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Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS
EXTRAORDINÀRIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 3 DE DESEMBRE DE 2010.

EN

SESSIÓ

A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 3 de desembre de
2010, a les 17.00 hores, sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Núria Figueras Tuset, assistits pel
Secretari–Interventor de la Corporació, Sr. Joan Manel Ferrera Izquierdo, es reuneixen els
Regidors:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sr. José María Acosta Fajardo,
Sr. Lluís Inglada Jané,
Sr. Salvador Solé Alegret,
Sr. Jorge Santalla Montes
Sr. Avelino Menéndez Suarez.
Sr. Alejandro Muñoz-Reja Prieto.
Sr. Luis F. Suárez López.
Sra. Catalina Pérez Garcia.
Sr. Joan Coll Molero.

Els reunits constitueixen quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió que ha estat
oportunament convocada per aquest dia i hora.
Ha justificat la seva absència la Sra. Esmeralda Sala Martínez.

Acte seguit es passa a tractar el següent:

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
4/2010 DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2010 DE L’ORGANISME AUTÒNOM
FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS, H/10/124.
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2011,
H/10/106.
......................................................................................................................................

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
4/2010 DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2010 DE L’ORGANISME AUTÒNOM
FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS , H/10/124.
1. Per Providència de la Presidència de l’organisme autònom Fundació Josep Cañas de data 22 de
novembre de 2010 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 4/10 del
tipus crèdit extraordinari.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals no hi ha
consignació en el pressupost ordinari actual, cal tramitar l’expedient de crèdit extraordinari que cal
finançar mitjançant nous ingressos sobre els previstos inicialment al pressupost, anul·lacions o
baixes dels crèdits d’aplicacions del pressupost de despeses i romanent de tresoreria per a
despeses generals, amb subjecció a les disposicions vigents.
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3. El Consell Rector, en sessió extraordinària de data 29 de novembre de 2010, va aprovar aquesta
proposta de modificació de crèdit del pressupost de l’organisme autònom Fundació Pública Josep
Cañas, així com la seva remissió a l’entitat local per a la seva tramitació i, si s’escau, aprovació.
Despeses que cal finançar:
1/ Crèdits extraordinaris:
Aplicació
pressupostària
3330 63201

Descripció

Proposta de consignació

Obres de consolidació de Cal Fontanilles

19.762,73

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS

19.762,73

Finançament que es proposa:
1/ Nous ingressos
Previsió

Descripció

75080

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació. Obres de consolidació de Cal
Fontanilles

Proposta de
consignació
11.291,00

2/ Romanent de tresoreria
Previsió
87000

Descripció
Romanent de tresoreria per a despeses
generals

Proposta de consignació
8.471,73

Fonaments de dret

1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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, i
als articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa
que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de l’organisme no hi hagi
crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, la presidenta ha d'ordenar la incoació de l'expedient de
concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent de tresoreria per a despeses generals, amb
nous o majors ingressos sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions
o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
3. Correspon al Consell Rector l’aprovació de la proposta de modificació del pressupost mitjançant
concessió de crèdit extraordinari, la qual s’haurà de remetre a l’entitat local per a la seva
tramitació i aprovació, si escau.
Per tot això,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la proposta de modificació del pressupost de la Fundació Josep Cañas
mitjançant expedient de crèdit extraordinari, que cal finançar mitjançant nous ingressos i romanent
de tresoreria per a despeses generals, per un import total de 19.762,73 euros.
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SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten
reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des
de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
Intervencions:
Sr. Coll: s’ha modificat el pressupost per poder executar les obres de consolidació de Cal
Fontanillas.
Sr. Santalla: només s’ha demanat un pressupost. El que es farà s’aixafarà desprès amb les obres
del museu.
Sra. Alcaldessa: calia fer les obres de forma ràpida per no perdre la subvenció, segons
l’arquitecte no implicarà cap problema a l’hora de fer les obres posteriors. Respecte la canalització
ens informen que està correcte.
Sr. Menéndez: la obra es un monstruo para el pueblo que somos, el autor lo merece pero la obra
es muy grande. Se gasta mucho remanente y se han hecho muchas modificaciones últimamente.
Estamos preocupados por la magnitud y coste de las obras del museo.
Vamos a saltitos, esto no son fases ni planificación.
Sra. Alcaldessa: vostè el que li passa es que nosaltres en 3 anys hem fet més que vostè durant
tota la seva època.
Sr. Menéndez: usted no tiene proyecto por fases.
Sr. Inglada: dius que tirem del romanent, però es que el romanent és per això.

Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:

Vots a favor: 4 del grup CiU, 2 del grup ICV i 4 del PSC

Vots en contra: 0.

Abstencions:0.

Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS.

2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2011.H/10/106

Antecedents
L’alcaldessa de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost general per a l’exercici 2011.
El secretari - interventor de l’Ajuntament ha emès els informes favorables que figuren a
l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
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Fonaments de dret
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent i els
òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos dels organismes que l’integren,
conformement als seus estatuts o al document fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90, i els articles 3, 19.3 i 22 del RDL 2/2007, de
28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària
(TRLGEP).
Per tant,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2011, el qual, resumit per
capítols i per a cadascun dels organismes que l’integren, és el següent:

INGRESSOS

1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
6. Alienació d’inversions reals
7. Transferències de capital
8. Passius financers
9. Actius financers

TOTALS INGRESSOS

DESPESES

1. Despeses de personal
2. Despeses en béns corrents i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
6. Inversions reals
7.Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers

TOTALS DESPESES

Pressupost
de l’entitat

929.200,00
40.000,00
644.416,96
690.431,71
53.076,78
777.980,59
400.113,96
0,00
0,00

3.535.220,00

Pressupost de
l’entitat

796.887,31
1.078.420,87
28.981,41
368.611,99
1.178.094,55
0,00
0,00
84.223,87

3.535.220,00

Pressupost de la Fundació
Josep Cañas

0,00
0,00
4.320,00
44.156,80
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00

148.476,80

Pressupost de la Fundació
Josep Cañas

20.599,55
24.147,65
20,00
2.709,60
101.000,00
0,00
0,00
0,00

148.476,80
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SEGON.- Aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball que s’acompanyen com annex al
pressupost.
TERCER.- Aprovar les bases d’execució del pressupost que s’acompanyen com annex al pressupost.
QUART.- Exposar-lo al públic, mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler
d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran
presentar-hi reclamacions.
CINQUÈ.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini
d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen
l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Intervencions:
Sr. Molero: realitza una exposició del pressupost de la Fundació, tant d’ingressos com de
despeses.
Respecte l’Ajuntament presentem un pressupost auster.
Sr. Menéndez: la gran mayoría de partidas son las del año pasado. Hay partidas que hace un mes
las quitamos y ahora las volvemos a meter. Los ingresos seguimos a un nivel alto, IBI, IVTM, ICIO.
Volvemos a vender la parcela, se ha previsto 777.981 euros cuando en 2008 la habíais previsto en
1.111.424 euros. Hay aportación importante del Estado, Fons de Cooperació Local. No entiendo
que el Ayuntamiento no haya ingresado nada de la Mancomunitat en cuatro años. Se ha reclamado
ayudas para comprar vivienda, 6.000 euros, por primera vez se prevén, más que una necesidad de
ayuda consideramos que ustedes lo han considerado como una oportunidad política de cara a las
próximas elecciones, tres años sin esa posibilidad para jóvenes necesitados ya nos parece. Se
vuelve a meter la escola bressol, eso sí con 40.000 euros más de coste. Al fin parece que ya no
tendremos que hacer transferencias a Llorenç por la gestión del agua al Priorat de Banyeres. No
vemos eficacia en las gestiones de consumos eléctricos, no está previsto que llegue el agua del
Ebro durante el 2011? A pesar de ello un 21% de consumo eléctrico en agua. Quitan el parque del
Pujolet y ahora lo ponen, no han hecho nada en dos años, esa es su forma de gestionar el parque
del pueblo. Contenidors soterrats, la aportación del Ayuntamiento será muy alta, implica un 46%
de subvención, Quieren decir que no se podría gestionar mejor y en otros lugares para que la
aportación de l’Ajuntament no represente tanto. Parece ser va a gestionar mejor la poda. De la
Fundación Josep Cañas, daba la impresión de que la iban a gestionar económicamente com mejor
eficacia y hasta ahora sólo aumento de las aportaciones municipales y dineros públicos y punto.
De Cultura queremos que nos aclaren una nueva partida de 2.100 euros trabajos gestionados por
otras empresas. Los talleres municipales van a menos, casi tres veces menos de las cuotas de
asistencia de 2007 y sin embargo los gastos no descienden. Llar d’avis, esta es la única subvención
que asciende, un 17,2%. Electricidad, un 140% de incremento en consumo del campo de fútbol, en
2010 se multiplicó por casi 6 veces la previsión inicial. No se prevé dinero para pagar a los
redactores del POUM, nos causa extrañeza. Caminos, en los cuatro años de gestión municipal,
deterioro total, ahora se vuelve a meter un camino pero aligerado, por el medio pérdida o mejor
renuncia municipal a subvenciones. Mantenemos la situación por segundo año consecutivo, no
podemos ahorrar o destinar nada de los recursos ordinarios a inversiones. De los 2.354.125 euros
de los recursos ordinarios no podemos destinar ni una peseta a inversión.
Sr. Coll: la política que seguim es satisfer necessitats i despeses socials indispensables del poble.
Respecte l’aigua, quan arribi del CAT s’augmentarà la despesa perquè ara només es paga la
dotació.
Sr. Inglada: de l’aigua, el que puja és l’aigua de l’Ebre que és cara. Respecte les lluminàries en
breu executarem les obres de canvi de les mateixes per estalvi energètic.
Sra. Alcaldessa: sí que es important invertit, però és molt important mantenir, només cal donar
un tomb per l’escola per veure que ara sí hi ha un manteniment.
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Sr. Santalla: debes dar una vuelta por el pueblo para ver como está.
Sr. Menéndez: no se prevé gasto para el vehículo de protección civil.
Sr. Inglada: la situació econòmica és complicada, ja veurem en quina situació econòmica és troba
el nou ajuntament.

Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:

Vots a favor: 4 del grup CiU i 2 del grup ICV.

Vots en contra: 4 del grup PSC.

Abstencions: 0.

Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.

Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 18.45 hores, donant fe de
tot allò, jo el Secretari que certifico.
Banyeres del Penedès, 3 de desembre de 2010.

Núria Figueras Tuset
Alcaldessa de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Joan Manel Ferrera
Secretari
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