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Ajuntament de Banyeres del Penedés
(Tanagona)

ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÉS EN SESSIÓ
EXTRAORDINARA QUE TINGUÉ U¡.OC EL DIA 4 DESEMBRE DE 2008.

A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedés, essent el dia 4 de
desembre de 2008, a les 20.00 hores, sota la Presidéncia de I'Alcalde Sr. Josep Maria
Abril i Palacios, assistits per el Secretari - Interventor de la Corporació, Sr. Joan Manel
Ferrera lzquierdo, es reuneixen els Regidors:

1 Sr. José María Acosta Fajardo,
2 Sra. Sonia Andrés Ramirez,
3 Sra. lda Pilar Josefa Berdusan Farre.
4 Sra. Núria Figueras Tuset,
5 Sr. Lluís Inglada Jané,
6 Sr. Avelino Menéndez Suárez,
7 Sra. Conxita Ribosa Cocinero.
8 Sr. Salvador Solé Alegret,
9 Sr., Jorge Santalla Montes

Es troba absent de la sessió el Sr. Luis F. Suárez López per motius laborals.

Els reunits constitueixen quórum suficient per a la válida celebració de la sessió que ha
estat oportunament convocada per aquest dia i hora.

ORDRE DEL DIA

APROVACIÓ, SI S'ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÉD|T 7/08 DEL
PRESSUPOST DE L'EXERGIGI 2OO8 H/08/I31.

APROVACIÓ, SI S'ESCAU, D'UNA OPERACIÓ DE CRÉD|T A LLARG TERMINI
PER F|NAN9AR TNVERSTONS H/08/116.

APROVACIÓ, SI S'ESCAU, INICIAL DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE
CREDIT 2/08 DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2OO8 DE L'ORGANISME
AUTÓNoM FUNDACIÓ JosEP CAÑAS H/08/I55.

I

APROVAR, SI S'ESCAU, PROPOSAR NOMENAMENT DE JUTGE/SSA DE PAU
SUBSTITUT/A DE BANYERES DEL PENEDÉS CIO8I253.

APROVAR, SI S'ESCAU LA MOCIÓ PER MANIFESTAR LA VOLUNTAT
D'AMPLIAR LA PRESÉNCIA DE LA UNIVERS¡TAT ROVIRA I VIRGILI A LA
NOSTRA COMARCA PER M|TJA DE LA IMPLANTACIÓ D'ESTUDIS
UNIVERSITARIS DE GRAU D'INFERMER¡A I DE MAGITERI CIO8I284
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Ajuntament de Banyeres del Penedés
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1. APROVACIó, SI S'ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÉD|T 7/08 DEL
PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2008 H/08/131.

ANTECEDENTS

1. Per providéncia de l'Alcaldia de data 17 de novembre de 2008, s'ha incoat I'expedient
per mod¡f¡car el crédit mitjangant suplement de crédit i crédit extraordinari.

2. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a
les quals la consignació és insuficient o no n'hi ha en el pressupost ordinari actual, s'ha de
tramitar l'expedient de suplement de crédit i crédit extraordinari que cal finangar mitjangant
romanent de tresoreria per a despeses generals, majors i nous ingressos sobre els
previstos inicialment al pressupost, anul'lacions o baixes dels crédits de partides de
despeses i operació de crédit, del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les
disposicions vigents.

Despeses que cal finangar:

1/ Suplements de crédit:

qW$ry1l " N ,N\\*.. cfa-l$fünsuÓ i W,*:NÑ"\ff i , .* *N
4220 14100 {ltre personal 47.828,8i 1 .215,03 49.043,8€

3220 14'tOO \ltre Personal 2.648,9( 12.598,80 15.247,7C

4630 1 51 01 3rat¡ficac¡ons Personal Labotal 616,4( 41,4C b b / , d (

4410 21000 nfrastructures i béns naturals 85.393,1 42.006,1 6 I 27.399,3Í

4520 21200 :dificis i altres construcc¡ons 4.000,0( 4.100,00 8.1 00,0(

452221200 vlillores equipaments esportius 1.650,0( 3.350,00 5.000,0(

4634 21200 id¡ficis ¡ altres construccions 200,0( 242,8C 442,E|

463221300 Vlaquinár¡a, ¡nstal'lacions, etc 150,0( 370,0c 520,0c

1210 21400 leoaracions i manteniment elements de transporl 428,0( 950,0c 1.378,0(

2220 21400 ?eparacions i manteniment elements de transport 228,0( 465,1€ 693,1r

121 0 21600 :qUlpament per a pTOCeSSOS OlnTOrmaclo I z. / óó,u{. 2.756,8C 't 5.545,6(

1210 22000 Vlaterial d'oficina 8.729,6Í 400,0c 9. t  29,6Í

4630 22000 Vlaterial d'of¡cina 1.000,0( 550,00 1.550,0(

3130 22001 tremsa. revistes. llibres i altres Dubl¡cac¡ons 1.000,0( 200,0c 1.200,0(

4521 22100 :nerg¡a eléctrica 3.E50,0( 4.200,oc 8.050,0(

4631 22100 :nergia eléctrica 1.000,0( 415,0C 1 .415 ,0 (

4220 22105 vlenjador escola bressol 9.066,8t 1.813,3€ 10.880,2(

1210 22109 vlater¡al serveis 3.000,0( 400,0c 3.400,0(

4521 22109 vlaterial serveis 500.0( 805.0c 1.305,0(

313222200 lomunicacions telefóniques 1.962,71 310,44 2.273Je

4220 22200 lomunicacions telefóniques 1.200,0( 200,0c 1.400,0(

4410 22200 lomun¡cacions telefóniques 2.400,0( 300,0c 2.700,0(

3130 22300 Iransports 38.000,0( 8.352,0C 46.352.0(

4523 22607 \ctiv¡tats de carácter esportiu 2.000,0( 200,00 2.200,0(

4540 22607 Festes populars 85.685,2: 2E.750,0[ 114.435,21

1210 22604 )rets c¡municació pública SGAE 5.533,1/ 148,74 5. t2 ' t ,óa
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4220 22700 Neteja 18.500,00 563, I ( 19 .063 ,1 (

4221 22700 Neteja J  / .UUU,U 22.000,0c 59.000,00

4420 22700 Recoll¡da d'escombriaires 192.698,72 5 ¿ . ó t  I , I L 245.576,42

442222700 Neteja solars i boscos 6.078,24 3.000,0c 9.078,2r

4423 22700 Recollida animals abandonats via públ¡ca 400,0c 200,0( 600,00

4424 22700 Recollida i emmagatzematge vehicles via pública 600,0c 2.000,0( 2.600,00

1210 22706 Estudis i treballs técnics 22.500,00 6.314,0( 28.814,O(

432222706 Estud¡s ¡ tfeballs lecnics 5.600,0c 13.993,34 19.793,34

4410 22706 Estudis i treballs técnics 9.1 00,0c 3.900,0( 13.000,00

4422 22706 Estudis i treballs técnics 4.730,80 1.218,OC 5.948,8C

6110 22708 Serveis de recaotació a favor de I'ent¡tat 9.000,0( 11 .997 ,84 20.997,65

1 1 1 0 2 3 3 0 0 Indemnitzacions órgans de govern 23.430,0( 4.620,0C 28.050,0c

31 32 46500 Conveni Cooperac¡ó Serveis Soc¡als 8.600.0c 1.342.1e 9.942,18,

4420 46500 Transferéncies a comarques 26.023,19 27.667,27 53.690,46

3132 48900 \ltres transferéncies 3.950,0C 1.146,2t 5.096,28

432260004 ]ond¡cionament zona aoarcament CEIP Mare de Déu del
rriorat

61.268,76 3.480,0( 64.748,76

4523 62005 Rocódrom 1 1.000,0c 1 .316 ,5 ( 12 .316 ,50

4520 62006 Tancament terrenys zona esportiva camp de futbol I  38.199,4( 4.563,44 142.762,93

4633 62205 Centre cívic Priorat de Banyeres 43.938.41 4.082,5€ 48.021,O1

4322 62501 larreres arquitectóniques edif¡c¡ Ajuntament 29.1 30,6{ 10 .983 ,1  1 40 .113 ,76

432262700 vl¡llofes urbanes 62.231,Ot 4.000,0c 66.231,08

5110 62702 Jrban¡tzació PMU Boscos 1.277 .832,4t 166.440,1S 1.446.272,67

51'tO 62707 vlagatzem municipal i millores serveis Saifores 69.738,2( 2.000,0c 71.734,2C

466.886,2G

2/ Crédits extraord¡nar¡s:

otal altes crédits : 497.350.68

Finangament que es proposa:
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4220 15000 troductivitat 1.280,00

2220 16300 :ormació i perfeccionament del Dersonal M2,44

3132 22109 vlateÍial servei podologia 138,60

4120 22109 tlater¡al de sefve¡s 91 ,00

313222601 \tencions protocol laries i representatives 300,0(

4650 22607 :estes i activitats juven¡ls 950,0(

3132 46502 ICBP. Servei dAtenció Domiciliária 3Q6,2¿

4220 48900 \ltres transferéncies 1.200,0(

4320 6201'l nstal'ladó 0uadres eléCtr¡cs defin¡tius nuclis Sant Miquel i Sa¡fores 26.056,1 t

30.464,42
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3/ Romanent líquid de tresoreria:

Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: 422.422,7'l

4/ Anul'lacions o baixes dels crédits de de

Operació de crédit a llarg termini pel finangament d'inversions: 327.588,10

otal 1.608.774.97
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34023 vlenjador escola bressol 12.200,0( 2.440,0( 14.640,00

42000 )articioació en els tributs de I'estat 438.41 1,6( 46.298.6( 484.710.20

39904 rólissa d'assegurances sin¡stres 6,0( 4.202,8t 4.208,88

39902 :XCufSlOnS 26.000,0( 2.637,0( 30.637,00

461 00 )ioutació. Activitats culturals 3.000,0( 8.040,0( 1 1.040,00

321 30 rOVP emoreses subministradores de sefveis 32.000,0( 9.357,8/ 41.357,84

72.976,32

lst$lffil I'ffioeosiaalaffi Defffi'

1210 12000 letribucions básioues 39.288,34 13.943,4i 2s.344,87

1210 12112 letribucions comDlementaries f uncionar¡s 62.  I  61 ,51 6.707.9Í 45.453.58

4220 13000 )ersonal laboral f¡x 97.625,3Í 9 .810 ,1 i 77.8',t5,16

1210 21500 ulobiliari ¡altres 1.000,0( 450,0( 550,00

4322 46500 ransferenctes a comaroues 8.915,0( 4.458,0( 4.457,00

r210 60001 \dquisició hab¡tatge "Cal Fontan¡lles" 23.674,24 23.674,24 0,0c

4410 60002 lubministrament aigua Ba¡x Penedés. Conveni ACA 270.974,4C ztu.9t4,4L 0,00

1210 60003 Reforma interior edif¡ci carrer Mestre Josep Güell, 69 65.278,87 61.329,22 3.949,65

4430 62200 Csera cement¡ri municioal 6.000,0( 6.000,0( 0,00

4220 62202 \moliació esc¡la bfessol 50.000,0t 50.000,0( 0,00

4420 62301 lonstrucció conten¡dors sotenats 36.228,04 2s.213,54 1 1 . 0 1 4 , 5 0

4422 62301 lecintes recoll¡da vegetals 12.000,0( 7.000.0( 5.000,00

1210 62303 Sonoritzac¡ó sala d'actes Ajuntament 4.437,35 4.437,3! 0,0c
't21162505 Climat¡tzació 6.000,00 6.000,0( 0,00

4630 62600 Equipament per al procés de la informació 600,0c 600,0( 0,0c

51 0.598,32

5/ Operació de crédit:

Plaga Ajuntament, 6 - Teléfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDES - NIF P43O2OOOG



@

@
Ajuntament de Banyeres del Penedés

(Tanagona)

Baixes pressupost ingressos:

otal baixes 1.111.424.29

3. El secretari interventor ha emés informes favorables.

FONAMENIS DE DRET

1. La normativa jurídica está recollida fonamentalment a I'article 177 del Reial decret
legislatiu 212004, de 5 de marg, pel qual s'aprova elText refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i als articles 34 a 38 del RD 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 I'exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crédit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la
incoació de I'expedient de concessió de crédit extraordinari o de suplement de crédit.

El finangament es pot realitzar a cárrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjangant
anul'lacions o baixes de crédits de despeses d'altres partides no compromeses del
pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduTbles sense pertorbació del
respectiu servei.

3. Segons I'article 22.2.ei47 de la Llei 711985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
régim local, l'aprovació de la modificació del pressupost es competéncia del Ple de
I'Ajuntament per majoria simple.

4. Cal tenír en compte I'article 165.1 del Reial decret legislatiu 212004, de 5 de marg, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació a
l'article 19.3 del RDL212007, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
general d'estabilitat pressupostária (TRLGEP), juntament amb els articles 16.2 i 19 del RD
146312007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la
Llei general d'estabilitat pressupostária.

Per tant,

Es proposa al Ple de la corporació I'adopció dels següents ACORDS:

PR¡MER.- Aprovar l'expedient de suplement de crédit i crédit extraordinari número 712008,
per import de -13.247,64 €, que cal finangar mitjangant el romanent de tresoreria per a
despeses generals, majors i nous ingressos sobre els previstos inicialment, anul'lacions o
baixes dels crédits de partides de despeses i operació de crédit a llarg termini, del
pressupost vigent de la corporació.

SEGON.- Trametre a la Direcció General de Política Financera. en el termini dels 15 dies
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hábils següents al coneixement del Ple, I'informe de la intervenció sobre I'avaluació del
compliment de I'objectiu d'estabilitat que estableix I'article 16.2 del Reglament de la LGEP,
atés que el pressupost general de I'exercici 2008, amb la modificació de crédit en trámit, no
assoleix l' objectiu d' estabilitat pressu postária.
Elaborar i aprovar un pla económic financer, amb un horitzó temporal máxim de tres anys,
en el termini máxim dels tres mesos següents a I'aprovació de la modificació del
pressupost en trámit, de conformitat amb I'article 22 del TRLGEP i articles 19, 20 i 21 del
Reglament de la LGEP.

Posteriorment, d'acord als articles 21.3 i 26 del Reglament de la LGEP, cal donar
comunicacií a la Direcció General de Política Financera del corresponent pla económic
financer que s'ha aprovat i procedir a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província

TERCER.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hábils, mitjangant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Províncra. Si no
es presenten reclamacions, I'acord será ferm. En cas contrari, el Ple disposará del termini
d'un mes, comptat des de la finalització del període d'exposició pública, per resoldre

Intervencions:
Sra. Ribosa: Esposa textualment:
"Cal remarcar 2 coses:

Primera . Tenir els comptes al dia isaber "on som" era un dels repúes que teniem al
entrar a l'ajuntament i és la nostra intenció fertencaments comptables mes a mes, tal
com es sol fer en les empreses privades, per aconseguir aquest proposit.

Hem anibar gairabé a final d'any i hem volgut fer una modificació de credit que reculli
la situació comptable real del nostre ajuntament.

Per tant, s'han introdwT fofes /es despeses al dia d'avui, tot i que poden quedar petits
serre//s que s'han d'acabar de pertilar. S'han resseguft una a una les partides, pertal
de revisar les despeses i preveurc e/s gasfos que poden anibar fins a final d'any, de tal
manera que la situació que resultid'aquesta modificació de credit s'ajusti al máxim
possrb/e a la realitat.

Segona . La realitat és que Banyeres no s'escapa de la crisigue s'esfd vivint en tot el
món. Comengant pelgovern central, la Generalitat, seguint perfofs e/s estaments
oficials fins anibar als ajuntamenfs, ens trobem amb un greu problema de liquidesa.

El problema més important que tenim a I'ajuntament de Banyeres és e/ d'haver cobert
una bona part del pressuposf 2008 amb l'alienació de la parcel.la 41 del polígon El
Poet per un valor de més 1.100.000 euros. Aquesta parcel.la no s'ha venut tot i
mantenir confactes amb possrbles compradors.

Per tant ara l'hem de donar de baixa i per cobrir aquesta diferéncia hem hagut de fer
fres coses;
1. Donar de baixa inversions que s'han anulat o que no es realitzaran aquest any.
2. Sol.licitar un crédit bancari per valor de 327.588,10 euros.
3. Recone al romanent de tresoreria per un impoñ de 422.422,71 eu¡os.

D'altra banda, i axd és nou. En I'article 16.2 del RD 1463 del 2 de novembre del 2007,
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al sol.licitar un crédit s'ha de realitzar un informe de la interuenció sobre l'avaluació del
compliment de l'objectiu d'estabilitat pressuposfaria, ja que no l'assoleix.

Per últim, cal remarcar que malgrat tot, mantenim el patrimoni. La parcel.les son
nosfres i no perdem l'esperanga (tot i els temps difícils) de poder vendre'n alguna, amb
la qual cosa, isegons la situació que hi hagi a l'ajuntament en aquell momen| es
podria cancel.lartotal o parcialment aquest credit bancari".

Sr. Menéndez: exposa textualment:

"Lo positívo :

Que no venden, no alienar, la parcela de la zona industrial que habíamos dejado de
patrimonio.

Que la contabilidad se ya actualizando gracias a mantener una plantilla estable del
personaldedicado a esfa tarea.

Lo que nos presentan :

No debemos niqueremos ser participes de su gestión de de l'Ajuntament de Banyeres.

Miren ; de /os 1.500.000 € de inversiones no ejecutadas del 2.007, ya se gastaron
655.832, ahora 554.715 €. Só/o quedan : 293.340 €. Es muy fuerte. No puede ser
admisible. Era dine¡o destinado a inversiones gue ha desaparecido como tal en la gestión
de Vds.

Les queda sólo el20o/o. Que ya veremos a que va.

Les queda solamente un 20% en Romanent. No puede ser tanto desprcpósito en
inversiones.

Paradójicamente el proyecto de la urbanización del Bosg que hemos adjudicado nosofrog
les lava la cara. Me explicaré. Con esta modificación las inversiones salen en negativo
230.307 €. Resfan. Si quitamos el suplemento del proyecto del Bosque, que lo financian
los propietarios, el negativo seria de 398.000 € en inversiones.

El Estado /es esfa, nos esfa, salvando parcialmente. A Io largo del año 125.000 € de más
(35% sobre lo presupuestado) sobre lo presupuestado por l'Ajuntament. Menos mal. Por
cieño, parece ser que los 46.000 € que vienen del Estado de esfa modificación,
conesponden a afrasos del 2.006. Ténganlo en cuenta para los gasfos.

Resu/fa que de las modificaciones que hacen han subido con más gasfos fodos /os
capítulos del Presupuesfo. Sobretodo /os de Seryicios y Transferencias a entidades, y de
que manera.

Lo del lncasol: Más de 150.000 €ni se sabe = 175.336 € con IVA incluido

Desaprovechan subvenciones a base de hacer menos obra o renunciar a ella, en otros
casos.

Están desanimando a la población y también desanimando al empresariado. Los pagamos
todos.

Resulta que de las modificaciones del Presupuesto que hacen, han subido con más
gasfos fodos los capítulos del Presupuesto y sobretodo los de Servicrbs y Transferencias a
entidades, y de que manera, en cantidades respetables. Iodos los capítulos de gasfos
conientes.
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Sin embargo el de lnversiones a bajar. De las 7 modificaciones sólo Ia de incorporación de
una parte de inversiones del año 2.007, mutilada, ha sumado. Bueno hay una con 180 €.
En esta resfamos 230.307 € que en realidad son 398.747 € lo gue se resfa.

Veamos un ejemplo de como despilfanan Vds nuestros recursos.'

Fiesúas populares de Banyeres:

. Previsto en el Presupuesto de l'Ajuntament para el 2007, por el equipo del PSC
: 60.000 €

. Gastado en e|2.007. gestión desde junio de CiU + lC : 84.644,59 €

. Previsto en el Presupuesto de l'Ajuntament para el 2.008, por el equipo de CiU + ICV
: 85.100 €

. Gasfos en 2.008 por el equipo de CiU + ICV : 114.435 €

Ya van a por los 20 millones de pfs antiguas para Fiestas Populares.

No se incluyen en esa partida Ia otras fiesfas que también se desa nollan: juveniles,
culturales, dona... que van aparte

Ni /as ciudades tienen esfos dispe ndios para fiesúas populares. ¿Esfamos en un pueblo?.

Por contra los ingresos para Fiesfas no se han incrementado, en todo caso se mantienen.

Todo sale del mismo lugar de los recursos económicos del municipio, de /os banyerenses.

Y menos mal que esfamos en tiempos de cn'srs. ¿Quien dice lo de la crísis en nuestro
Ajuntament?

Srs /o senfimos por el pueblo pero no
modificación de crédito.

Lamentable la gestión que están haciendo
la modificación".

podemos apoyar, como hemos dicho, esfa

de nuestro Ajuntament. Votamos en contra de

Sra. Ribosa: dirigint-se al Sr. Menéndez, li replica que qué a fet pels empresaris que diu
que estan queixosos, quantes coses ha fet vosté per ells? Quantes zones industrials va
crear?.
Tenim una problema a I'hora de vendre la parcel'la del Poet, i per aixó s'ha donat de baixa.
Vosté diu que Boscos ens salva, está molt equivocat, hi ha molts impagats i a més, hem
hagut d'avangar diners per poder pagar al contractista.
Quines subvencions hem perdut? No concreta res.
Les inversions s'han mantingut, com les de la piscina, I'hotel entitats...

Sr. Alcalde: vosté diu que el poble está desanimat, i aixó no ho veig, parlo cada dia amb
molta gent.
Vosté va deixar factures sense pagar, des de 2002, de Sorea, Fomento, EcoBP, a més va
dir que havia deixat pagat el soterrament de les línies eléctriques del CEIP Mare de Déu
del Priorat per import de 80.000 euros.
Si vosté diu que va deixar 1.500.000 euros, perqué ens ha deixat quatre préstecs que
encara hem de pagar? Es una contradicció.

Sr. Menéndez: no se me ha contestado... la facturació de Foment quizá se quedó para
que informse el técnico.
El 1.500.000 euros no lo digo yo, lo dice el acta de arqueo.
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Sr. Santalla: de la part¡da 452i 463 de energía eléctrica, me pueden explicar que se va a
hacer?
Vemos que hay facturas de cosas que ya se han hecho.

Sra. Ribosa: no es preocupin, seran informats.

Acte seguit, l'Alcalde sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada
amb ef següent resultat:

. Vots a favor: 6 delgrup CiU i lCV.

. Vots en contra: 4 del grup PSC.

Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.

2. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, D'UNA OPERACIÓ DE CRÉDIT A LLARG TERMINI
PER FINAN$AR INVERSIONS H/08/116

Antecedents

1. Pel Decret de l'Alcaldia de data 12 de novembre de 2008 s'inicia l'expedient per
concertar una operació de crédit a llarg termini per finangar inversions, per import de
327.588,10 €.

2. En execució del pressupost de la corporació, les inversions que cal finangar són les
següents:

lPartid;-----l hrpo'té 
-l

Wl W2t62,$ |
W-= Wl
14410 6230e l l58.¿6?p? I
|4ñ h1o14¡o---l
1511o62?oe 

_l 
Fo.6-+ir--l

3. Analitzades les ofertes presentades, la més favorable per a la corporació és la
presentada per I'oficina del municipi de Banyeres del Penedés de l'entitat Caixa d'Estalvis i
Pensions de Barcelona, amb les condicions financeres següents:

lmport: 327.588J0e
Tipus d'interés i marge: euribor trimestral + 0,90
Període de revisió: trimestral
Termini total en anys: 20
Període de disponibilitat: en el moment de la signatura
Període de caréncia: sense caréncia
Terminid'amortització en anys: 20
Comissió d'obertura : 0,10o/o
Comissió d'estudi: 0

@

@
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. Comissió amortització anticipada: 0

. Comissió cancel'lació anticipada: 0

4. Elsecretari interventor ha emés els corresponents informes.

Fonaments de dret

1. D'acord amb I'article 49 del Reial decret legislatiu 212004, de 5 de marg, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (i I'article 36.2 del RD
500/90, de desenvolupament de la Llei, en cas de modificació del pressupost per crédit
extraordinari i suplement de crédit), les despeses d'inversió es poden finangar amb
operacions de crédit.

2. L'Ajuntament de Banyeres del Penedés té aprovat definitivament el pressupost de
I'exercici corrent.

3. Cal tenir en compte I'article 165.1 del Reial decret legislatiu 212004, de 5 de marg, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació a
l'article 19.3 del RDL2l20O7, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
general d'estabilitat pressupostária (TRLGEP).

4. De conformitat amb I'article 23 del TRLGEP i I'article 25 del Reglament de
desenvolupament de la Llei general d'estabilitat pressupostária, I'autorització a les Entitats
Locals per a realitzar operacions de crédit atés I'article 53 del TRLRHL, haurá de tenir en
compte el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostária.

Per tant,

Es proposa al Ple de la Corporació I'adopció dels següents ACORDS :

PRIMER.- Concertar una operació de crédit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb

la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, per un import de 327.588,10 €, per finangar

les despeses d'inversió següents:

lPartida l@ 
-ll-tmponill
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SEGON.- Aprovar les condicions financeres ofertades per I'entitat Caixa d'Estalvis i
Pensions de Barcelona, que es detallen seguidament:
. lmport: 327.588,10 €
. Tipus d'interés i marge: euribor trimestral + 0,90
. Període de revisió: trimestral
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'  Terminitotalen anys: 20
. Període de disponibilitat:: en el moment de la signatura
. Període de caréncia: sense caréncia
' Termini d'amortització en anys: 20
' Cornissiód'obertura:0.10o/o
. Comissió d'estudi: 0
. Comissió amortització anticipada: 0
. Comissió cancel.ladó anticipada: 0

TERCER.- El pagament de les obligacions derivades d'aquesta operació de crédit no
queda garantit específi cament.

QUART.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera de la
Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre ECF113812007, de 27 d'abril, sobre
procediments en matéria de tutela financera dels ens locals.

CINQUÉ.- Facultar I'alcalde per formalitzar t'operació de préstec que s'aprova pel present
acord, amb l'entitat financera Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.

lntervencions:
Sra. Ribosa:
"Aquesta operació no s'ha fet alegrament. Abans de concertar-la, ens hem mogut per
poder triar el que fos més avantatjós per l'ajuntament.
En un principi vam mirar de sol.licitar un credit hipotecari, pero e/s rnferessos eren abusius
i les taxacions ínfimes.
Finalment hem sol.licitat ofeftes a 4 bancs i caixes diferents per poder triar la millor
operació:

- La Caixa
- Caixa Tanagona
- BBVA
- Banco Pastor

1 sehs dubte, ha estat la de la Caixa qui ha ofe¡t les millors condicions. Fins hitot hem
consultat amb algún "expert" i ens ha asseguraf que, dins la situació actual, eren unes
bones condicions".

Sr. Menéndez: exposa textualment:
.Operación de Credito de 327.288 €, a 20 años, altipo de euribor + 0,90, con La Caixa

¡Lo que tardaba en llegar esta Operación de crédito!.

Encontraron l'Ajuntament saneado económicamente y con recursos y en menos de año y
medio a por créditos.

Más de 50 millones de las antiguas pesefas gue se han de devolver, y con intereses.

Que necesidades se van a financia¡?:

1. tancament tenenys zona espotÍiva camp futbol.

2. condicionament zona aparcament CEIP Mare de Déu del Priorat.

3. canalitzac¡ó aigua potable tram TP-2124.

4. construcció contenidorssoferraús.
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5. sotenament línies elécfnques caffetera TP-2124.

Esta clarc que es poner por poner necesidades porque lo normal serian gasfos ordinarios
a la vista de /os gasfos.

Viendo esfas propuesfas no descañamos los reiferados cornentarios que recibimos en el
sentido de que Vds están tratando de sacar el POUM de cualquier manera y a toda costa y
últimamente a toda prisa para obtener algunos beneficios para el municipio, vía acuerdos
con particulares. Esperemos gue eso no trascienda negativamente e irrecuperablemente
en la planificación urbanística nien eltenitorio de Banyeres.

Sres esfamos en contra de esta modificación y para lo que se destina".

Sra. Ribosa: Sr. Avelino, vosté va demanar un préstec al 2005, per treure les barreres
arquitectóniques, que no s'ha fet, i per fer una área recreativa, que tampoc s'ha fet.
Inversions que no s'han fet, en que es va destinar el diner?.

Sr. Menéndez: no hay inversiones y además, durante veinte años se estará devolviendo
dinero mas intereses.

Sr. Alcalde: dirigint-se al Sr. Menéndez: el Govern central estudia augmentar els marges
d'endeutament del ens locals. Si vosté en temps de bonanga económica, va demanar
préstecs, perqué no ho podem fer ara que estem en tems de crisis, no está motivat?.

Acte seguit, I'Alcalde sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada
amb el següent resultat:

. Vots a favor: 6 delgrup CiU i lCV.

. Vots en contra:4 del grup PSC.

Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.

3. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, INICIAL DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE
CRÉDI 2/08 DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2OO8 DE L'ORGANISME
AUTÓNOM FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS H/08/I55

ANTECEDENTS

1. Pel Decret de la Presidéncia de la Fundació Pública Josep Cañas de data 10 d'octubre
de 2008, s'inicia l'expedient per a I'aprovació de la modificació de crédit mitjangant
suplement de crédit i crédit extraordinari.

2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació és insuficient o no n'hi ha en el pressupost ordinari actual, cal tramitar
I'expedient de suplement de crédit i crédit extraordinari que s'ha de finangar mitjangant
nous ingressos del pressupost vigent de la corporació i romanent líquid de tresoreria de
lliure disposició, amb subjecció a les disposicions vigents.

Despeses que cal finangar:

1/ Suplements de crédit:
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2/ Crédits extraordinaris:

TOTAL MODIFICAC'Ó PRESSUPOST DE DESPESES

Finangament que es proposa.'

5.010,52

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 5.0'r0,52

3. El Consell Rector, en sessió ordinária de data 18 de novembre de 2008, va aprovar
aquesta proposta de modificació de crédit del pressupost de l'organisme autónom
Fundació Pública Josep Cañas, i va aprovar la seva remissió a I'entitat local per a la seva
tramitació i, si s'escau, aprovació.

FONAMENTS DE DRET

1. La normativa jurídica está recollida fonamentalment a I'article 177 del Reial decret
legisf atiu 2l2OO4, de 5 de marg, 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 I'exercici següent i en el pressupost de
I'organisme no hi hagi crédit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la
incoació de I'expedient de concessió de crédit extraordinari o de suplement de crédit.

El finangament es pot realitzar a cárrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjangant
anul'lacions o baíxes de crédíts de despeses d'aftres partides no compromeses del
pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduTbles sense pertorbació del
respectiu servei.

3. Correspon al Consell Rector I'aprovació de la proposta de modificació del pressupost
mitjangant concessió de suplement de crédit i crédit extraordinari, la qual s'haurá de
remetre a I'entitat local per a la seva tramitació i aprovació, si escau.

2/ Romanent de tresoreria
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Per tot aixó,

Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar la proposta de modificació del pressupost de la Fundació Josep Cañas
mitjangant concessió de suplement de crédit i crédit extraordinari, que cal finangar
mitjangant nous ingressos i romanent de tresoreria de lliure disposició, per un import total
de 5.010,52 euros.

SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hábils, mitjangant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Províncra. Si no es
presenten reclamacions, I'acord será ferm. En cas contrari, el Ple disposará del termini
d'un mes, comptat des de la finalització del període d'exposició pública, per resoldre-les.

Intervencions:
Sra. Ribosa:
"Aquesta modificació va ser aprovada per tots els membres del consell rector de la
Fundació Josep Cañas, per tan crec que no hi ha d'haver cap problema.
La partida més remarcable és la primera fase de la climatització del Museu per un import
de 4.600 euros, subvencionada per la Diputació per 2.300 euros i la resta s'ha cobert amb
ro m an e nt de tre so re ria".

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

. Vots a favor:10 vots, 6 del grup CiU, ICV i 4 del grup PSC.

Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS.

4. APROVAR, SI S'ESCAU, PROPOSAR NOMENAMENT DE JUTGE/SSA DE PAU
SUBSTITUT/A DE BANYERES DEL PENEDÉS C/08/253.

Al mes de desembre de 2008 restará vacant el cárrecs de Jutge de Pau substitut.

S'ha realitzat la convocatória a qué fan referéncia els articles 101.1 de la Llei Orgánica
6/1985, del Poder Judicial, i els articles 4 i 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels
Jutges de Pau.

El 27 d'octubre de 2008 es va remet al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i al BOP,
l'edicte del Sr. Alcalde, mitjangant el qual s'obre el període de presentació d'instáncies per
a cobrir els cárrecs de Jutge de Pau substitut, al Municipi de Banyeres del Penedés.

Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, núm. 253 de 31 d'octubre de 2008 es va
publicar l'Edicte del Sr. Alcalde, mitjangant el qual s'obria un termini de quinze dies hábils
per tal que les persones interessades i que reunien les condicions legals, sol.licitessin ser
nomenades Jutge de Pau substitut, per escrit dirigit a I'Alcaldia.

Dins deltermini es van presentar les sol'licituds de:

1. Sra. Sandra Domenech Borrego, de data 11 de novembre 2008, RE 5025.

2. Sra. Maria Elena Palau i Sicart, de data 13 de novembre de 2008, RE 5073.

Podran ser nomenats Jutges de Pau, tant titulars com substituts, aquelles persones que,
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tot i no ser llicenciades en Dret, reuneixin els requisits que estableix la Llei Orgánica
6/1985, d'1 de juliol del Poder Judicial, per a l'ingrés en la carrera judicial, a excepdó
d'impediment físic o psíquic per al cárrec, i que no estiguin immersos en cap de les causes
d'incapacitat o d'incompatibilitat previstes per a l'exercici de les funcions judicials, a
excepció de I'exercici d'activitats professionals o mercantils (article 102 de la Llei Orgánica
6/1985 i article 13 del Reglament 3/'t995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau).

Durant el mandat, els Jutges de Pau estaran subjectes al régim d'incompatibilitats i
prohibicions que regulen els articles 389 a 397 de la Llei Orgánica 6/1985, d'1 de juliol, del
Poder Judicial, en els termes aplicables.

Vistes les sol'licituds, queda acreditat que fa Sra. Palau i Sicart desenvolupa en I'actualitat i
des de fa 3 anys les tasques de jutgessa substituta de Banyeres del Penedés.

Examinat el seu currículum, demostrada la seva experiéncia professional i atesa la
declaració jurada de no estar incapacitada per I'exercici de les funcions própies dels/es
jutges/esses de pau, regulades, entre d'altres, en I'art 303 de la Llei 6/1985 de 1 de juliol
del Poder Judicial, es valora favorablement la idoneilat de la Sra. Palau i Sicart per al
desenvolupament de les funcions.

Per tot aixó, es proposa al Ple, I'adopció dels següents acords:

PRIMER. Proposar el nomenament de la Sra. Maria Elena Palau i Sicart, amb DNI
n.o37657232E domiciliada a Plaga de I'Om no.10 de Banyeres del Penedés, qui disposa del
títol de mestra d'educació primária, com a Jutgessa de Pau substítuta.

SEGON. Donar trasllat del present Acord a la Secretaria de Govern del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya.

TERCER. Notificar el present acord a la Sra. Maria Elena Palau i Sicart i a la Sra. Sandra
Domenech Borrego.

Intervencions:
No es realitzen intervencions per parts del/es Sr/es. Regidors/es.

Acte seguit, I'Alcalde sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada
amb el següent resultat:

.  Vots a favor:10 vots, 6 del grup CiU, ICV i4 del grup PSC.

Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS.

5. APROVAR, SI S'ESCAU LA MOCIO PER MANIFESTAR LA VOLUNTAT
D'AMPLIAR LA PRESÉNCIA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI A LA
NOSTRA COMARCA PER MffJA DE LA IMPLANTACIó D'ESTUDIS
UNIVERSITARIS DE GRAU D'INFERMERIA I DE MAGITERI CIO8I284

@
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La relació del Consell Comarcal de Baix Penedés amb I'existéncia d'estudis universitaris a
la comarca data de 1994 quan, conjuntament amb "l'Associació Promotora dels Estudis
Universitaris al Baix Penedés", varen promoure la constitució del Consorci Universitari del
Baix Penedés, entitat que hauria d'agrupar les entitats locals de la comarca i la Diputació
de Tarragona per a fer possible aquest objectiu.

El 4 de 1995 el rector de la Universitat Rovira i Vigili i el president del Consorci Universitari,
ensems del Consell Comarcal, signaven el Conveni d'Adscripció i Col.laboració
Académica, per mitjá del qual, I'Escola Universitária de Santa Maria del Mar podria
impartir, sota I'adscripció de la Universitat Rovira i Vigili, la diplomatura universitária de
Relacions Laborals.

La col'laboració de totes les entitats ha estat molt important per a que aquest projecte,
gairebé una il.lusió, reeixís. Peró és de justícia destacar la participació del Consell
Comarcal que ha prestat mitjans personals, materials i suport económic de manera molt
significativa, tant es els moments de gran éxit de convocatória, com els de més dificultat.

Durant aquest tretze anys la nostra comarca ha soferts canvis importants. Potser el més
evident ha estat gran creixement demográfic. Deu anys engá la comarca tenia una
poblac¡ó de dret lleugerament superior a cinquanta mi habitants, mentre que avui en dia
prácticament la dobla, Aquest creixement tan fort, difícilment panificables, creen problemes
i n'agreugen d'existents. Un d'ells era el déficit de titulats universitaris d'aquesta comarca.
Aconseguir apropar-se a la mitja catalana era un objectiu estratégic clar de comarca, que
passat els anys s'ha d'admetre que no ha estat assolit. Roman, doncs, pendent de noves
energies, projectes i impuls per assolir-lo.

El nostre modest projecte universitari no ha estat alié a les dificultats dels sector. La baixa
natalitat, I'aparició de noves universitats, les modes en els estudiants ens ho han posat
difícil. Com difícil és mantenir dins de les prioritats estratégiques de l'administració local, i
fins i tot de I'opinió pública, el servei públic d'ensenyament superior, del qual moltes
vegades no se n'és capag d'apreciar el transcendent retorn social de la seva inversió.

La nostra comarca, anomenada espai de frontissa, de terra de pas, cruTlla de camins,
creuada per moltes de les infrastructures més decisives pel país i está situada entre les
dues grans conurbacions metropolitanes, vol tenir algun nivell de centralitat. Es de justícia
que sigui així. La comarca vol seguir aportant al país i fer-ho manera activa, amb
infraestructures que creTn riquesa material peró també espiritual, de coneixement, de
innovació, de nous horitzons per projecte de vida. Cal recordar, amb agraTment als que ho
van fer-ho possible, peró amb un xic d'amargor que només fa quatre anys que hi ha
hospital públic a la comarca.

El marc europeu en qué estem definitivament inserits exigeix la necessária adequació de
les titulacions universitaris. La situació económica mundial en qué també hi estem
definitivament inserits exigeix racionalitat i qualitat a totes les coses que pretenguin accedir
a aquest marcat global. Els estudis universitaris ja no són una excepció.

Per tot l'anterior, es proposa al Ple l'adopció de la següent moció:

PRIMER. Confirmar la voluntat que en el seu moment va inspirar la creació de Consorci
Universitari del Baix Penedés de tenir estudis universitaris a la comarca.

Plaga Ajuntament, 6 - Teléfon 671350 - Fax671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 437'11 BANYERES DEL PENEDES - NIF P4302000G

@
, / \(K})

de Banyeres
(Tanagona)



Josep Maria Abril i Palacios
Alcalde de I'Ajuntament de Banyeres del Penedés

coDt ExP. NÚM. DOC PAG.

c/08/296 02 1 7  t 1 7

Joan ManelFerrera
Secretari

@

@
Ajuntament de Banyeres del Penedés

(Tanagona)

SEGON. Manifestar la voluntat d'ampliar la preséncia de la Universitat Rovira i Vigili a la
nostra comarca per mitjá de la implantació d'estudis universitaris de grau d'infermeria i de
magisteri.

TERCER. Pronunciar-se, preferentment pel sistema d'estudis integrats a la Universitat
Rovira i Vigili, sobre del sistema d'adscripció.

QUART. Posar-se a disposició de la Universitat Rovira i Vigili, i concretament de I'Equip
Rectoral i del propi rector, per col.laborar en tot el que sigui escaient per portar a bon port
aquest nou projecte.

CINQUÉ. Notificar la present moció alConsell Comarcal del Baix Penedés.

lntervencions:
Sr. Menéndez: de donde procede esta moción?

Sr. Alcalde i Sr. Solé: del Consell Comarcal del Baix Penedés.

Acte seguit, I'Alcalde sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada
amb el següent resultat:

. Vots a favor:10 vots, 6 del grup CiU, ICV i 4 del grup PSC.

Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS.

Sense mes temes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les 20:55 hores, donant
fe de tot alló, jo el Secretari que certifico.

Banyeres del Penedés,4 desembre de 2008.
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