on es redirigeix al licitador al formulari d’inscripció, primer pas  
per presentar l’oferta electrònicament. 

Tot això, com a garantia de preservar la integritat de les dades i la confidencialitat de les  
ofertes i les sol·licituds de participació, considerant que  la presentació electrònica de 
proposicions ha de garantir que el contingut de les ofertes i de les sol·licituds de  
participació  no  serà  conegut  fins  després  de  finalitzat  el  termini  per  a  la  seva  
presentació i fins el moment fixat per a la seva obertura.

Per aquest motiu, cal aclarir: la presentació electrònica de les proposicions no va dirigida  
directament a l’adreça de correu electrònic facilitada rocio@banyeres.altanet.org, com es  
pot interpretar del redactat dels plecs (aquesta adreça és on el perfil del contractant avisa  
que  s’ha  presentat  una  oferta),  sinó  que  la  tramitació  electrònica  s’ha  configurat  
mitjançant  el  Sobre Digital  2.0,  garantint  així  la  confidencialitat  i  secret  de les ofertes  
ensobrades fins a la seva obertura, un cop finalitzat el termini de presentació.

Considerant la naturalesa d’aquest aclariment, s’entén que una altra interpretació de la  
clàusula tretzena no determinaria alteracions en el contingut de les ofertes presentades,  
doncs  es  limita  a aclarir  la  forma de presentació  de les  ofertes  en  format  electrònic,  
conforme a la normativa vigent en matèria de licitacions electròniques. 

Considerant, a més, el fet que a dia d’avui no s’ha presentat cap proposició en la present  
licitació, ni en format paper ni en format electrònic, de manera que cap licitador pot veure  
perjudicat els seus drets.

Per tot això,

RESOLC:

PRIMER.-  Aprovar  l’aclariment  de  la  clàusula  tretzena  dels  plecs  de  clàusules  
administratives que regeixen el contracte de serveis de neteja viària i jardineria, en relació  
a la presentació electrònica de proposicions en la present licitació, garantint, en tot cas,  
que el contingut de les ofertes i de les sol·licituds de participació no serà conegut fins  
després de finalitzat el termini per a la seva presentació i fins el moment fixat per a la  
seva obertura.

SEGON.- Acordar, en garantia del procediment contractual, una  ampliació del termini  
per presentar proposicions en 5 dies hàbils, de manera que el termini finalitzarà el  
proper divendres dia 6 de juliol.

TERCER.-  Publicar  el  present  aclariment  al  perfil  del  contractant  de  l’Ajuntament  de  
Banyeres del Penedès, ubicat la plataforma de contractació pública de la Generalitat de  
Catalunya, accessible a l’adreça electrònica següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=30783012
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QUART.- Notificar aquesta resolució a ASEJA.

CINQUÈ.-  Ratificar aquesta resolució pel Ple de la Corporació, a la propera sessió que  
celebri”.

Atès que l’òrgan de contractació en l’expedient administratiu de referència és el ple de la 
Corporació, es proposa al Ple:

RATIFICAR en la seva integritat l’acord anteriorment descrit, adoptat per Decret d’alcaldia 
núm.: 2018-0059 de data 29 de juny de 2018, de conformitat amb el que es disposa en el  
seu apartat cinquè. 

INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT

PDeCAT

El Sr. Jordi Guasch portaveu del grup municipal PDeCAT comenta el següent:

“Nosaltres en aquest punt ens abstindrem, entenem que es proposa fer un ajust ad 
hoc, és a dir a mida, per a resoldre una mancança o errada en el plec de clàusules 
d’una forma  no contemplada explícitament en la normativa vigent, com que no tenim 
prous garanties de que aquest procediment sigui estrictament complidor de la norma, 
no votarem en contra però ens abstindrem”

PSC

La Sra. Anna Ordóñez portaveu del grup municipal PSC comenta el següent:

“Entenem que s’hagi de rectificar perquè en el moment de fer les clàusules s’ha fet 
malament, però advertim de que tots aquests errors comporten  costos innecessaris a 
l’ajuntament. 

El nostre vot és: Abstenció.”

 

Expedient 63/2018. Aprovar, si s'escau, la relació classificada de les empreses 
presentades  en  el  procediment  de  contractació  del  servei  de  neteja  de  les 
dependències municipals

Favorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 8, BNY (4), ICV (1) i PSC (3)
En contra: 0, 
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Abstencions: 3, PDeCAT (3) 
Absents: 0

PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  LA  RELACIÓ  CLASSIFICADA  DE  LES  EMPRESES 
PRESENTADES  EN  EL  PROCEDIMENT  DE  CONTRACTACIÓ  DEL  SERVEI  DE 
NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

ANTECEDENTS

Per  acord  del  Ple,  en  data  20  de  febrer  de  2018,  es  va  aprovar  l'expedient  de 
contractació  del  servei  de  neteja  de  les  dependències  municipals  de  Banyeres  del 
Penedès, els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la 
contractació i es va disposar l’obertura de la licitació, per import de 488.840 €, IVA inclòs, 
amb el desglossament següent: 404.000 €, pressupost net, i 84.840 € d’IVA al tipus del 
21%.

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 51, de data 13 de març de 2018, 
en el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 73, de data 24 de març de 2018, i en el Diari Oficial  
de la Unió Europea de data 13 de març de 2018, es publica l’anunci de licitació. 

En data 28 de maig de 2018 es va reunir la Mesa de contractació, i es va establir la 
relació definitiva de candidats admesos  i exclosos, que va ser la següent:

 Propostes inadmeses per presentar-se fora de termini: Cap

 Relació de licitadors admesos: 

1. Registre d’entrada: 2018-E-RC-1143 de data 28 de març de 2018 
Empresa: Limpiezas Jimenez Espinosa S.L.

2. Registre d’entrada: 2018-E-RC-1521 de data 26 d’abril de 2018 
Empresa: Evobac Integral Services S.L.U.

3. Registre d’entrada: 2018-E-RC-1535 de data 27 d’abril de 2018
Empresa: Neteges Penedès, S.L.

4. Registre d’entrada: 2018-E-RC-1549 de data 27 d’abril de 2018 
Empresa Ferrovial Servicios, S.A.

5. Registre d’entrada: 2018-E-RC-1572 de data 30 d’abril de 2018 
Empresa: Gesman Serveis de manteniment, S.L.

6. Registre d’entrada: 2018-E-RC-1596 de data 2 de maig de 2018
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Empresa: Multianau, limpieza y mantenimientos.

 Relació de licitadors exclosos: Cap

La mesa de contractació es reuneix en data 5 de juny  de 2018 per l'obertura del 
sobre 2. 

La mesa de contractació es reuneix en data 11 de juliol de 2018 per la valoració de les 
ofertes contingudes en el sobre 2 i procedeix a l'obertura del sobre 3, i realitza la 
següent valoració:

“Que una vegada obtingudes les puntuacions a mode de valoració automàtica, es  
procedeix a sumar les puntuacions de les ofertes de judici de valor compreses en el  
sobre  2  referent  a  la  memòria  Tècnica  i  que  han  estat  valorades  en  informe  
independent, amb el resultat següent:

EMPRESA Oferta econòmica
Puntuació 
judici de 

valor

Puntuació oferta 
econòmica

TOTAL

1 LIMPIEZAS JIMENEZ       382.974,00 € 27,38 56,71 84,09
2 EVOBAC       393.274,04 € 40,00 55,23 95,23
3 NETEGES PENEDÈS       403.780,00 € 40,00 53,79 93,79
4 FERROVIAL       393.432,96 € 40,00 55,21 95,21
5 GESMAN       362.000,00 € 40,00 60,00 100,00
6 MULTI ANAU       392.259,64 € 40,00 55,37 95,37

Vistos els criteris valorats es desprèn que l’oferta més avantatjosa per dur a terme  
el  servei  de  Neteja  de  les  dependències  municipals  és  l’empresa  GESMAN  
SERVEIS DE MANTENIMENT, SL, la qual ha tret una puntuació de 100 PUNTS.” 

La mesa proposa aixecar a l’òrgan de contractació relació de les ofertes classificades 
per ordre decreixent: 

ORDRE LICITADOR Puntuació
1 GESMAN SERVEIS DE MANTENIMENT, SL 100,00
2 MULTIANAU, SL 95,37
3 EVOBAC INTEGRAL SERVICES, SLU 95,23
4 FERROVIAL SERVICIOS, SA 95,21
5 NETEGES PENEDÈS, SL 93,79
6 LIMPIEZAS JIMENEZ Y ESPINOSA, SL 84,09
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FONAMENTS DE DRET

La legislació aplicable és la següent: 

- Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 
2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.

- Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).

- Decret  Llei  3/2016,  de  31  de  maig,  de  mesures  urgents  en  matèria  de 
contractació pública.

- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 
de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò 
que no contradigui a la LCSP

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern.

L’òrgan de contractació competent  per l’adopció del  present  acord vista la Disposició 
Addicional  segona  del  Reial  Decret  Legislatiu  3/2011,  de  14  de  novembre,  pel  qual 
s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  de  contractes  del  sector  públic,  és  el  Ple  de  la 
Corporació.

Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

PRIMER.-  Classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades en l’expedient 
de contractació del servei de neteja de les dependències municipals. 

ORDRE LICITADOR Puntuació
1 GESMAN SERVEIS DE MANTENIMENT, SL 100,00
2 MULTIANAU, SL 95,37
3 EVOBAC INTEGRAL SERVICES, SLU 95,23
4 FERROVIAL SERVICIOS, SA 95,21
5 NETEGES PENEDÈS, SL 93,79
6 LIMPIEZAS JIMENEZ Y ESPINOSA, SL 84,09

SEGON.- Requerir  a  l’empresa  GESMAN SERVEIS DE MANTENIMENT,  SL perquè,  en el 
termini màxim de deu dies hàbils, comptats des de la recepció d’aquesta requeriment, 
aporti la documentació establerta en el plec de clàusules administratives que es detallen 
a continuació:

1) Acreditació de la Personalitat jurídica i representació, si és el cas.

2) Acreditació de la solvència econòmica financera, i tècnic professional.
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3) Participació o no en grup empresarial.

4) Acreditació de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, llevat que s’hagi 
autoritzat a seva consulta a l’Ajuntament. Per tal d’acreditar el compliment de les 
obligacions tributàries i amb la seguretat social cal presentar els originals o les 
còpies autèntiques dels documents següents:

 Certificats expedits pels òrgans competents en cada cas, en la forma i 
amb  els  efectes  previstos  als  art.  13  a  16  del  RLGCAP,  acreditatius 
d’estar  al  corrent  en el  compliment de les obligacions tributàries (amb 
l’Estat  i  amb  la  Generalitat  de  Catalunya)  i  amb  la  Seguretat  Social 
imposades per les disposicions vigents. Aquests documents poden ser 
substituïts  per  una  autorització  en  favor  de  l’òrgan  de  contractació  a 
objecte que, aquest, els pugui obtenir directament.

 
 Alta en l’impost d’activitats econòmiques, referida a l’exercici  corrent,  o 

l’últim rebut juntament amb una declaració de no haver-se donat de baixa 
en la matrícula d’aquest impost.

5) Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva per un import de 
18.100 € (5% del preu d’adjudicació). 

6) Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat 
quantificades en 1.237, 64 €.

TERCER.- Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament l’anterior 
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta, amb les 
conseqüències establertes a l’article 103.1 TRLCSP, i, en tal cas, es procedirà a demanar 
la mateixa documentació al següent licitador, per ordre de classificació.

QUART.- Delegar en la Junta de Govern Local l’adjudicació del servei de neteja de les 
dependències municipals sempre que l’empresa que hagi de resultar adjudicatària de la 
contractació  sigui  la  mateixa que ha quedat  en  primer  lloc  en  la  relació  classificada 
aprovada  pel  Ple  en  el  present  acord  i  no  es  produeixi  cap  modificació  en  les 
circumstàncies de l’adjudicació. 

CINQUÈ.- Publicar el present acord al Perfil del contractant. 

SISÈ.- Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la tramitació, 
contra el present Acord no és procedent cap tipus de recurs.

 INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT

PDeCAT
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El Sr. Jordi Guasch portaveu del grup municipal PDeCAT comenta el següent:

“Tal i com vam manifestar a la junta de Portaveus, nosaltres no acabem de veure clar 
el  procediment  que  es  proposa  per  aquesta  contractació,  un  procediment  que 
contempla atorgar poders,  tot  i  que siguin en unes condicions determinades a la 
Junta de Govern local, tot i així, no votarem en contra i ens abstindrem també.”

PSC

La Sra. Anna Ordóñez portaveu del grup municipal PSC comenta el següent:

“Donat que com a portaveu del PSC he participat amb veu i sense vot, en l’obertura 
de tots els sobres de la licitació, la qual ha sigut en tot moment correcta, aprovarem 
la relació classificada d’empreses,  però com be diu el  punt  quart  de la proposta, 
nomes delegem l’adjudicació a la junta de govern  per tal de no haver de fer cap ple 
extraordinari,  sempre i  quan sigui  amb la empresa  que ha quedat  en primer  lloc 
GESMAN SERVEIS DE MANTENIMENT S,L.  

El nostre vot és: a favor.”

 

Expedient 877/2018. Modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la 
Taxa per assistència a l'escola bressol municipal

Favorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 8, BNY (4), ICV (1) i PDeCAT (3)
En contra: 3, PSC (Anna Ordóñez Rivero, Luís 
Enrique  Rodríguez  Rivas  i  Marian  Sainz 
López)
Abstencions: 0 
Absents: 0

PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE

 

D’APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  PROVISIONAL  DE  LA  MODIFICACIÓ  DE 
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

 

Atès que des de la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès 
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es proposa modificar  l’ordenança fiscal número 21, que regula la  Taxa per la prestació 
del servei d’assistència a l’escola bressol.

 

Atesa la memòria de l’esmentada regidoria en la qual s’especifiquen les modificacions a 
tenir en compte, amb la següent redacció:

 

“MEMÒRIA  DE  L’ÀREA  D’ENSENYAMENT  PER  A  LA  MODIFICACIÓ  DE  
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 – REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ  
DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA BRESSOL

 

Després de diverses reunions mantingudes amb la directora de l’Escola Bressol Marta  
Mata en les quals, la directora proposa realitzar diferents canvis en l’ordenança fiscal que  
regula la taxa per la prestació del servei d’assistència a l’escola bressol.

 

Atès que les modificacions que proposa la directora són degudes a diferents incidències  
que s’han donat  amb les famílies durant  el  curs escolar,  per  tal  de millorar  el  servei  
prestat i regular diferents aspectes que fins ara no quedaven especificats a l’ordenança  
fiscal.

 

Vist l’actual redactat de l’ordenança fiscal núm. 21, reguladora de la taxa per la prestació  
del servei d’assistència a l’escola bressol, l’Àrea d’Ensenyament proposa les següents  
modificacions:

 

 

ORDENANÇA FISCAL   NÚM. 21 – REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ  
DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA BRESSOL

 

(.....)

 

ON POSA:

 

Article 6. Quota tributària
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1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes:

 

Servei bàsic: el servei s’iniciarà al mes de setembre amb horari de 09:00 a 13:00  
hores i de 15:00 a 17:30 hores. Abans d'iniciar-se el curs s’informarà als usuaris del  
calendari escolar. 

Quota: deu mensualitats (mesos de setembre a juny, ambdós inclosos):

Quota 1. Assistència a l’escola bressol en horari matí i tarda: 135 €/mes

Quota 2. Assistència a l’escola bressol en horari només matí: 100 €/mes

 

El servei d’assistència a l’escola bressol també es prestarà al mes de juliol, amb el  
mateix cost mensual que la resta de les mensualitats.

 

2. Una quota de material de 60 € curs que s’ha d’abonar en el moment de la matrícula (a  
raó de 6 € mes).

 

3. Pel servei de menjador 6,30 € diaris.

 

4. Altres serveis complementaris  fora del servei bàsic de 09:00 a 13:00 i  de 15:00 a  
17:30:

 

-        Pel servei de personal amb funció de permanència de les 08:00 a les 09:00  
hores, la taxa serà de 2,00 € diaris. Aquest servei es pot dividir per fraccions de  
quinze minuts, amb un preu de 0,50 € cada fracció.

-        Pel servei de personal amb funció de permanència de les 13:00 a les 14:00  
hores, la taxa serà de 2,00 € diaris. Aquest servei es pot dividir per fraccions de  
quinze minuts, amb un preu de 0,50 € cada fracció.”

5. En situacions d’escassa capacitat econòmica, la quota mensual bàsica per assistència  
a l’escola bressol es reduirà fins un màxim del 40%.

 

A efectes d’obtenir aquesta reducció, s’haurà de presentar la corresponent sol·licitud,  
adjuntant còpia de l’última declaració d’IRPF, en el departament de Serveis Socials.  
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Aquest servei informarà sobre la procedència o no d’aplicar el benefici sol·licitat.

 

6. Les famílies nombroses gaudiran d’un descompte del 20% en totes les taxes menys la  
de material.

 

7. Al segon germà matriculat, durant el mateix curs i no essent família nombrosa, 20 %  
de descompte en totes les taxes menys la de material.

 

8. S’entendrà que la prestació de servei es realitza si no hi ha una comunicació escrita  
demanant la baixa de l’alumne i deixant la seva plaça per poder ser ocupada per un  
altre.

 

9. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es  
prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials.

 

HA DE POSAR:

 

Article 6. Quota tributària

 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes:

 

Servei bàsic: el servei s’iniciarà al mes de setembre amb horari de 09:00 a 13:00  
hores i de 15:00 a 17:30 hores. Abans d'iniciar-se el curs s’informarà als usuaris del  
calendari escolar. 

 

Quota: deu mensualitats (mesos de setembre a juny, ambdós inclosos):

Quota 1. Assistència a l’escola bressol en horari matí i tarda: 135 €/mes

Quota 2. Assistència a l’escola bressol en horari només matí: 100 €/mes

 

El servei d’assistència a l’escola bressol també es prestarà al mes de juliol, amb el  
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mateix cost mensual que la resta de les mensualitats.

 

2.  Una  quota  de  material  de  60  €  per curs  que  s’ha  d’abonar  en  el  moment  de  la  
matrícula. En cas d’alta en el servei un cop iniciat el curs s’hauran d’abonar 6€ per mes,  
en pagament únic en el moment que s’iniciï la prestació del servei. En cas de baixa un  
cop iniciat el curs, l’usuari podrà sol·licitar la devolució de la part proporcional dels mesos  
dels quals no és beneficiari del servei.

 

3. Pel servei de menjador 6,30 € diaris.

 

4. Altres serveis complementaris  fora del servei bàsic de 09:00 a 13:00 i  de 15:00 a  
17:30:

 

-        Pel servei de personal amb funció de permanència de les 08:00 a les 09:00  
hores, la taxa serà de 2,00 € diaris. Aquest servei es pot dividir per fraccions de  
quinze minuts, amb un preu de 0,50 € cada fracció. 

-        Pel servei de personal amb funció de permanència de les 13:00 a les 14:00  
hores, la taxa serà de 2,00 € diaris. Aquest servei es pot dividir per fraccions de  
quinze minuts, amb un preu de 0,50 € cada fracció. 

 

5. En situacions d’escassa capacitat econòmica, la quota mensual bàsica per assistència  
a l’escola bressol es reduirà fins un màxim del 40%.

 

A efectes d’obtenir aquesta reducció, s’haurà de presentar la corresponent sol·licitud,  
adjuntant còpia de l’última declaració d’IRPF, en el departament de Serveis Socials.  
Aquest servei informarà sobre la procedència o no d’aplicar el benefici sol·licitat.

 

6. Les famílies nombroses gaudiran d’una bonificació del 20% en totes les taxes menys  
la de material.

 

7. Les famílies monoparentals que tinguin la consideració de família nombrosa conforme  
l’art.  2  de  la  Llei  40/2003,  de  18  de  novembre,  de  Protecció  a  les  Famílies  
Nombroses,  per  aplicació  del  previst  en  l’art.  12  de  l’esmentada  Llei  40/2003,  
gaudiran d’una bonificació del 20% en totes les taxes menys la de material.
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8. Al segon germà matriculat, durant el mateix curs i no essent família nombrosa, 20 %  
de descompte en totes les taxes menys la de material.

 

9. S’entendrà que la prestació de servei es realitza si no hi ha una comunicació escrita  
demanant la baixa de l’alumne i deixant la seva plaça per poder ser ocupada per un  
altre.

 

10. En cas que una família acumuli un deute de dos mesos de la quota per assistència a  
escola  bressol,  servei  de  menjador  o  permanències,  l’Ajuntament  podrà  tramitar  
d’ofici la seva baixa en el servei, prèvia audiència a la família per un termini de 10  
dies.

 

11. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors,  
es prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials.

 

ON POSA:

 

Article 7. Acreditament i període impositiu

 

1.     En el cas que es sol·liciti la prestació de serveis que s’han de dur a terme en un dia,  
la taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei. En el cas del servei de  
menjador  escolar,  l’usuari  haurà  d’avisar  abans  de  les  10:00h  del  dia  en  què  
requereixi la prestació del servei.

 

2.     En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa s’acreditarà  
quan s’iniciï la realització de l’activitat que constitueix el fet imposable.

 

HA DE POSAR:

 

Article 7. Acreditament i període impositiu
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1. En el cas que es sol·liciti la prestació de serveis que s’han de dur a terme en un  
dia, la taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei. Per poder fer ús  
del servei de menjador esporàdic, cal haver pagat prèviament el servei mitjançant  
ingrés en el número de compte facilitat per l’Ajuntament.

 

2. En el cas  del  servei d’assistència a l’escola bressol,  la taxa s’acreditarà quan  
s’iniciï la realització de l’activitat que constitueix el fet imposable,  i el cobrament  
de la mateixa es farà per períodes quinzenals.

 

Vist tot això, es proposa que l’ordenança fiscal núm. 21, reguladora de la taxa que regula  
la taxa per la prestació del servei d’assistència a l’escola bressol. es modifiqui al proper  
Ple de l’Ajuntament en els termes referits.”

 

Atesa la provisió d’Alcaldia de data 16 de juliol de 2018, per la qual s’incoa expedient i es 
sol·licita informe a la Secretaria Intervenció sobre la legislació aplicable i el procediment a 
seguir.

 

Atès que la Secretària Interventora Tresorera accidental emet informe en data 16 de juliol 
de 2018, que hi consta a l’expedient.

 
Atès que en virtut de l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, l’òrgan competent per a l’aprovació de la imposició de tributs o 
modificació  de  les  Ordenances  Fiscals  vigents  és  el  Ple  de  l’Ajuntament,  resultant 
necessari que l’acord s’adopti per majoria simple dels membres presents, d’acord amb 
l’article 47.1 del mateix text legal. 
 

Per tot això exposat, 

 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

 

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació dels articles 6 i 7 de l’Ordenança Fiscal 
número  21,  reguladora  de la  taxa per  la  prestació  del  servei  d’assistència a l’escola 
bressol, amb la següent redacció definitiva:

 

“Article 6. Quota tributària

 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes:
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Servei bàsic: el servei s’iniciarà al mes de setembre amb horari de 09:00 a 13:00  
hores i de 15:00 a 17:30 hores. Abans d'iniciar-se el curs s’informarà als usuaris del  
calendari escolar. 

 

Quota: deu mensualitats (mesos de setembre a juny, ambdós inclosos):

Quota 1. Assistència a l’escola bressol en horari matí i tarda: 135 €/mes

Quota 2. Assistència a l’escola bressol en horari només matí: 100 €/mes

 

El servei d’assistència a l’escola bressol també es prestarà al mes de juliol, amb el  
mateix cost mensual que la resta de les mensualitats.

 

2.  Una  quota  de  material  de  60  €  per  curs  que  s’ha  d’abonar  en  el  moment  de  la  
matrícula. En cas d’alta en el servei un cop iniciat el curs s’hauran d’abonar 6€ per mes,  
en pagament únic en el moment que s’iniciï la prestació del servei. En cas de baixa un  
cop iniciat el curs, l’usuari podrà sol·licitar la devolució de la part proporcional dels mesos  
dels quals no és beneficiari del servei.

 

3. Pel servei de menjador 6,30 € diaris.

 

4. Altres serveis complementaris  fora del servei bàsic de 09:00 a 13:00 i  de 15:00 a  
17:30:

 

-        Pel servei de personal amb funció de permanència de les 08:00 a les 09:00  
hores, la taxa serà de 2,00 € diaris. Aquest servei es pot dividir per fraccions de  
quinze minuts, amb un preu de 0,50 € cada fracció. 

-        Pel servei de personal amb funció de permanència de les 13:00 a les 14:00  
hores, la taxa serà de 2,00 € diaris. Aquest servei es pot dividir per fraccions de  
quinze minuts, amb un preu de 0,50 € cada fracció. 

 

5. En situacions d’escassa capacitat econòmica, la quota mensual bàsica per assistència  
a l’escola bressol es reduirà fins un màxim del 40%.
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A efectes d’obtenir aquesta reducció, s’haurà de presentar la corresponent sol·licitud,  
adjuntant còpia de l’última declaració d’IRPF, en el departament de Serveis Socials.  
Aquest servei informarà sobre la procedència o no d’aplicar el benefici sol·licitat.

 

6. Les famílies nombroses gaudiran d’una bonificació del 20% en totes les taxes menys  
la de material.

 

7. Les famílies monoparentals que tinguin la consideració de família nombrosa, conforme  
l’art.  2  de  la  Llei  40/2003,  de  18  de  novembre,  de  Protecció  a  les  Famílies  
Nombroses, per aplicació del previst en l’art. 12 de l’esmentada Llei, gaudiran d’una  
bonificació del 20% en totes les taxes menys la de material.

 

8. Al segon germà matriculat, durant el mateix curs i no essent família nombrosa, 20 %  
de descompte en totes les taxes menys la de material.

 

9. S’entendrà que la prestació de servei es realitza si no hi ha una comunicació escrita  
demanant la baixa de l’alumne i deixant la seva plaça per poder ser ocupada per un  
altre.

 

10. En cas que una família acumuli un deute de dos mesos de la quota per assistència a  
escola  bressol,  servei  de  menjador  o  permanències,  l’Ajuntament  podrà  tramitar  
d’ofici la seva baixa en el servei, prèvia audiència a la família per un termini de 10  
dies.

 

11. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors,  
es prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials.

 

Article 7. Acreditament i període impositiu

 

1. En el cas que es sol·liciti la prestació de serveis que s’han de dur a terme en un  
dia, la taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei. Per poder fer ús  
del servei de menjador esporàdic, cal haver pagat prèviament el servei mitjançant  
ingrés en el número de compte facilitat per l’Ajuntament.
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2. En el cas del  servei d’assistència a l’escola bressol,  la taxa s’acreditarà quan  
s’iniciï la realització de l’activitat que constitueix el fet imposable, i el cobrament  
de la mateixa es farà per períodes quinzenals.”

 

SEGON.- Donar  a  l'expedient  la  tramitació  i  publicitat  preceptiva,  mitjançant  la  seva 
exposició  en  el  tauler  d'anuncis  d'aquest  Ajuntament  i  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  
Província,  per  termini  de  trenta  dies  hàbils,  dins  dels  quals  els  interessats  podran 
examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.

 

TERCER.- Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l'expedient 
en el termini indicat anteriorment, que l'acord és definitiu, en base a l'article 17.3 del Text  
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004,  de 5 de març.  L’acord provisional elevat  a definitiu, més el text íntegre de les 
modificacions, s’hauran de publicar en el Butlletí Oficial de la Província per a la seva entrada 
en vigor.

INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT

PDeCAT

El Sr. Jordi Guasch portaveu del grup municipal PDeCAT comenta el següent:

“Trobem raonables i justificades totes les modificacions  que es proposen en aquesta 
Ordenança per tant, votarem a favor”

PSC

La Sra. Anna Ordóñez portaveu del grup municipal PSC comenta el següent:

“Donat que aquesta Ordenança no s’ha treballat com la resta  amb el consens de tot 
el consistori, però creiem necessària les seves modificacions i posterior aprovació.

Tindran el  nostre vot  a favor sempre i  quan,  tal  i  com vaig indicar a la  junta de 
portaveus, i encara no entenc perquè l’Ajuntament vol obstaculitzar l’obtenció d’una 
ajuda canviant la descripció de família monoparental, augmentant el numero de fills, 
perjudicant  així  a  molts  veïns  i  veïnes  que  podrien  beneficiar-se  d’aquesta 
bonificació. En general, son famílies monomarentals i són elles les més afectades per 
la bretxa salarial i la precarietat laboral. Es bàsic que els ajuntaments ens impliquem 
amb ajudes que afavoreixin la igualtat d’oportunitats en lloc de posar traves.

La proposta del GMS és, en el punt 7 de la nova ordenança on diu:

7.  Les  famílies  monoparentals  que  tinguin  la  consideració  de  família  nombrosa  
conforme l’art. 2 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies  
Nombroses,  per  aplicació  del  previst  en  l’art.  12  de  l’esmentada  Llei  40/2003,  
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gaudiran d’una bonificació del 20% en totes les taxes menys la de material.

7.  Les  famílies monoparentals  que no superin  dos vegades el  IPREM (Indicador 
Públic de Rendes d’Efectes Múltiples) gaudiran d’una bonificació del 20% en totes les 
taxes, menys la del material.  

Arribats aquest punt són vostès els que decideixen. 

Donades  les  explicacions  de  l’equip  de  govern  respecte  a  la  modificació  que 
plantejàvem,  i  perquè no veiem voluntat  política per poder  afavorir  a  les famílies 
monoparentals, el nostre vot és en contra.”

 

Expedient  878/2018.  Adopció  del  règim  de  fiscalització  i  intervenció 
limitada  prèvia  de  requisits  bàsics  per  a  l'exercici  de  la  funció 
interventora sobre despeses i obligacions, i control inherent a la presa 
de raó en comptabilitat sobre els drets i ingressos

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE

 

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  L’ADOPCIÓ  DEL  RÈGIM  DE  FISCALITZACIÓ  I 
INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA DE REQUISITS BÀSICS PER A L’EXERCICI DE LA 
FUNCIÓ  INTERVENTORA  SOBRE  DESPESES  I  OBLIGACIONS,  I  CONTROL 
INHERENT  A  LA  PRESA  DE  RAÓ  EN  COMPTABILITAT  SOBRE  ELS  DRETS  I 
INGRESSOS, EN APLICACIÓ DEL REIAL DECRET 424/2017, DE 28 D’ABRIL, PEL 
QUAL ES REGULA EL RÈGIM JURÍDIC DEL CONTROL INTERN DE LES ENTITATS 
LOCALS DEL SECTOR PÚBLIC LOCAL

 

 A. ANTECEDENTS 

 

1.               La funció de control intern de la gestió econòmica financera i pressupostària 
de les entitats locals es regula amb caràcter general en els articles 92, 133 i 136 de la 
Llei  7/1985,  de  2  d’abril,  de  bases  del  règim  local  (LRBRL),  i  en  els  articles  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 (TRLRHL), i concretament, en el Reial decret  
424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern a les entitats 
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del sector públic local (RD 424/2017). 

 

2.               L’article  213  del  TRLRHL  estableix  que  les  funcions  de  control  intern 
s’exerciran en les entitats locals amb l’extensió i efectes que es determinen en els articles 
següents de la llei, respecte de la seva gestió econòmica, dels organismes autònoms i de 
les  societats  mercantils  d’elles  dependents,  en  les  seves  modalitats  de  funció 
interventora,  funció  de  control  financer,  inclosa  l’auditoria  de  comptes  de  les  entitats 
locals que es determinin reglamentàriament i funció de control de l’eficàcia. 

 

3.               El RD 424/2017 té per objecte el desenvolupament del reglament previst a 
l'article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial  
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i la seva finalitat és la regulació dels procediments 
de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació a les entitats locals en 
termes homogenis amb els desenvolupats en altres àmbits del sector públic. 

 

4.               Per  l’Alcaldia,  en  provisió  de  data  12  de  juliol  de  2018,  s’ha  disposat  la 
formació  d’Expedient  per  a,  conforme l’article  13.1  del  Reial  decret  424/2017,  de  28 
d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic 
Local, la implantació, en el seu cas, del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia 
de requisits bàsics en quan a les despeses i obligacions, respecte dels extrems fixats per  
l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, General Pressupostària, i de substitució de la fiscalització prèvia dels drets i 
ingressos de la tresoreria de l’Entitat local i els seus ens dependents amb pressupost  
limitatiu, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat.

 

5.               En data 12 de juliol de 2018 s’han emès Informes per part de la Intervenció i 
la Secretaria Municipal. 

 

 

B. LEGISLACIÓ APLICABLE

 

Està constituïda bàsicament per les següents normes :

 

a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local (LRBRL) 

b. Reial decret legislatiu 2/2004, de  5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
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llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) 

c. Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control 
intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017) 

d. Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional  

e. Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, 
actualitzat per Acord de 7 de juliol de 2011, pel que és d’aplicació a la previsió dels  
articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics. 

 

 

C. FONAMENTS DE DRET

 

1.               L’article 4 del RD 424/2017 estableix que l’òrgan interventor de l’entitat local, 
en l’exercici de les seves funcions de control intern, està sotmès als principis d’autonomia 
funcional, exercici desconcentrat i procediment contradictori i haurà d’exercir el control 
intern amb plena autonomia respecte de les autoritats i les altres entitats la gestió de les 
quals sigui objecte del control. A aquests efectes, els funcionaris que el portin a terme 
han de tenir independència funcional respecte dels titulars de les entitats controlades. 
L’òrgan interventor ha de disposar d’un model de control eficaç i per a això se li  han 
d’habilitar els mitjans necessaris i suficients.

 

A aquests  efectes  el  model  ha d’assegurar,  amb mitjans  propis  o  externs,  el  control 
efectiu  de,  com  a  mínim,  el  vuitanta  per  cent  del  pressupost  general  consolidat  de 
l’exercici mitjançant l’aplicació de les modalitats de funció interventora i control financer, i 
del cent per cent del mateix en el transcurs de tres anys consecutius. 

 

2.               L’article 6 del mateix RD 424/2017, estableix que l’òrgan interventor pot fer ús, 
en l’exercici de les seves funcions de control, del deure de col·laboració, de la facultat de  
sol·licitar assessorament, de la defensa jurídica i de la facultat de revisió dels sistemes 
informàtics de gestió d’acord amb el que preveuen els paràgrafs següents.

 

Concretament, l’apartat 4 d’aquest article 6, estableix que els òrgans interventors poden 
sol·licitar, a través del president de l’entitat local, l’assessorament i informe dels serveis 
d’assistència  municipal  i  dels  òrgans  competents  de  les  diputacions  provincials,  els 
cabildos, els consells insulars i les comunitats autònomes uniprovincials.
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3.               Previ  informe de l'òrgan  interventor  i  a  proposta  del  President,  el  Ple  de 
l'Entitat Local podrà acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia, segons 
l'article 219.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel 
Reial  decret  Legislatiu 2/2004, de 5 de març en relació amb el  13.1 del  Reial  decret 
424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats  
del Sector Públic Local.

 

4.               En matèria de drets i ingressos, l'exercici de l'expressada funció interventora 
comprendrà la intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o expedient susceptible 
de produir drets de contingut econòmic i ingressos o moviment de fons de valors.

 

La fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local (i la dels seus 
organismes  autònoms)  es  podrà  substituir,  sempre  que  ho  acordi  el  ple,  pel  control 
inherent a la presa de raó en comptabilitat i, si s’escau, pel control posterior dels drets i  
ingressos de  la  tresoreria  de  l’entitat  mitjançant  l’exercici  del  control  financer;  com a 
procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos, en els  
termes que preveuen els articles 9.1 i 40 del RD 424/2017.

 

L'apartat 2 del citat article 9 disposa que el control posterior dels drets i ingressos de la  
Tresoreria de l'Entitat Local i la dels seus organismes autònoms s'efectuarà mitjançant 
l'exercici del control financer.

 

Serà el Ple de la Corporació l'òrgan competent que podrà acordar la substitució de la 
fiscalització  prèvia  de  drets  per  la  inherent  a  la  presa  de  raó  en  comptabilitat  i  per 
actuacions comprovatòries de control financer.

 

Aquest control financer posterior es durà a terme mitjançant la utilització de tècniques de 
mostreig o auditoria que han de ser objecte de valoració i desenvolupament per part de la 
Intervenció d'aquest Ajuntament.

 

No obstant això, ha de tenir-se en compte que no serà possible acordar la substitució de 
la fiscalització prèvia de tots els drets i ingressos de l'Entitat, ja que, conforme l'article 9.3 
del  Reial  decret  424/2017,  de  28  d'abril,  els  actes  d'ordenació  i  pagament  material 
derivats  de  devolucions  d'ingressos  indeguts  sempre  seran  sotmesos  a  la  funció 
interventora plena prèvia. 
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En tot cas, de no acordar-se de forma expressa la referida substitució, serà aplicable 
fiscalització prèvia plena a tots els actes, documents o expedients susceptibles de produir 
drets de contingut econòmic i ingressos o moviment de fons de valors. 

 

5.               Els  articles  7  i  següents  del  RD  424/2017  estableixen  que  la  funció 
interventora, que podrà ser exercida com a fiscalització prèvia o com a intervenció prèvia, 
segons el cas, té per objecte controlar, abans que siguin aprovats, els actes de l’entitat 
local i dels seus organismes autònoms, sigui quina sigui la seva qualificació, i, en els  
supòsits en què ho determini la normativa aplicable, els consorcis adscrits, que donen 
lloc al reconeixement de drets o a la realització de despeses, així com els ingressos i 
pagaments que se’n derivin, i la inversió o l’aplicació en general dels seus fons públics,  
amb la finalitat d’assegurar que la seva gestió s’ajusti a les disposicions aplicables en 
cada cas.  

 

Pel  que fa  referència  al  procediment  per  a  l’exercici  de  la  funció  interventora  sobre 
despeses i obligacions, l’article 13.1 del mateix RD 424/2017, de 28 d’abril, estableix que, 
previ informe de l’òrgan interventor i a proposta del president, el  Ple de l’Entitat local 
podrà acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics. 
Per tots aquests casos en què el Ple acordi la fiscalització i intervenció limitada prèvia, 
l’òrgan interventor es limitarà a comprovar els requisits bàsics que es detallen a l’apartat 
2  de  l’article  13,  estant  subjectes  a  control  posterior,  mitjançant  l’exercici  del  control 
financer.

 

Per  a  la  determinació  dels  requisits  considerats  bàsics  cal  atendre  a  aquells  que 
assegurin l’objectivitat, la transparència, la no discriminació i la igualtat de tracte en les 
actuacions públiques, i resultaran d’aplicació en tot cas els requisits bàsics recollits en 
l’Acord del Consell de Ministres vigent en cada moment, en tot allò que sigui d’aplicació a 
les entitats locals.

 

I en conseqüència, resultarà aplicable el règim ordinari de fiscalització i intervenció prèvia 
respecte dels tipus de despeses i obligacions per als quals no s’hagi acordat el règim de 
requisits bàsics als efectes de fiscalització i intervenció limitada prèvia, el mateix que, al  
marge ja d’acord, per a les despeses de quantia indeterminada. 

 

Com  ja  s’ha  avançat,  en  els  casos  en  què  el  Ple  adopti  el  règim  de  fiscalització  i 
intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, l’òrgan interventor es limitarà a comprovar 
els requisits bàsics següents : 

 

a. L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat a la naturalesa de 
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la despesa o obligació que es proposi contreure. S’entén que el crèdit  és adequat  
quan  financi  obligacions  a  contreure  o  nascudes  i  no  prescrites  a  càrrec  de  la 
tresoreria  de l’entitat  local  que compleixin  els  requisits  dels  articles  172 i  176 del  
TRLRHL. 

En  els  casos  en  què  el  crèdit  pressupostari  doni  cobertura  a  despeses  amb 
finançament  afectat  s’ha  de  comprovar  que  els  recursos  que  les  financen  són 
executius, i s’ha d’acreditar amb l’existència de documents fefaents que n’acreditin 
l’efectivitat. 

Quan es tracti de contreure compromisos de despeses de caràcter plurianual s’ha de 
comprovar, a més, si es compleix el que preceptua l’article 174 del TRLRHL. 

S’entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no 
prescrites a càrrec de la tresoreria de l’entitat local que compleixin els requisits dels 
articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 

b. Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan competent. En tot cas 
s’ha  de  comprovar  la  competència  de  l’òrgan  de  contractació  o  concedent  de  la 
subvenció quan aquest òrgan no tingui atribuïda la facultat per aprovar les despeses 
de què es tracti. 

 

c. Els  altres  aspectes  que,  per  la  seva  transcendència  en  el  procés  de  gestió, 
determini  el  ple  a proposta del  president  i  previ  informe de l’òrgan interventor.   A 
aquests efectes, independentment que el Ple hagi dictat acord o no, es consideren, en 
tot cas, transcendents en el procés de gestió els aspectes que fixi l’acord de Consell 
de Ministres vigent respecte l’exercici de la funció interventora en règim de requisits 
bàsics,  en  els  supòsits  que  siguin  aplicables  a  les  entitats  locals,  que  s’han  de 
comprovar en tots els tipus de despesa que comprèn.

 

6.               En relació  a aquest  règim de fiscalització  i  intervenció  limitada prèvia  de 
requisits  bàsics  respecte  de  despeses  i  obligacions,  l’article  13 RD 424/2017,  de  28 
d’abril, preveu que, addicionalment, el Ple de la corporació pugui aprovar altres extrems 
addicionals que tindran la consideració de requisits o tràmits essencials. Aquests extrems 
haurien  de  tenir  com  a  finalitat  assegurar  l’objectivitat,  la  transparència,  la  no 
discriminació i la igualtat de tracte en les actuacions públiques. 

 

No obstant,  encara  que l’Entitat  no hi  acordi  d’addicionals  essencials,  els  òrgans de 
control  que  observin  alguna  incidència  en  el  compliment  dels  requisits  propis  d’un 
expedient  sempre  podran  fer  ús  de  la  seva  facultat  de  formular  observacions 
complementàries en la fiscalització i intervenció limitada prèvia, conforme es preveu a 
l’article  14  del  RD 424/2017,  de  28  d’abril,  que disposa  que “l’òrgan  interventor  pot 
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formular  les  observacions  complementàries  que  consideri  convenients,  sense  que 
aquestes  tinguin,  en  cap  cas,  efectes  suspensius  en  la  tramitació  dels  expedients. 
Respecte a aquestes observacions no és procedent el plantejament de discrepància”.

 

7.               Els Informes emesos per la Secretaria Intervenció Municipal van considerar 
adient,  i  aquesta Presidència  assumeix  el  seu criteri  a  efectes  de  Proposta d’Acord, 
l’aplicació del règim de fiscalització limitada prèvia de despeses i obligacions en règim de 
requisits bàsics, respecte dels extrems fixats per l'Acord del Consell de Ministres previst  
en l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

 

8.               I  igualment  van  considerar  adient  els  mateixos  Informes  de la  Secretaria 
Intervenció Municipal  la proposta d’Acord de substitució de la fiscalització prèvia dels  
drets  i  ingressos  de  la  tresoreria  de  l’Entitat  local  i  els  seus  ens  dependents  amb 
pressupost  limitatiu,  pel  control  inherent  a  la  presa  de  raó  en  comptabilitat,  com  a 
procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos.

 

En raó dels anteriors antecedents, normativa aplicable i fonaments, i d’acord amb els 
Informes d’Intervenció i de Secretaria Municipal.

 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

 

PRIMER.- Substituir  la  fiscalització  prèvia  dels  drets  i  ingressos  de  la  tresoreria  de 
l’Entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a 
la  presa  de  raó  en  comptabilitat,  com a  procediment  per  a  l’exercici  de  la  funció 
interventora sobre els seus drets i ingressos, en els termes que preveuen els articles 9.1 i 
40 de la norma reglamentària esmentada, amb efectes igualment d’1 de juliol de 2018.

 

SEGON.- Adoptar el règim de  fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits 
bàsics  per  a  l’exercici  de  la  funció interventora sobre  despeses  i  obligacions,  en  els 
termes que preveu l’article 13.1 de l’esmentat  Reial  Decret  424/2017, de 28 d’abril,  i  
respecte dels extrems fixats per l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article 152.1 
de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i també amb efectes d’1 
de juliol de 2018.

 

TERCER.-  Declarar  expressament  que  qualsevol  altra  tipologia  de  despesa  també 
estarà sotmesa a fiscalització i intervenció prèvia limitada de requisits bàsics, havent-se 
de comprovar els extrems generals regulats en el citat Reial Decret  424/2017, de 28 
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d’abril.

 

QUART.- Deixar sense efecte tot allò que reguli l’exercici del control intern a l’Ajuntament 
(Entitat local i ens dependents amb pressupost limitatiu), que contradigui la normativa 
vigent en matèria de control intern, a partir de 1 de juliol de 2018.

INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT

Comentari de l’Alcalde:

Com ja es va explicar a la junta de portaveus, es proposa l’adopció d’aquest règim 
més simplificat de fiscalització per part de la intervenció, validat i recomanat per la 
Diputació de Tarragona, per tal d’agilitzar la fiscalització prèvia, sens perjudici que 
sigui obligatòria una fiscalització plena a posteriori, en fase de control financer. 

PDeCAT

El Sr. Jordi Guasch portaveu del grup municipal PDeCAT comenta el següent:

“Com es va comentar a la Junta de Portaveus, érem aliens a aquesta circumstància i 
volem agrair les explicacions de la Rocío, som coneixedors de la dificultats que tenen 
els Ajuntaments avui en dia, no aquest sinó tots, pel que fa  per la normativa que ve 
imposada  en  quan  al  control  financer  i  econòmic  i  que  obliguen  a  tenir  una 
intervenció greconiana com s’acostuma a dir, econòmica.

Si l’adopció d’aquest acord pot ajudar a facilitar que dintre dels marges legals pugui 
tenir una gestió més àgil , doncs votarem a favor.”

PSC

La Sra. Anna Ordóñez portaveu del grup municipal PSC comenta el següent:

“No tenim res a dir donat que les modificacions que s’han de fer perquè ve marcat 
per llei.

El nostre vot és: a favor.”

 

Expedient 403/2018. Aprovació de Pla econòmic financer
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Favorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 5, BNY (4), ICV (1) 
En contra: 0
Abstencions: 6, PDeCAT (3) i PSC (3)
Absents: 0

PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE

APROVAR, SI S’ESCAU, EL PLA ECONÒMIC FINANCER PELS EXERCICIS 2018 I 
2019

ANTECEDENTS

Pel provisió de l’Alcaldia de data 9 d’abril de 2018 s’inicia l’expedient per a l’aprovació del  
pla  econòmic  financer,  d’un  any,  per  al  compliment  de  l’objectiu  d’estabilitat 
pressupostària, l’objectiu del deute públic i la regla de la despesa.

La liquidació del pressupost de l’exercici 2017, aprovada per decret de l’Alcaldia número 
2018-0026, de data 11 d’abril de 2018, posa de manifest un incompliment de la regla de  
la despesa, per import de 66.060,57 euros.

El  pla  econòmic  financer  ha  estat  elaborat  per  la  Unitat  d’Assistència  Econòmica  i  
Financera Municipal del SAM de la Diputació de Tarragona i aconsegueix assolir l’objectiu 
de capacitat econòmica i compliment de la regla de la despesa en la previsió de liquidació 
dels dos exercicis objectes del pla

La Intervenció Municipal ha emès el corresponent informe, que hi consta a l’expedient.

FONAMENTS DE DRET

Atès l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,  d’estabilitat pressupostària i  
sostenibilitat  financera,  les  Entitats  Locals  que  no  hagin  assolit  l’objectiu  d’estabilitat  
pressupostària, l’objectiu de deute públic o la regla de la despesa, restaran obligades a 
formular un pla econòmic i financer corrector durant l'any en curs i el següent.

De conformitat  a  l’art.  23  de  la  Llei  Orgànica  de  referència,  aquests  plans  s’han  de 
presentar al Ple per l’aprovació en el termini d’un mes des de l’incompliment. L’òrgan 
competent  disposa  de  dos  mesos  com  a  màxim,  des  de  la  presentació,  per  la 
corresponent aprovació i de tres mesos des de la constatació de l’incompliment, per la 
posada en marxa del pla. Posteriorment, els plans econòmics financers seran retuts a la 
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, per al seu coneixement. 
Es donarà a aquests plans la mateixa publicitat  que l’establerta per les Lleis per als 
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Pressupostos de l’entitat. 
 
Per tot això,

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Aprovar, en els termes de l’art. 23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,  
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el pla econòmic financer 2018-2019, 
que aconsegueix l’estabilitat durant l'any en curs i el següent, així com el compliment de 
la regla de la despesa i del deute viu. El detall del pla figura a l’annex.

SEGON.  Trametre  còpia  del  pla  econòmic  financer  a  la  Direcció  General  de  Política 
Financera, Assegurances i Tresor i publicar-lo, a efectes informatius, al BOPT.

TERCER.  Comunicar  el  Pla  aprovat  al  Ministeri  d’Hisenda,  mitjançant  la  plataforma 
AUTORIZA, aplicatiu de l’oficina virtual PEFEL2.

QUART. Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència.

INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT

Comentari de l’Alcalde:

Es presenta al  Ple el  pla econòmic financer que està obligat a elaborar i  aprovar 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès atès l’incompliment de la regla de la despesa 
amb motiu de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017. 

Al Ple anterior es va donar compte de la liquidació i ja es va informar que s’estava 
elaborant el pla econòmic financer, que es va demanar assistència a la Diputació de 
Tarragona per a la seva elaboració.

PDeCAT

El Sr. Jordi Guasch portaveu del grup municipal PDeCAT comenta el següent:

“Són vostès qui  tenen la  responsabilitat  de fer  una correcta gestió  de la  hisenda 
municipal  i  per  tant  també,  de  l’elaboració  dels  plans  econòmics  i  financers 
corresponents i en aquest cas, estem davant d’un pla que no ens han convidat  a 
participar,  potser  no  ens  correspondria,  a  diferència  d’altres  temes  com  les 
Ordenances on sí que han comptat amb el nostre suport.  

Com  comprendran  hi  ha  aspectes  que  no  compartim,  no  considerem  necessari 
anar-los-hi  retraient  cada cop totes  les  discrepàncies  que tenim,  ens limitarem a 
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1.2.  MESURES: DESCRIPCIÓ, QUANTIFICACIÓ I CALENDARI.
 

 Sobre despeses no financeres

Exercici 2018:
1. Despeses corrents: Consolidar les despeses corrents sobre els 2.480.000€ i no 

sobrepassar  d’aquest  límit  mentre  no  s’obtinguin  noves  subvencions  per  a 
despeses corrents.

2. Capítol 6:Acord de no disponibilitat per import de 737.069 
3. Inversions: Limitar les inversions finançades amb fons propis a 319.000€, aquest 

import es podrà incrementar amb els fons aliens (no financers) que sigui capaç 
d’obtenir el consistori per finançar inversions. (cap 6 invers previstes líquid 2018 – 
Cap7 previsió ingressos transf de K)

Exercici 2019: 
4. Despeses corrents: Consolidar les despeses corrents sobre els 2.508.000€ i no 

sobrepassar  d’aquest  límit  mentre  no  s’obtinguin  noves  subvencions  per  a 
despeses corrents.

5.  El  compromís  de  no  utilització  del  Romanent  de  Tresoreria  per  a  despeses 
generals  com a  font  de  finançament  de  modificacions  de  crèdit  dels  capítols 
1-2-3-4-6 i 7 (o sigui despeses no financeres)

6. Inversions: Limitar les inversions finançades amb fons propis a 321.000€, aquest 
import es podrà incrementar amb els fons aliens (no financers) que sigui capaç 
d’obtenir el consistori per finançar inversions.

 Sobre ingressos

Exercici 2018:  Sense mesures específiques.

Exercici 2019:  Sense mesures específiques.

Expedient 856/2018. Modificació de Crèdit número 3/2018

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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 PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE 

 

 

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
NÚM.  3/2018,  EN  LA  MODALITAT  DE  SUPLEMENT  DE  CRÈDIT  I  CRÈDIT 
EXTRAORDINARI.- Exp. 856/2018    

 

Vist que en data 12 de juliol de 2018 es va dictar per part de l’Alcaldia provisió d’inici  
d’expedient de modificació de crèdits, en la qual s’especifica la modalitat de modificació 
de crèdit, el finançament de les despeses i la seva justificació.

 

Vist que aquesta modificació es justifica per la necessitat de dur a terme despeses que 
no  poden  demorar-se  fins  a  l’exercici  següent  i  la  seva  consignació  pressupostària 
existent  és insuficient  o inexistent;  així  com per la necessitat  de donar compliment  a 
l’aplicació del superàvit pressupostari en l’exercici 2017, obligació imposada per l’article 
32 de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
(LOEPSF).

 

Vist que s’ha emès informe de Secretaria sobri la Legislació aplicable i el procediment a 
seguir.

 

Vist  que  s’ha  emès  Informe  d'Intervenció  sobre  el  compliment  dels  objectius  de  la 
LOEPSF. 

 

De  conformitat  amb  el  que  es  disposa  en  l'article  177.2  del  Text  Refós  de  la  Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 2/2004, de 5 de març, i en  
l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

 

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient  de modificació de crèdits núm. 3/2018, en la 
modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al romanent  
líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior i fent ús del fons de 
contingència, per un import total de 316.902,96 €, d'acord amb el següent detall: 

 
a)     Suplements de crèdit

 

Aplicació Descripció
Crèdit 
inicial

Suplements 
de crèdit

Crèdit 
definitiu
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Progr. Econòmica     

9200 130.00 Retribucions bàsiques 150.770,92 4.509,48 155.280,40

9200 130.01 Hores extraordinàries 12.000,00 186,56 12.186,56

9200 130.02 Triennis 9.000,80 156,14 9.156,94

3371 130.00 Retribucions bàsiques 6.350,64 17,66 6.368,30

3371 130.02 Triennis 240,30 0,86 241,16

3321 130.00 Retribucions bàsiques 17.371,28 264,68 17.635,96

3321 130.02 Triennis 109,48 1,44 110,92

3340 130.00 Retribucions bàsiques 21.205,54 344,31 21.549,85

3340 130.02 Triennis 2.042,27 31,02 2.073,29

1533 130.00 Retribucions bàsiques 94.413,00 1.530,51 95.943,51

1533 130.02 Triennis 2.855,33 43,71 2.899,04

1533 153.00 Complement dedicació especial 5.893,08 96,36 5.989,44

3230 130.00 Retribucions bàsiques 66.323,86 1.040,37 67.364,23

3230 130.02 Triennis 4.382,60 69,11 4.451,71

3230 131.00 Personal laboral temporal 3.771,18 61,25 3.832,43

3231 120.05 Retribucions bàsiques 7.833,00 120,00 7.953,00

3231 120.06 Triennis 2.116,90 32,47 2.149,37

3231 121.00 Retribucions complementàries 4.356,10 65,88 4.421,98

3231 121.01 Retribucions complementàries 3.783,50 54,17 3.837,67

3231 121.03 Triennis 3.243,00 48,59 3.291,59

9200 120.00 Retribucions bàsiques 29.945,16 202,00 30.147,16

9200 120.03 Triennis 10.083,76 163,80 10.247,56

9200 121.00 Retribucions complementàries 33.004,30 331,27 33.335,57

9200 121.01 Retribucions complementàries 40.829,32 742,13 41.571,45

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



 
Ajuntament de Banyeres del Penedès                  
                    (Tarragona)    

9200 120.06 Triennis 7.109,76 101,10 7.210,86

9200 121.03 Altres complements 11.447,62 166,84 11.614,46

9200 160.00 Seguretat Social 82.448,93 6.610,39 89.059,32

3230 160.00 Seguretat Social 23.385,98 365,22 23.751,20

3231 160.00 Seguretat Social 6.138,20 81,25 6.219,45

3340 160.00 Seguretat Social 7.183,57 116,57 7.300,14

3321 160.00 Seguretat Social 5.357,43 75,62 5.433,05

1533 160.00 Seguretat Social 34.960,26 586,99 35.547,25

3110 226.04 Despeses jurídiques, contencioses 12.000,00 20.000,00 32.000,00

9200 227.06 Estudis i treballs tècnics 17.825,00 17.600,00 35.425,00

9200 227.99
Campanya d’esterilització d’animals 
domèstics

2.500,00
2.500,00

5.000,00

2410 465.00
CCBP. Convenis de col·laboració pel 
desenvolupament de programes i 
plans d’acció en matèria d’ocupació

300,00
2.998,80

3.298,80

9330 62201
Edificis i altres construccions. Béns 
immobles d’usos múltiples

3.000,00
7.522,00

10.522,00

1710 639.00
Millores i condicionament de parcs 
infantils

10.000,00
28.000,00

38.000,00

0110 648.00
Amortització arrendament financer. 
Gespa artificial al camp de futbol 
municipal

65.426,16
218.120,47

283.546,63

0110 913.04
Amortització préstec a ll/t. 
Subministrament d’aigua al Baix 
Penedès

23.740,11
8.742,33

32.482,44

  TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT 323.701,35

 
b)     Crèdits extraordinaris

 

Aplicació Descripció Crèdit 
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extraordinari 

Progr. Econòmica   

1621 465.00 Transferències al CCBP 389,25

2312 629.00 Altres inversions 500,00

  TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 889,25

 

El finançament d’aquesta modificació és el següent:

 
1.     Romanent de tresoreria

 

Aplicació 
pressupostària

Descripció Euros

  870.00 Romanent de tresoreria. Per a despeses generals 90.040,16

  870.10
Romanent de tresoreria. Per a despeses amb 
finançament afectat 226.862,80

 TOTAL INGRESSOS 316.902,96

 
2.     Ús del fons de contingència previst al cap. 5 de despeses

 

Aplicació 
pressupostària

Descripció Import

9290 500.00 Fons de contingència 7.687,64

 TOTAL BAIXA DESPESES 7.687,64

  

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona i en el tauler d’anuncis, pel termini de quinze dies, durant 
els quals els interessats posaran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. 
L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin 
presentat  reclamacions;  en  cas  contrari,  el  Ple  disposarà  d'un  termini  d'un  mes  per 
resoldre-les. 

 

TERCER.  Significar que simultàniament a la tramitació d’aquesta modificació de crèdit 
s’està tramitant  l’aprovació del  pla  econòmic financer  que l’Ajuntament  està obligat  a 
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elaborar atès de l’incompliment de la regla de la despesa resultant de la liquidació de 
l’exercici 2017, de manera que el pla ja contempla les previsions que es proposen amb 
aquesta modificació. 

Per part de la Regidora d’hisenda Anna Jané Caralt es fa la següent explicació:

 
Atès  que les  despeses que es relacionen a continuació no poden  demorar-se fins  a 
l’exercici següent i la seva consignació pressupostària existent és insuficient o inexistent,  
es planteja la següent modificació de crèdit:

 
 

A)   CRÈDITS EXTRAORDINARIS: aquests es finançaran amb romanent de tresoreria 
per a despeses generals.

 
·   Despesa  1:  Estudi  sobre  liquidació  de  la  societat  d’economia  mixta 
EcoBP (CCBP): 389,25€.

 
·    Despesa 2: Adquisició de frigorífic pel Banc d’Aliments: 500,00€.

 

B)    SUPLEMENTS DE CRÈDIT:

 
·     Despesa 1: Campanya d’esterilització d’animals domèstics: 2.500,00€. La 
primera campanya es va fer al febrer de 2018 i ara s’ha fet un nou contracte per 
la segona fase que s’ha adjudicat a PROGAT per un valor de 2.299,00€ (Exp. 
49/2018).  Des  de  l’àrea  de  Medi  Ambient  s’ha  valorat  la  necessitat  en  la 
continuïtat  immediata  de  les  esterilitzacions  per  tal  d’evitar  la  proliferació  de 
noves colònies.

 
·      Despesa  2:  Convenis  de  col·laboració  pel  desenvolupament  de 
programes  i  plans  d’acció  en  matèria  d’ocupació  (CCBP):  2.998,80€. 
Incrementem el crèdit per l’import no subvencionat pel SOC.
 
Es contemplen dos PROJECTES:  el programa Enfeina't que proporciona un peó 
durant 6 mesos i que suposa un cost per l'Ajuntament no subvencionat pel SOC 
de 459€ i  el  programa TREFO (Treball  i  Formació)  que proporciona 5 peons 
forestals durant 5 dies i 2 peons per la campanya informativa del reciclatge (un 
durant 12 mesos i l’altre durant 6 mesos) i suposa un cost per l’Ajuntament no 
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subvencionat pel SOC de 2.539.80€. 
 
·         Despesa 3: Despeses jurídiques, contencioses: 20.000,00€. Important 
increment  de  la  despesa  en  advocats  principalment  per  la  defensa  del 
soterrament de les línies elèctriques.
 
·         Despesa 4: Estudis i treballs tècnics: 17.600,00€.
 
Hem tingut unes despeses no previstes com l’adequació a la nova normativa de 
protecció de dades (contracte 5.414,75€) i la redacció dels plecs de neteja viària i 
jardineria (contracte 3.569,50 €). 
 
A més, l’enginyer només s'havia previst un trimestre aquest 2018 atès que tenim 
l'assistència comarcal, però l'Alcaldia considera que simultaniejarà als dos tècnics 
fins finals d'any degut al volum de tasques pendents. Per tant, hem de fer previsió 
d'ell per tot l'any. 
 
 
·         Despesa 5: Millores en béns immobles d’usos múltiples: 7.522,00€. 
S'ha fet la restauració de la coberta de la casa davant l'església per mesures de 
seguretat, per un import de 7.536,28€.

·         Despesa 6: Millores i condicionament de parcs infantils: 28.000,00€. 
S’amplia la partida per les millores que es volen fer al parc de Sant Miquel i per  
començar amb el condicionament del parc de Saifores. Això considerant que s’ha 
imputat al pressupost de 2018 una despesa d’aproximadament 18.000€ que es 
va contractar l’any 2017, per adequar el parc infantil de l’escola pública. 

 

Totes aquestes despeses de la 1 a la 6 es finançaran amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals.

·         Despesa 7: Increment de les retribucions del personal en aplicació de 
l’article 18. 2 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat: 18.217,75€.  
 

La llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l'any 2018, preveu un increment màxim 
del  1,5 per cent respecte les retribucions vigents a 31 de desembre de 2017. A més 
d’això, si l’increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants en 2017 arribés o 
superés el 3,1 per cent s’afegiria, amb efectes de 1 de juliol de 2018, un altre 0,25 per 
cent d’increment salarial. En aquests moments ja es coneix que el PIB supera el 3,1 per 
cent de manera que es computa a efectes de càlcul un increment addicional del 0,25 per  
cent a partir del 1 de juliol de 2018.
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El finançament d’aquest despesa serà a càrrec del fons de contingència per valor de 
7.687,64€ on ja es va preveure per atendre un increment retributiu del personal un cop 
s’aprovés la Llei de Pressupostos General de l’Estat i la resta amb càrrec del romanent 
de tresoreria per a despeses generals per valor de 10.530,11€

Per altra banda, vist l’informe d’Intervenció de data 12 de juliol de 2018, on es posa de 
manifest l’obligació de destinar el superàvit  pressupostari  resultant  de la liquidació de 
l’exercici 2016 a reducció d’endeutament, per import de 226.862,80.

Comentar que aquesta corporació té vigents a data d’avui 6 operacions financeres amb 
un total  de deute viu de 535.207,31€.  Tenint en compte les condicions financeres de 
cadascuna  de  les  operacions  de  crèdit,  així  com  els  principis  d’eficàcia,  eficiència  i  
economicitat  que  han  de  regir  l’activitat  econòmico-financera  de  les  administracions 
públiques, es proposa l’amortització següent en aplicació de la distribució del superàvit  
resultant de la liquidació de l’any 2016 i fent ús de romanent de tresoreria afectat: 

·         Amortització  total  de  l’operació  d’  Arrendament  financer  de la  gespa 
artificial del camp de futbol, operació constituïda l’any 2014 per un import de 
456.084,09€ i amb venciment l’any 2021. Actualment té un capital pendent de 
pagament de 218.120,47€.
 
 
·         Amortització  parcial (8.742,33€)  de  l’Operació  de  crèdit  a  ll/t 
Subministrament d’aigua al Baix Penedès, préstec constituït al  2009 per un 
import  de 338.718,00€ i  amb un capital  pendent actualment de 59.350,25€, el 
qual prendrà un valor després de l’amortització de 50.607,92€.

 
 
Com  a  resum,  dir  que  aquesta  modificació  de  crèdit  es  finança  amb  romanent  de 
tresoreria, per import de 316.902,96€ (dels quals 226.862,80€ pertanyen a romanent de 
tresoreria per a despeses amb finançament afectat i 90.040,16€ a romanent de tresoreria 
per a despeses generals) i també es fa ús del fons de contingència previst al pressupost  
actual per import de 7.687,64€.”

 INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT

PDeCAT

El Sr. Jordi Guasch portaveu del grup municipal PDeCAT comenta el següent:

“Pel que fa aquesta modificació de crèdit que vostès ens presenten ara i se suposa 
que  amb  la  intenció  de  que  hi  votem  a  favor,  creiem  necessari  fer  algunes 
consideracions:

En primer lloc, tenim la sensació d’estar en una situació de “deja vu” ja que ara fa 
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aproximadament un any, els vam informar que consideràvem que, al nostre entendre, 
no era possible fer disposició del romanent de tresoreria sense haver fet la prèvia 
distribució  del  superàvit  de  l’exercici  2016,  procediment  que  van  proposar  amb 
posterioritat i  que ara els permet fer ús en les amortitzacions de finançament que 
preveuen dur a terme.

I ara ens troben en una situació similar, no ens consta que s’hagi fet la distribució del 
superàvit de l’exercici  2017 i ens genera dubtes sobre si la modificació de crèdit que 
es planteja es pot fer en aquestes circumstàncies.

En segon lloc, tot i que vostès en la junta de portaveus  ens vam fer una explicació 
suficient per entendre cada una de les partides que conformen aquesta modificació, 
això no vol dir que compartim la necessitat de fer aquests despeses en concret i a 
mode d’exemple: 

Podem discrepar i  molt en la necessitat d’incrementar 20.000 € la partida per les 
despeses jurídiques i duplicar les despeses de treballs tècnics passant de 17.000€ a 
34.000€ en per acabar tenint 2 enginyers; 

Ni tampoc Incrementar en 28.000 € la partida de Parcs infantils per fer un nyap a 
Saifores quan ja hi havia un projecte consensuat amb els veïns en el seu dia i que 
vostès van desestimar.

No creiem necessari entrar en més detalls en altres partides per il·lustrar el nostre 
posicionament. 

Cal dir també que possiblement algunes d’aquestes partides que pretenen modificar 
son per a fer front obres o serveis ja contractats i si és així, el que vostès fan es 
primer ho encarreguen i després veurem com ho paguem, una forma de procedir 
pròpia de temps passats però del tot impròpia d’un govern que diu voler deixar enrere 
velles polítiques.

No vull  entrar  a analitzar  si  aquestes  contractacions s’han fet  correctament  quan 
vostès  no  disposaven  de  crèdit  suficient  per  a  fer-hi  front,  cosa  que  seria  força 
preocupant.

En resum, vostès amb la seva aritmètica política tenen prou llibertat per a fer moltes 
coses però no tenen llibertat absoluta per fer i desfer sense comptar amb almenys, 
alguna de les forces polítiques que actualment estem a l’oposició. 

I  és  per  aquests  motius  que  nosaltres  entenem que  no  podem aprovar  aquesta 
modificació de crèdit tal i com la plantegem vostès i per tant el nostre vot serà en 
contra.”

PSC

La Sra. Anna Ordóñez portaveu del grup municipal PSC comenta el següent:
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“No entenem si  es que no sabem explicar-nos o aquest  equip de govern no ens 
escolta, hem dit per activa i per passiva, en els plens, al despatx en reunions o al 
passadís  com ve li  agrada dir  al  nostre  alcalde,  que no pot  aprofitar  de fer  una 
modificació que per raons de personal, socials...  vulgui aprofitar per modificar uns 
pressupostos que li recordem que és la primera vegada que es van aprovar  pel vot 
de l'alcalde. 

És la primera vegada que uns pressupostos d'un govern en minoria no s'han volgut 
tractar,  analitzar i  modificar amb tot el  consistori  i  l'equip de govern va optar per 
aprovar tenint a la meitat dels representants d'aquest poble en contra.

En  l'anterior  modificació  de  crèdit  vam  dir  que  el  GMS  no  podia  aprovar  una 
modificació econòmica d'un govern en minoria si l'equip de govern no comptava amb 
l'oposició. 

Els  vam  tornar  a  advertir  que  no  ens  posessin  diferents  punts  econòmics 
d'assumptes diversos en una mateixa modificació perquè hi ha temes que podem 
estar d'acord però altres no.

Però ni escolten ni tenen intenció d'escoltar.

Tenen ansietat per donar cops d'efecte sobre de la taula perquè ja va quedant menys 
per a les eleccions.

- Podien haver tractat en aquest  Ple diferents modificacions de crèdit  sense 
estar tot en un mateix punt?

Sí!

- Podien haver tractat les modificacions amb l’oposició per fer-les amb l’anàlisi i 
el rigor de tot el consistori?

Sí!

- A què s’han dedicat llavors? 

A buscar que s’aprovin les coses de manera ràpida, sense seure a tractar res amb 
ningú.

- Saben el problema que tenen?

- Que no escolten i no volen escoltar

Vostès van modificar crèdits demostrant que els pressupostos no eren correctes i ara 
contínuament necessiten diners per tot.

- Saben com es diu tot això?

• Mala organització 
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• Mala distribució 

• Mals plantejaments

És a dir;  mala gestió. 

Els tornem a repetir com han de fer les coses per comptar amb el GMS:

1.  Treballar  amb  l’oposició  en  els  modificacions  i  punts  delicats  amb  el  temps 
suficient per al correcte anàlisi i captació d’idees i esborranys.

2. Separant cada modificació si són temes i projectes diferents.

I sobretot el punt més important:

3. Fent uns bons pressupostos

Mai hem hagut de repetir tantes vegades el mateix i  en tants Plens. Com ja vam 
tractar amb l'anterior secretari, si per casualitat es paralitza un projecte o consideren 
que es bloqueja algun punt no cal que assenyalin ni responsabilitzin a l'oposició de 
res. Aquest desastre d'organització és responsabilitat de qui està gestionant el poble i 
ho lamento per vostès, però no som nosaltres.

Però a batzegades van aprovant les coses, perquè uns volen quedar bé i altres ser 
bons que venen eleccions aviat. I seguim oblidant principis i formes de treballar que 
no canvien d'un dia per l'altre o segons el tema. I això es diu; transparència.

Per  això,  avui  continuem la nostra  línia de treball  i  per  això,  el  nostre vot  és en 
contra.”

L’alcalde dóna pas a la Secretaria per a donar resposta a la intervenció del 
PDeCAT.

Respecte al tema de la distribució del superàvit de l’any  2017, és cert que no està 
acordada la seva distribució però a l’expedient ja s’explica a l’informe de Secretaria 
Intervenció  que no es  pot  disposar  del  romanent  de tresoreria  mentre  no estigui 
aprovada la distribució del superàvit per l’import a distribuir. Però en aquest cas hi ha 
més romanent de tresoreria que sí és de lliure disposició. És a dir, si de la liquidació 
del pressupost de l’any 2017 se’n desprèn un superàvit pressupostari de 443.000 €, 
això és el que estem obligats a distribuir però el romanent de tresoreria  de lliure 
disposició va ser de 744.000 € del qual s’ha fet ús en dues modificacions de crèdit de 
55.000€, llavors podem disposar de la diferència entre els 744.000€ de romanent de 
tresoreria i  els 443.000 € que els tenim afectats pendents de de la distribució de 
superàvit i és el que ja s’ha fet servir. Aquesta intervenció ha informat així, l’informe 
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consta a l’expedient. Es pot fer servir 245.000€, llavors aquest romanent està lliure 
per a poder disposar per a modificacions de crèdit.

 

Referent al tema de la contractació, totes les contractacions a les quals us referiu van 
informades des del punt de vista de la partida. És cert que algunes partides estan 
excedides però a nivell de partida, sempre hi ha crèdit a nivell de vinculació jurídica. 
No s’autoritza cap despesa si no hi ha una borsa de vinculació jurídica amb crèdit, en 
aquesta  borsa  estan  totes  les  partides  vinculades.  En  cap  cas  s’han  fet 
contractacions sense consignació pressupostària.

Des  d’Alcaldia,  atenent  les  explicacions  de  vot  dels  diferents  grups  polítics,  es 
proposa modificar la proposta per sotmetre a votació, de manera que la modificació 
de crèdit sols afecti a l’aprovació de l’increment de les retribucions del personal (en 
aplicació  de  l’article  18.  2  de  la  Llei  de  Pressupostos  Generals  de  l’Estat) i 
l’amortització de deute, deixant la resta de temes per un altre sessió al setembre. 

La nova proposta que es sotmet a votació és la següent: 

PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE 

 

 

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
NÚM. 3/2018, EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT.- Exp. 856/2018    

 

Vist que en data 12 de juliol de 2018 es va dictar per part de l’Alcaldia provisió d’inici  
d’expedient de modificació de crèdits, en la qual s’especifica la modalitat de modificació 
de crèdit, el finançament de les despeses i la seva justificació.

 

Vist que aquesta modificació es justifica per la necessitat de dur a terme despeses que 
no  poden  demorar-se  fins  a  l’exercici  següent  i  la  seva  consignació  pressupostària 
existent  és insuficient  o inexistent;  així  com per la necessitat  de donar compliment  a 
l’aplicació del superàvit pressupostari en l’exercici 2017, obligació imposada per l’article 
32 de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
(LOEPSF).

 

Vist que s’ha emès informe de Secretaria sobri la Legislació aplicable i el procediment a 
seguir.

 

Vist que s’ha informat favorablement per part de la Intervenció sobre el compliment dels 
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objectius de la LOEPSF.

 

Atesa la necessitat de modificar la proposta inicial plantejada per aquesta alcaldia en el 
sentit de suprimir algunes de les despeses inicialment proposades i mantenint únicament 
el suplement de crèdit necessari per atendre l'increment retributiu del personal previst a 
la LPGE 2018 (import 18.217,75€), així com la distribució del superàvit resultant de la 
liquidació de l'exercici 2016 (226.862,80€).

 

Vist que la Intervenció ha manifestat que la modificació proposada no altera el sentit de 
l'informe emès sobre compliment dels objectius de la LOEPSF, en tant que es proposa 
una menor despesa. 

 

De  conformitat  amb  el  que  es  disposa  en  l'article  177.2  del  Text  Refós  de  la  Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 2/2004, de 5 de març, i en  
l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

 

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

 

 

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient  de modificació de crèdits núm. 3/2018, en la 
modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria 
resultant de la liquidació de l'exercici anterior i fent ús del fons de contingència, per un 
import total de 237.392,91 €, d'acord amb el següent detall: 

 
a)     Suplements de crèdit

 

Aplicació Descripció
Crèdit 
inicial

Suplements 
de crèdit

Crèdit 
definitiu

Progr. Econòmica     

9200 130.00 Retribucions bàsiques
150.770,9

2
4.509,48 155.280,40

9200 130.01 Hores extraordinàries 12.000,00 186,56 12.186,56

9200 130.02 Triennis 9.000,80 156,14 9.156,94

3371 130.00 Retribucions bàsiques 6.350,64 17,66 6.368,30
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3371 130.02 Triennis 240,30 0,86 241,16

3321 130.00 Retribucions bàsiques 17.371,28 264,68 17.635,96

3321 130.02 Triennis 109,48 1,44 110,92

3340 130.00 Retribucions bàsiques 21.205,54 344,31 21.549,85

3340 130.02 Triennis 2.042,27 31,02 2.073,29

1533 130.00 Retribucions bàsiques 94.413,00 1.530,51 95.943,51

1533 130.02 Triennis 2.855,33 43,71 2.899,04

1533
153.00

Complement dedicació 
especial

5.893,08 96,36 5.989,44

3230 130.00 Retribucions bàsiques 66.323,86 1.040,37 67.364,23

3230 130.02 Triennis 4.382,60 69,11 4.451,71

3230 131.00 Personal laboral temporal 3.771,18 61,25 3.832,43

3231 120.05 Retribucions bàsiques 7.833,00 120,00 7.953,00

3231 120.06 Triennis 2.116,90 32,47 2.149,37

3231 121.00 Retribucions complementàries 4.356,10 65,88 4.421,98

3231 121.01 Retribucions complementàries 3.783,50 54,17 3.837,67

3231 121.03 Triennis 3.243,00 48,59 3.291,59

9200 120.00 Retribucions bàsiques 29.945,16 202,00 30.147,16

9200 120.03 Triennis 10.083,76 163,80 10.247,56

9200 121.00 Retribucions complementàries 33.004,30 331,27 33.335,57

9200 121.01 Retribucions complementàries 40.829,32 742,13 41.571,45

9200 120.06 Triennis 7.109,76 101,10 7.210,86

9200 121.03 Altres complements 11.447,62 166,84 11.614,46

9200 160.00 Seguretat Social 82.448,93 6.610,39 89.059,32
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3230 160.00 Seguretat Social 23.385,98 365,22 23.751,20

3231 160.00 Seguretat Social 6.138,20 81,25 6.219,45

3340 160.00 Seguretat Social 7.183,57 116,57 7.300,14

3321 160.00 Seguretat Social 5.357,43 75,62 5.433,05

1533 160.00 Seguretat Social 34.960,26 586,99 35.547,25

0110 648.00
Amortització arrendament 
financer. Gespa artificial al 
camp de futbol municipal

65.426,16
218.120,47

283.546,63

0110 913.04
Amortització préstec a ll/t. 
Subministrament d'aigua al 
Baix Penedès

23.740,11
8.742,33

32.482,44

  
TOTAL SUPLEMENTS DE 

CRÈDIT
245.080,55

 

 

El finançament d’aquesta modificació és el següent:

 
1.     Romanent de tresoreria

 

Aplicació 
pressupostària

Descripció Euros

  870.00 Romanent de tresoreria. Per a despeses generals 10.530,11

  870.10
Romanent de tresoreria. Per a despeses amb 
finançament afectat 226.862,80

 TOTAL 237.392,91

 
2.     Ús del fons de contingència previst al cap. 5 de despeses (baixes pressupost 

despeses)

 

Aplicació 
pressupostària

Descripció Import

9290 500.00 Fons de contingència 7.687,64

 TOTAL BAIXA DESPESES 7.687,64
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SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona i en el tauler d’anuncis, pel termini de quinze dies, durant 
els quals els interessats posaran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. 
L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin 
presentat  reclamacions;  en  cas  contrari,  el  Ple  disposarà  d'un  termini  d'un  mes  per 
resoldre-les. 

 

TERCER.  Significar que simultàniament a la tramitació d’aquesta modificació de crèdit 
s’està tramitant  l’aprovació del  pla  econòmic financer  que l’Ajuntament  està obligat  a 
elaborar atès de l’incompliment de la regla de la despesa resultant de la liquidació de 
l’exercici 2017, de manera que el pla ja contempla les previsions que es proposen amb 
aquesta modificació. 

Per tal de debatre la nova proposta, l’alcalde fa un recés de 10 minuts.

 INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT

PDeCAT

El portaveu del PDeCAT exposa el següent:

Després de valorar la nova proposta de modificació de crèdit el nostre vot és a favor.

PSC

La portaveu del grup municipal del PSC exposa el següent: 

Després de valorar la proposta d’alcaldia que planteja una rectificació de la proposta 
inicial  de  modificació  de  crèdit,  corresponent  a  aprovar  les  diferències  de  les 
retribucions  salarials  del  personal  i  l’amortització  d’arrendament  financer  Gespa 
artificial  al  camp de futbol municipal  i  amortització préstec a ll/t.  Subministrament 
d’aigua al Baix Penedès,

El nostre vot és: a favor.

 Expedient 530/2018. Aprovació de la massa Salarial del Personal 
Laboral any 2018
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Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE

 

D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MASSA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL 
DE  L’AJUNTAMENT  DE  BANYERES  DEL  PENEDÈS  I  DEL  SEU  ORGANISME 
AUTÒNOM CORRESPONENT A L’ANY 2018.- Exp. 530/2018

 

ANTECEDENTS

 

Per provisió d’aquesta Alcaldia de data 7 de maig de 2018, es va iniciar l’expedient per a 
l’acreditació,  aprovació i  publicitat  de la massa salarial  del  personal  laboral  d’aquesta 
Corporació corresponent a l’exercici corrent, alhora que es disposava l’emissió d’informe 
per part de la Secretaria Intervenció Municipal.

 

El pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2018 va ser aprovat inicialment pel Ple 
en acord de data 7 de desembre de 2017, el qual va esdevenir definitiu, una vegada 
exposat al públic sense reclamacions, en data 8 de gener de 2018.

 

La secretària interventora Tresorera accidental, ha emès informe en data 16 de juliol de 
2018 sobre el procediment legal aplicable, en el qual s’acredita que l’import de la massa 
salarial  del  personal  laboral  de  l’Ajuntament  de  Banyeres  del  Penedès  ascendeix  a 
420.329,70 € i de l’organisme autònom Fundació Josep Cañas a 12.454,23 €.

 

FONAMENTS DE DRET

 

1.  L’article  primer,  apartat  vint-i-setè  de  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de 
racionalització  i  sostenibilitat  de  l’administració  local  (LRSAL),  que  modifica  la  Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (LBRL), introdueix un nou article 103.bis, 
sobre  la massa salarial  del  personal  laboral  del  sector  públic  local,  que obliga a les 
corporacions locals a aprovar anualment la massa salarial del personal laboral del sector 
públic local respectant els límits i les condicions establertes amb caràcter general en la 
corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
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2. L’article 18, apartat Quatre, de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals  
de  l’Estat  per  a  l'any  2018,  disposa que la  massa salarial  del  personal  laboral  està 
integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d’acció 
social  meritades  per  aquest  personal  en  l’any  anterior,  excloses  les  prestacions  i 
indemnitzacions de la Seguretat Social, les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social 
a càrrec de la Corporació, les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o 
acomiadaments i les indemnitzacions per despeses que hagués realitzat el treballador.

 

3.  Aquesta  massa  salarial,  conforme  a  l’apartat  Dos  del  mateix  precepte,  no  pot 
experimentar  un  increment  global  superior  al  1,5  per  cent  respecte  les  retribucions 
vigents a 31 de desembre de 2017, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes de la 
comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix. A 
més d’això,  si  l’increment del  Producte Interior  Brut  (PIB) a preus constants en 2017 
arribés o superés el 3,1 per cent s’afegiria, amb efectes de 1 de juliol de 2018, un altre 
0,25 per cent d’increment salarial. En aquests moments ja es coneix que el PIB supera el  
3,1 per cent de manera que es computa a efectes de càlcul un increment addicional del  
0,25 per cent a partir del 1 de juliol de 2018.

 

Preveu, a més, aquest apartat Dos de l’article 18, un tercer increment addicional d’entre 
el  0,2  i  el  0,3  per  cent  de la massa salarial  (pot  arribar  al  0,3  per  cent  en cas que  
l’Ajuntament s’hagi situat en superàvit pressupostari en l’exercici 2017), potestatiu, prèvia 
negociació col·lectiva que determinarà, si s’escau, el percentatge i la mesura a la qual 
destinar-ho.

 

4.  Encara  que  no  es  digui  expressament,  aquesta  aprovació  s’ha  de  considerar  de 
competència del Ple atesa la seva directa vinculació al Pressupost anual i a la plantilla de  
personal, l’aprovació de les quals correspon a aquest òrgan municipal d’acord amb els 
articles 22.2.e)  LBRL, 52.2.f)  del  Text  refós de la Llei  Municipal  i  de Règim Local  de 
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC), i 168.4 de la 
Llei d’Hisendes Locals, Text refós aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març 
(TRLHL), llevat l’excepció prevista a la disposició addicional 16a LRBRL, introduïda per  
l’esmentada LRSAL.

 

5. La massa salarial aprovada haurà de ser objecte de publicitat a la seu electrònica de la 
Corporació i al Butlletí Oficial de la província en el termini de vint dies, conforme l’apartat  
3 d’aquest article 103.bis LRBRL.

 

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.
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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 l'exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

 

PRIMER.-  Aprovar  la  massa  salarial  del  personal  laboral  d’aquesta  entitat  local  per 
l’exercici  2018,  que  s’ajusta  a  l’article  18.dos  de  la  Llei  6/2018  de  3  de  juliol,  de 
Pressupostos  Generals  de  l’Estat  per  a  l’any  2018,  i  que ascendeix  a les  quantitats 
següents:

 

Ajuntament de Banyeres del Penedès: 

-        Massa salarial personal laboral: 420.329,70 €

 

Organisme autònom Fundació Josep Cañas: 

-        Massa salarial personal laboral: 12.454,23 €

 

SEGON.-  Fer  públic  aquest  import  en  la  seu electrònica  de  l’Ajuntament  i  al  Butlletí 
Oficial de la Província en el termini de vint dies.

INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT

PDeCAT

El Sr. Jordi Guasch portaveu del grup municipal PDeCAT comenta el següent:

“Atenent  que  aquesta  aprovació  pretén  adequar  aquesta  massa  als  increments 
legalment establerts. Nosaltres hi votarem a favor”

PSC

La Sra. Anna Ordóñez portaveu del grup municipal PSC comenta el següent:

“Estem d’acord, amb l’aprovació de la massa salarial, sent l’augment de salari que 
s’ha d’aplicar per llei del 1,25€ i el 0.25€.

El nostre vot és: a favor.”
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B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

Expedient 1175/2017. Donar compte informe d'Intervenció 2018-62 sobre 
distribució de superàvit liquidació 2016

INFORME DE INTERVENCIÓ RELATIU A LA DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT DE LA 
LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2016 

 

ANTECEDENTS

1. En data 28 d’abril de 2017 l’Alcalde va aprovar la liquidació de l’exercici 2016.

 

2. En data 28 de novembre de 2017 aquesta Intervenció va emetre informe en relació a 
la  distribució  del  superàvit,  del  qual  226.862,80  euros  es  podien  destinar  a  finançar 
inversions financerament sostenibles.

 

3. Atenent a aquest informe, l’alcaldia elabora una memòria en la qual proposa distribuir 
el superàvit de la següent forma:

 

Inversió financerament sostenible: SUBSTITUCIÓ DE 
LLUMENERES AL PRIORAT DE BANYERES, PRIMERA FASE 221.168,64

Reducció d'endeutament 5.694,16

TOTAL A DISTRIBUIR 226.862,80

 

Aquesta memòria, sotmesa a informe de la intervenció, es converteix en proposta al Ple.

 

4. Al Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 28 de desembre de 2018, es 
sotmet a debat i votació la proposta, no aconseguint la majoria legalment requerida per a 
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la seva aprovació. 

 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

 

1.  L’article  32  de  la  Llei  orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  pressupostària  i  
sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant) estableix que si la liquidació se situa en 
superàvit, aquest es destinarà a reduir el nivell d’endeutament net.

 

2. La disposició addicional sisena de la LOEPSF (vigent durant l’exercici 2017 i també 
durant l’exercici 2018, en virtut del Reial Decret-llei 1/2018, de 23 de març) estableix que 
si les corporacions locals compleixen amb els nivells d’endeutament que fixa la legislació 
reguladora  de  les  Hisendes  locals  en  matèria  d’autoritzacions  d’operacions 
d’endeutament, han liquidat l’exercici anterior amb capacitat de finançament i romanent 
de tresoreria per a despeses generals positiu i  el  seu  període mig de pagament no 
supera el valor de 30, podran destinar l’import del superàvit un cop deduïdes, si escau, 
les  despeses  pendents  d’aplicar  a  pressupost,  a  finançar  inversions  financerament 
sostenibles  amb  el  límit  de  la  previsió  de  la  capacitat  de  finançament  de  l’exercici 
següent.

 

3. La disposició addicional setzena del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals defineix què s’entén per inversió 
financerament sostenible. 

 

Ara bé, per poder destinar el superàvit a finançar inversió financerament sostenible és 
exigit que la despesa estigui en fase d’autorització abans del 31/12/2017. 

CONCLUSIONS

 

PRIMER. El Ple de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès no va aprovar la distribució 
del superàvit de la liquidació de l’exercici 2016 abans del 31/12/2017, motiu pel qual no 
pot  acollir-se a allò  establert  a la disposició  addicional  sisena de la LOEPSF (regles 
especials  per  al  destí  del  superàvit  pressupostari:   setzena del  RD 2/2004  (finançar 
inversió  financerament  sostenible),  de  manera  que  en  aplicació  de  l’article  32  de  la 
LOEPSF ha de destinar el superàvit a reduir el nivell d’endeutament. 
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SEGON. L’aplicació  de  l’article  32  de  la  LOEPSF (destí  del  superàvit  pressupostari) 
requereix tramitar la corresponent modificació de crèdit, del tipus suplement de crèdit, en 
el vigent pressupost. 

El Ple es dóna per assabentat.

 

Donar compte Decrets

Nom Data Resum Expedient

DECRET 
2018-0042

14/05/2018 
20:22

Convocatòria a sessió ordinària del Ple de la 
Corporació pel proper 17 de maig de 2018. 

Exp. PLN/2018/6
PLN/2018/6

DECRET 
2018-0043

17/05/2018 
23:21

Aprovació del pagament de la multa 
coercitiva per no atendre les mesures 

correctores en les instal·lacions del dipòsit 
nou

479/2018

DECRET 
2018-0044

18/05/2018 
11:22

Decret d'alcaldia sol·licitud subvenció PAM 
2018

1495/2017

DECRET 
2018-0045

18/05/2018 
12:36

Decret d'ampliació termini i canvi instructor 
de l'expedient sancionador per infracció 

normativa reguladora del Servei de 
subministrament d'aigües potables.

189/2018

DECRET 
2018-0046

21/05/2018 
10:48

Decret admissió a tràmit projecte d'estesa de 
línia elèctrica

586/2018

 

DECRET 
2018-0047

 

23/05/2018 
15:02

Convocatòria de la Junta de Govern Local en 
sessió ordinària de data 24 de maig de 2018. 

JGL/2018/17
JGL/2018/17

 

DECRET 
2018-0048

 

30/05/2018 
15:02

Convocatòria de la Junta de Govern Local en 
sessió ordinària de data 31 de maig de 2018. 

JGL/2018/18
JGL/2018/18

 06/06/2018 Decret de sol·licitud d’informes previs a 180/2018
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DECRET 
2018-0049

 

12:57 tramitar una modificació puntual del POUM

DECRET 
2018-0050

 

06/06/2018 
15:13

Convocatòria de la Junta de Govern Local en 
sessió ordinària de data 7 de juny de 2018. 

JGL/2018/19
JGL/2018/19

Decret 
2018-0051

08/06/2018 
13:48

Decret avocació i resolució, en part, de la 
sol·licitud de tallar el carrer Albert Santó i 

ocupació amb taules i cadires els dies 8, 9 i 
10 de juny i els caps de setmana de juny a 

setembre

709/2018

 

DECRET 
2018-0052

 

13/06/2018 
15:11

Resolució de l’expedient de baixes per 
inscripció indeguda al padró d’habitants per 
incompliment dels requisits de l’art. 54 del 

Reglament de població i demarcació 
territorial.

3/2018

DECRET 
2018-0053

 

13/06/2018 
15:13

Convocatòria de la Junta de Govern Local en 
sessió ordinària de data 14 de juny de 2018. 

JGL/2018/20
JGL/2018/20

DECRET 
2018-0054

16/06/2018 
17:25

Resolució de l’expedient de baixes per 
inscripció indeguda al padró d’habitants per 
incompliment dels requisits de l’art. 54 del 

Reglament de població i demarcació 
territorial.

 

979/2017

DECRET 
2018-0055

18/06/2018 
13:22

Resolució de l’expedient de baixes per 
inscripció indeguda al padró d’habitants per 
incompliment dels requisits de l’art. 54 del 

Reglament de població i demarcació 
territorial.

 

690/2017

DECRET 
2018-0056

 

20/06/2018 
15:13

Convocatòria de la Junta de Govern Local en 
sessió ordinària de data 21 de juny de 2018. 

JGL/2018/21
JGL/2018/21

DECRET 
2018-0057

27/06/2018 
15:15

Convocatòria de la Junta de Govern Local en 
sessió ordinària de data 28 de juny de 2018. 

JGL/2018/22
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 JGL/2018/22

DECRET 
2018-0058

 

29/06/2018 
18:50

Decret aclariment clàusula 13 dels plecs de 
clàusules administratives del contracte de 

serveis de neteja viària i jardineria

104/2018

Anul·lat

DECRET 
2018-0059

 

29/06/2018 
19:58

Decret de l'Alcaldia d'aclariment sobre 
presentació de proposicions electròniques en 

licitació de neteja viària i jardineria i 
ampliació de termini

104/2018

DECRET 
2018-0060

 

03/07/2018 
11:14

Decret de l'alcaldia sobre despeses 
programades pel Pla Local de Joventut 

anualitats 2018 i 2019

 

836/2018

 

DECRET 
2018-0061

 

03/07/2018 
15:14

Convocatòria de la Junta de Govern Local en 
sessió ordinària de data 4 de juliol de 2018. 

JGL/2018/23
JGL/2018/23

DECRET 
2018-0062

 

03/07/2018 
15:27

Decret de l'alcaldia d'aprovació prèvia del 
projecte d'actuació específica d'interès públic 

a sòl no urbanitzable. Estesa de línia 
subterrània de mitja tensió al tram de 

Saifores

586/2018

DECRET 
2018-0063

05/07/2018 
10:16

Decret cessió material concert divendres 
Festa Major 2018

845/2018

DECRET 
2018-0064

 

05/07/2018 
10:47

Decret Cessió material Festa Major pels 
Nens del Vendrell el dia 8 de juliol de 2018.

846/2018

DECRET 
2018-0065

 

10/07/2018 
13:03

Decret cessió escenari a la Societat nova 
amb motiu del sopar de cloenda de la Festa 

Major
861/2018

DECRET 
2018-0066

 

11/07/2018 
15:12

Convocatòria de la Junta de Govern Local en 
sessió ordinària de data 12 de juliol de 2018. 

JGL/2018/24
JGL/2018/24

DECRET 
2018-0067

 

12/07/2018

17:15

Decret de l'alcaldia sobre comunicació al 
Departament d'Economia i Finances de la 

Generalitat de Catalunya de l'estat del deute 
a 31.12.2017 

885/2018
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El Ple es dóna per assabentat.

 

Donar compte de les Juntes de Govern Local

Nom Data Resum Expedient

ACTA DE 
JUNTA DE 
GOVERN 
2018-0024

 

13/07/2018 
10:21

 

Acta Junta de Govern Local en 
sessió ordinària de data 12 de juliol 

de 2018. JGL/2018/24

 

JGL/2018/24

ACTA DE 
JUNTA DE 
GOVERN 
2018-0023

05/07/2018 
13:27

Acta Junta de Govern Local en 
sessió ordinària de data 4 de juliol de 

2018. JGL/2018/23
JGL/2018/23

ACTA DE 
JUNTA DE 
GOVERN 
2018-0022

03/07/2018 
14:11

Acta Junta de Govern Local en 
sessió ordinària de data 28 de juny 

de 2018. JGL/2018/22
JGL/2018/22

ACTA DE 
JUNTA DE 
GOVERN 
2018-0021

25/06/2018 
14:41

Acta Junta de Govern Local en 
sessió ordinària de data 21 de juny 

de 2018. JGL/2018/21
JGL/2018/21

ACTA DE 
JUNTA DE 
GOVERN 
2018-0020

20/06/2018 
13:52

Acta Junta de Govern Local en 
sessió ordinària de data 14 de juny 

de 2018. JGL/2018/20
JGL/2018/20

ACTA DE 
JUNTA DE 
GOVERN 
2018-0019

13/06/2018 
14:28

Acta Junta de Govern Local en 
sessió ordinària de data 7 de juny de 

2018. JGL/2018/19
JGL/2018/19

ACTA DE 
JUNTA DE 
GOVERN 
2018-0018

02/06/2018 
0:04

Acta JGL/2018/18 sessió ordinària de 
data 31 de juny de 2018.

JGL/2018/18

ACTA DE 30/05/2018 Acta Junta de Govern local sessió JGL/2018/17
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JUNTA DE 
GOVERN 
2018-0017

11:35
ordinària de data 24 de maig de 

2018. JGL/2018/17

ACTA DE 
JUNTA DE 
GOVERN 
2018-0016

16/05/2018 
17:21

Acta de la Junta de Govern Local en 
sessió ordinària de data 10 de maig 

de 2018. JGL/2018/16
JGL/2018/16

El Ple es dóna per assabentat.

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

La  Regidora  d’hisenda  Anna  Jané  dóna  la  següent  resposta  a  la  pregunta 
formulada  per  PDeCAT  sobre  les  obligacions  pendents  de  pagament 
d’exercicis tancats (liquidació 2017): 

“El  saldo de les obligacions pendents de pagament  d’exercicis  tancats correspon 
principalment al reconeixement de l’obligació derivada de la compra a terminis del 
immoble de la cooperativa, d’enfront de l’ajuntament.
 
 
A l’any 2016 es reconeix aquesta obligació (document comptable ADO) on el  1er 
pagament és a l’any 2016, el 2on pagament al 2017, el 3er pagament al 2018 i el 4rt 
pagament al 2019. 
 
 
A tancament de l’exercici 2017 queden pendents dos pagaments que sumen 55.000€ 
i que apareixen reflexats en el saldo d’obligacions pendents d’exercicis tancats, ja 
que es van reconèixer en l’exercici anterior.
 
Comentar també que el 3er pagament es va fer al mes de febrer d’enguany.
 
 
La diferència fins el saldo de 58.173,43€, correspon a la suma de diverses quantitats 
poc rellevants, com pot ser el saldo retingut d’una empresa que va entrar en concurs 
de creditors, uns plans de pensions a treballadors reconeguts al 2011 i 2012 que no 
es van arribar a pagar per restriccions regulades a la llei de pressupostos, o unes 
subvencions reconegudes l’any 2010-2011-2015 que no es van acabar pagant a la 
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Fundació Marta Mata o als Caps grossos de Sant Miquel. “

PRECS I PREGUNTES

PDeCAT

El Sr. Jordi Guasch portaveu del grup municipal PDeCAT comenta el següent:

 “LOGIS PENEDÈS. 

Fa pocs dies,  vàrem ser  coneixedors per  la  premsa que es  pretenia  reactivar el 
projecte del Logis Penedès, amb el coneixement dels diferents ajuntaments afectats. 
Posteriorment, també per la premsa, vam poder llegir unes manifestacions seves on 
desmentia alguna de la informació publicada. 

Entenem que si per part de Cimalsa o de la Generalitat es reprèn aquesta iniciativa 
hauria  estat  un  detall  que  informés  d’aquests  moviments,  almenys,  a  tots  els 
membres del consistori abans que a la premsa. 

Com que malauradament, tots sabem que del que es publica a la premsa, no sempre 
se’n pot fer cas del tot, li agrairíem que ens informés ara, a nosaltres i a la resta 
d’assistents, quina és la situació real d’aquest assumpte, i quin posicionament pensa 
adoptar l’equip de govern al respecte. 

 COSTOS REALS DE CERTES ACTIVITATS.

Els agrairíem que ens informessin del cost real que han suposat per l’Ajuntament la 
trobada de Harley’s i la Run  Banyerenca. I els ho preguntem perquè, si no anem 
errats, hem pogut veure la compra de samarretes per valor de 3.000 €, pagament de 
sopars  a  col·laboradors  i  altres  despeses  que  entenem  que  van  associades  a 
aquests esdeveniments. Per tant, els demanem això: quin ha estat el cost real directe 
i indirecte d’aquests dos esdeveniments?. 

 PRESENTACIÓ DEL JACIMENT A SABARTÈS.

També de passada, si ens poden informar del cost que va suposar per l’Ajuntament, 
la presentació que es va dur a terme a Sabartès de les novetats sobre el jaciment 
Iber de Les Masies de Sant Miquel. Perquè tot sigui dit de passada, vàrem ser molts 
els que vam quedar una mica decebuts de tot plegat. Les expectatives generades al 
voltant d’aquest acte varen ser molt elevades i el contingut del mateix va ser més 
aviat pobre. Potser per alguns de vostès saber que a les Masies hi havia un jaciment  
d’aquestes característiques ha estat una gran descoberta, però per a molts no ha 
estat més que una constatació del que ja se sabia fa temps. I força temps. Als anys 
60 ja es va descobrir que hi havia quelcom de suma importància. I, ara deu fer uns 
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20 anys, quan es va descobrir amb la construcció d’aquella bassa i la Generalitat va 
emprendre la protecció de la zona no va ser pas per casualitat. O sigui, que la única 
novetat que tenim ara respecte a aquell  moment,  és que aleshores es disposava 
d’una informació en blanc i negre i com que ara tenim una foto en color, l’hem de fer 
sortir a tots els mitjans. I hem de fer una presentació amb “bombo i platillo” com es 
diu col·loquialment. 

I quin és el motiu de tant de rebombori? Doncs l’única explicació que hi trobem és 
que es tracta del primer acte de campanya electoral. I que pagarem entre tots. Potser 
estem parlant de pocs diners amb la qual cosa tindrà una importància relativa, o 
potser estem parlant d’un import més considerable.....  

 BOSCOS

Com que som gent de paraula, no volem faltar a la nostra promesa de demanar-li en 
cada Ple com tenim el tema Boscos. Ens pot informar si hi ha hagut algun avenç en 
aquest assumpte? O seguim exactament on ho vam deixar nosaltres fa més de tres 
anys? Perquè a banda d’informar-nos que han tingut moltes reunions, cosa que no 
posem en dubte, ara per ara, no ens consta que hi hagi hagut cap mena de progrés 
remarcable.

 SANCIÓ SANITAT. 

Ens  poden  explicar  perquè  hem  hagut  de  pagar  una  sanció  a  sanitat  per 
incompliment en tema de salut publica? Quin era l’incompliment? I perquè no es va 
resoldre en el seu moment quan es va detectar?”

PSC

La Sra. Anna Ordóñez portaveu del grup municipal PSC comenta el següent:

“Teníem vàries preguntes que com ja ha fet el PDCAT no les tornarem a repetir, el 
Logis és un tema molt important pel PSC. 

 El  decret  479/2018 Resolució  del  Servei  de  Salut  Pública  d’imposició  de 
multa  coercitiva  per  no  atendre  totes  les  mesures  correctores  en  les 
instal·lacions d’aigua del Dipòsit Nou.

Ens  pot  explicar  quines  eren  les  mesures  correctores  que  va  indicar  la 
Inspectora del servei de Salut Publica del Camp de Tarragona amb data  11 
de juliol del 2017?

Li donaven de termini fins el 21 de setembre, però encara i així la inspectora 
no es va tornar a presentar fins el 26 d’octubre perquè amb aquesta data no 
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estaven fetes les millores??

Perquè  fins  el  3  de  maig  de  2018  no  s’emet  informe  tècnic  de  mig 
subsanació? Es perquè el dia 21 d’abril reben vostès la notificació de multa de 
600€?

Estan rectificades les mesures correctores?. 

 El decret 180/2018  Modificació puntual del POUM a iniciativa d’EQ Esteve

Entenem que per  vostè  són petites coses les que s’han de modificar  per 
aquesta empresa, però creiem que tot el consistori o com a mínim la comissió 
de seguiment ( si  hi hagués, perquè ja ens va dir en el ple anterior que va ser  
un error comprometre’s a fer-la) hauria d’estar informat de tots els passos que 
es fan respecte a les obres que ha de fer EQ ESTEVE.

 Com  es  possible  que  es  faci  una  entrada  per  la  festa  major,  es  realitzi 
l’activitat sense cap tipus de contestació per part de l’ajuntament i el mateix 
dia a les quatre de la matinada l’alcalde de cop i volta digui al comerç que ha 
de tallar en sec?; i a sobre que el consistori no li suposa cap cost.

Per tenir una resposta ràpida i  certa llibertat en els actes,  hem de tenir o 
comprar-nos una Harley? Li preguntem amb tot el respecte Sr. Alcalde.

 Perquè diem “ EMPALMADA” a una festa que acaba a dos quarts de cinc, 
arribats aquest punt cada any es va retallant més la festa de dissabte, l’any 
vinent amb una orquestra en tindreu prou.

 Com es possible que un acte solidari a favor del “ CÀNCER DE MAMA” i que 
van ser pioners Banyeres , l’hagin deixat perdre? 

 Hi  ha una factura  de AULES Advocats S.L.P per  un import  de 3.388€ en 
concepte de defensa jurídica procediment presumpte delicte electoral. Ens ho 
pot explicar?”

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.
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L’Alcalde La secretària accidental, 

Amadeu Benach i Miquel Immaculada Rocio Santos Cuellas
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