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Acta Ple 1t18

Ajuntament de Banyeres del Penedés
(Tanagona)

Municipi adherit a la Veguer¡a Penedés

AGTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÉS EN SESSIÓ
EXTRAORDINARIA QUE TINGUÉ U.OC EL D¡A NOU DE FEBRER DE DOS MILVUIT.

A la Casa Consistorial de Banyeres del Penedés, essent el dia 9 de febrer de 2008, a les
12:00 hores, sota la Presidéncia de I'Alcalde Sr. José María Abril Palacios, assistits per el
Secretari - Interventor de la Corporació, Sr. Joan Manel Ferrera lzquierdo, es reuneixen
els Regidors:

- Sr. José María Acosta Fajardo,
- Sra. Sonia Andrés Ramirez,
- Sra. lda Pilar Josefa Berdusan Farre.
- Sra. Núria Figueras Tuset,
- Sr. Lluís lnglada Jané,
- Sr. Avelino Menéndez Suárez.
- Sra. Conxita Ribosa Cocinero,
- Sr. Salvador Solé Alegret,
- Sr. Luis F. Suárez L6pez,
- Sr. Jorge Santalla Montes.

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

El Sr. Alcalde, abans de comengar amb el primer punt de I'orde del dia tracta el assumpte
relacionat amb la sol'licitud, per part del grup socialista, de I'elaboració d'un Reglament
Orgánic Municipal (en endavant ROM). El Sr. Alcalde manifesta que aquest equip de
govern no té la intenció de promoure l'elaboració d'un ROM, doncs lo important es la
intenció de fer bé les coses i que per molt que hi hagi un ROM, de res serviria si no existís
aquesta voluntat. Manifesta per acabar amb aquesta qüestió, que existeix tota la voluntat
per fer les coses bé.

Oberta la sessió per part del Sr. President, es passa a tractar el següent:

ORDRE DEL DIA

1. SORTEIG PER DESIGNAR ELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER
A LES ELECCTONS GENERALS DEL 9 DE MARg.

2. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA RECTIFICACIó D'ERRADES DE
L'ORDENANgA REGULADORA DEL tBt I DEL tAE.

3. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ OEI
SERVEI MUNICIPAL DE PODOLOGIA.

4. APROVACIó, SI S'ESCAU, PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L'ORDENAN9A REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDTCTÓ DE
DOGUMENTS ADM INISTRATIUS.

5. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL ANY
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2008.

6. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE
PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.

7. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÉDF I/08 DEL
PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2008.

I.. SORTEIG PER DESIGNAR ELS MEMBRES DE LES MESES ELEGTORALS PER A
LES ELECCTONS GENERALS DEL 9 DE MAR9.

Atés que en el Butlletí Oficial de I'Estat núm. 13, de data 15 de gener de 2008, es publica
el Reial Decret 33/2008, de 14 de gener de 2008, de convocatória de les eleccions
generals a celebrar el dia 9 de marg de 2008.

Atés que l'art25.1de la Llei Orgánica del Régim Electoral General (LOREG) 5/1985 de 19
de juny, estableix que "La Mesa Electoral está formada por un Presidente y dos vocales".

Atés que I'art 26.1 de la LOREG estableix que " La formación de /as Mesas compete a los
Ayuntamientos, bajo la supervisión de las Juntas Electorales de Zana".

Atés que l'art26.2 de la LOREG estableix que "E/ Presidente y los Vocales de cada Mesa
son designados por sorteo público entre la totalidad de las personas censadas en la
Sección correspondiente, que sean menores de sesenfa y cinco años y que sepan leer y
escribif'.

Atés que I'art 26.3 de la LOREG estableix que "Se procede de la misma forma al
nombramiento de dos suplentes para cada uno de los miembros de la Mesa".

I atés que "Los sorfeos aniba mencionados se realizarán entre los días vigésimo quinto y
vigésimo noveno posteriores a la convocatoria".

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

PRIMER.- Dur a terme, a través del Secretari, el sorteig públic dels membres de les 3
meses electorals, mitjangant el programa CONOCE facilitat per I'Administració Electoral.

SEGON.- Comunicar aquest Acord a la Junta Electoral de Zona, mitjangant certificat
acreditatiu del mateix.

TERCER.- Notificar aquest Acord als interessats en el termini de 3 dies.

Es procedeix, en acte públic en la sala de Plens al sorteig dels membres de les taules a
través del programa facilitat per l'administració electoral. Aquest es portá a terme a la vista
de tots els presents amb I'ajut d'un projector.
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El resultat del sorteig es el següent:

SECCIÓ: I
MESA: A

TITULARS:

SUPLENTS:

SECCIÓ: I
MESA: B

TITULARS:

SUPLENTS:

@

@

PRESIDENT: GUTIERREZ GARCIA. JOSE RAMON DNt 1 1362507R
lR VOCAL: GARCIA MUNOZ. JONATAN DNt 477704138
2N VOCAL: CALERO MUñOZ. ISABEL DNl465924252

DEL PRESIDENT: DOMINGO CASTELLO. ANGELS DN1780777705
DEL PRESIDENT: GIL DOMINGUEZ, MANUEL DNt 1 13590364
DEL IRVOGAL: AYUSO CANDELA. OSCAR DNt 77785894D
DEL IRVOCAL: BARRERA MORALES. PILAR DNt 31594900F
DEL 2N VOCAL: CORTES RUIZ, ANDRES DNt 39663828Y
DEL 2N VOCAL: ARRANZ MIRONES. VALENTIN DNt 13867189Y

PRESIDENT: MONTES GOMEZ. AMADOR DNt 39694418Y
lR VOCAL: PADILLA CARBONELL. ISABEL DNt 38167855E
2N VOCAL: MORENO GARCIA. MARIA ESTHER DNt 39694156C

DEL PRESIDENT: RIVERO DENGRA. DAVID DNt 526295802
DEL PRESIDENT: TORADA SAIZ, JOSE LUIS DNt 466333701
DEL 1R VOGAL: RODRIGUEZ CANO, ALBERTO DNI 46640425J
DEL IRVOCAL: VENTOSA RULL, MARTA DNr 39689908G
DEL 2N VOCAL: MIGUEL MONCUNILL. AMPARO DNt 39166487V
DEL 2N VOCAL: SANAHUJA TUSET. JUAN DNt 39625834P
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SEGCIÓ:2
MESA: U

TITULARS:

SUPLENTS:

DEL PRESIDENT: TAMAYO CAMPOS. LUIS DNt 381 11412K
DEL PRESIDENT: LOPEZ CHECA. JOSE DNt 39184484M
DEL lRVOCAL: COLET VILATA. ROSA MARIA DNt 36915648G
DEL 1R VOCAL: DIAZ GONZALEZ. ROBERTO CARLOS DNr 34899029W
DEL 2N VOCAL: TORREGROSA ALONSO. PEDRO DNt 77831893P
DEL 2N VOCAL: ARRANZ BARTOLOME-SANZ. JESUS DNt 36947332V

Una vegada designats els membres, amb la lectura pública dels mateixos, i sense mes
qüestions, s'aprova per unanimitat dels presents.

2.. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA RECTIFICACIó D'ERRADES DE L'ORDENAN9A
REGULADORA DEL IBI I DEL IAE.

Vistes les sol'licituds presentades pels regidors del grup polític del Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC-PM) a I'Ajuntament de Banyeres del Penedés, de 29 de gener de 2008
(entrada 424 i 425) en les que es demanava la incoació d'un procediment de revisió d'ofici
d'actes o disposicions nul'les, en aplicació de I'art 62 i 102 de la Llei de Régim Jurídic i
Procediment Administratiu Comú 30192 de 26 de novembre, reformada per la Llei 4/99, per
considerar contrarí a llei la inexisténcia de tipus de gravamen del lBl rústic.

Atés que 19 de d'octubre del 2QO7 el Sr. Alcalde va dictar una providéncia sol.licitant:

1. Incoar expedient per a I'aprovació de les ordenances fiscals reguladores que
consten en els antecedents.

2. Que el secretari interventor emeti un informe jurídic sobre el procediment a
seguir.

3. Que el secretari interventor elabori els projectes d'ordenances fiscals i els
corresponents estudis económics en el cas d'ordenances fiscals reguladores de
taxes.

Que incoat I'expedient i emés l'informe jurídic no consta a I'expedient administratiu els
projectes d'ordenances fiscals.

Que el 29 d'octubre es presentá la proposta d'alcaldia, recollint aquestes disfuncions
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PRESIDENT: RODRIGUEZ BUENO. JULIAN ANTONIO DNI 39699696V
1R VOCAL: NOCETE ZUHEROS. RAQUEL DNl771 15128S
2N VOCAL: MARTINEZCRUZ DE LA. MONTSERRAT DNt 44994743G
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respecte el establert al Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, Real
Decret Legislatiu 212004 de 5 de marg.

Que el Ple de la Corporació municipal, a la sessió extraordinária que va tenir lloc el dia 2
de novembre de 2007, amb el quórum exigit pel Text refós de la Llei municipal Decret
Legislatiu 212003, de 28 d'abril va aprovar provisionalment, entre d'altres la Ordenanga
reguladora del lBl i la corresponent del lAE, recollint una série de disfuncions que tot
seguit es relacionaran.

Que el Ple de la Corporació municipal, a la sessió extraordinária que va tenir lloc el dia 18
de desembre de 2007, amb el quórum exigit pel Text refós de la Llei municipal Decret
Legislatiu 212003, de 28 d'abril, va aprovar definitivament les ordenances fiscals sense les
pertinents correccions.

Que una vegada reali1zada la publicació en el BOP van entrar en vigor.

Que arribat el inici de la fase de gestió tributaria del període impositiu 2008, s'han detectat
les disfuncions referenciades que passo a detallar:

'1. L'Ordenanga del lBl fixa un tipus de gravamen de 0 %, no sent possible en
aplicació de l'art 721 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
Real Decret Legislatiu 212004 de 5 de marg. Aquest s'ha de fixar a partir del 0,3%
de tipus de gravamen.

2. Els coeficients de ponderació aplicables a la xifra neta de negoci en el impost del
IAE no concorden amb els establerts a I'art 86 Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, Real Decret Legislatiu 2l2OO4 de 5 de marg.

3. El coeficient de situació doncs, I'art 87 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, Real Decret Legislatiu 212004 de 5 de marg estableix que "Dicho
coeficiente no podrá ser inferior a 0,4 ni superior a 3,8" "A los efectos de la fijación
del coeficiente de situación, el número de categorías de cal/es que debe establecer
cada municipío no podrá ser inferior a 2 ni superior a 9"."La diferencia del valor del
coeficiente atribuido a una calle con respecto al atribuido a la categoría superior o
inferior no podrá ser menor de 0,10"

Vist la mancanga dels projectes, tal i com ja s'ha comentat i analitzat l'expedient on figura
una documentació que indueix a error, doncs es pot interpretar que el tipus de gravamen
del lBl rústic podia ser 0,0%.

Tenint en compte que I'equip de govern volia establir el tipus de gravamen mínim
legalment establert.

Analitzada la Jurisprudéncia del Tribunal Suprem que té declarada que els actes o
disposicions nul'les de ple dret s'han d'interpretar amb carácter restrictiu, i que per tant no
procedeix la revisió d'ofici.

Per tot aixó,

Es proposa al Ple I'adopció dels següents acords:
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PRIMER.- En aplicació de l'art. 105.2 de la Llei de Régim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu comú 30/92 de 26 de novembre reformada per la
llei 4/99 il'ar|220 de la Llei General Tributaria 58/2003 de 17 de desembre, rectificar les
següents errades:

1. Rectificar el tipus de gravamen del lBl passant de 0,0% á 0,3o/o, que es el mínim
legalment establert.

2. Rectificar el coeficient de ponderació en funció del import net de la xifra de negoci,
del establert en I'ordenanga del lAE, al regulat en I'art. 86 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Bases del Régim Local Real Decret Legislatiu 212004 de 5 de
mar9.

3. Rectificar i eliminar l'últim punt de I'apartat 5 de I'ordenanga 2008 del IAE que
estableix que el coeficient de situació es del 1,5, per el establert en I'annex del IAE
de I'ordenanga del any 2007, doncs aquest annex segueix en vigor en tant no s'ha
derogat per I'ordenanga de 2008, tal i com estableix l'apartat 3 de I'art. 8 de
I'ordenanga 2008.

SEGON.- Publicar aquestes rectificacions d'errades en el BOP de Tarragona.

lntervencions:

Sra. lda Pilar Josefa: manifesta que no estan d'acord amb la política del lBl urbá i de la
taxa de les escombraries.

Sra. Conxita Ribosa: manifesta, que en aquest acte, no es parla ni del lBl urbá ni de la
taxa de les escombraries.

Sra. lda Pilar Josefa: Exposa que el tipus de gravamen del lBl urbá i la taxa de
escombraries es menor en els municipis del voltant. Aixó a molestat molt al grup socialista,
perqué abans es deia que s'apujaven molt les taxes quan ara l'equip de govern actual
apuja el lBl urbá. Manifesta que el seu grup votará en contra tot i que saben que s'han de
rectificar.

Sra. Conxita Ribosa: Es queixa de que es parla del lBl urbe i de la taxa d'escombraries i
no de I'objecte de la proposta a debatre.

Un cop discutit la present proposta, el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació, i per 6 vots
a favor dels grups CIU i ICV i 5 vots en contra del grup PSC, s'aprova la present proposta
d'alcaldia.

3.. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ OEI SERVEI
MUNIGIPAL DE PODOLOGIA.

Aquest Ajuntament pretén aprovar les Normes reguladores dels preus públics del servei
municipal de podologia, d'acord amb I'establert als articles 41 i ss del Reial decret legislatiu
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212004, de 5 de marg, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.

El secretari interventor ha elaborat una proposta de Norma reguladora i ha emés el
corresponent informe jurídic del procediment a seguir.

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

PRIMER.- Aprovar provisionalment les Normes reguladores dels preus públics del servei
municipalde podologia, que s'adjuntes com a annex.

SEGON.- Aquest acord provisional i els textos de les normes reguladores que s'hi annexen
s'han d'exposar al públic en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament per un període de trenta
dies des del següent al de la publicació de l'anunci d'exposició al Butlletí Oficial de la
Província, dins el qual els interessats podran examinar I'expedient i presentar, si s'escau,
al'legacions.

TERCER.- Quan no s'hagin presentat reclamacions, s'entendrá definitivament adoptat I'acord
provisional. L'acord provisional elevat a definitiu, més el text íntegre de les normes
reguladores del preu públic que regula el servei municipal de podologia, es publicaran al
Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en vigor.

QUART.- Contra el present acord, per tractar-se d'un acte administratiu de trámit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

Intervencions:

Sra. Núria Figueras: Fa referéncia a que aquesta mesura respon a la sensibilitat per les
persones ifa una explicació de la prestació, es realitzará al centre médic, explica els dies i
amb quina freqüéncia, la forma de pagament i el preu a pagar, explica qui es el podóleg i
manifesta que espera que agradi i s'utilitzi. Per acabar fa referéncia que está adregat a les
persones empadronades al Municipi.

Sra. Sonia Andrés: Manifesta que estan d'acord peró que es poc temps, tant per els dies
com per la durada de la visita.

Sra. Núria Figueras: Expressa que, aquest horari, es per provar, i que de dos dies es pot
passar a 3 si cal. Explica que a Sant Jaume es presta durant dos dies al mes i que
funciona bé, peró que si la població ho demana s'augmentaran els dies.

Sra. Sonia Andrés: Es queixa per la durada de deu minuts per visita.

Sra. Núria Figueras: Exposa que els 10 minuts estaran dedicats a una primera visita
básica que no inclourá ni intervencions ni fer plantilles ni manicura.

Un cop discutit la present proposta, el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació, quedant la
mateixa aprovada per unanimitat.
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4.. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, PROVISIONAL DE LA MODIFICACIó DE
L'ORDENAN9A REGULADORA DE LA TAXA pER EXpEDtCtÓ DE DOCUMENTS
ADM¡NISTRATIUS.

Atés que les entitats locals en els termes previstos en el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, Real Decret legislatiu 212004 de 5 de marg, podran establir taxes
per la prestació de serveis públics o la realització d'activitats administratives de
competéncia local que es refereixin, afectin o beneficiin de forma particular als subjectes
passius.

Atés la voluntat d'aquesta alcaldia d'exigir una taxa de 0,5 euros per cada certificat
d'empadronament.

Atés el informe favorabfe del Secretari- lnterventor d'aquesta Corporació.

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

PRIMER.- Aprovar provisionalment, la modificació de l'ordenanga reguladora de la taxa per
expedició de documents administratius, per incloure el fet imposable configurat per la
sol'licitud i obtenció de certificats d'empadronament amb la contrapartída pecuníáría d'una
taxa de 0,5 euros per l'emissió de cada certificat. El contingut de la modificació es el que
segueix:

1. A I'art. 5é: s'afegeix "sens perjudici de l'expedició del certificat d'empadronament
quan aquest es sol'liciti per la Corporació de Banyeres del Penedés".

2. A I'epígraf primer de I'art. 7é s'afegeix "certificacions d'empadronament....0,5 €.

3. A I'art 10é s'afegeix com a punt 3 "Es requisit previ i necessari per a sol'licitar les
certificacions d'empadronament, presentar el certificat d'ingrés de la tarifa en
qualsevol de les Entitats Bancáries on la Corporació de Banyeres es titular de
compte.

SEGON.- Exposar la modificació en el tauler d'anuncis d'aquesta Corporació durant trenta
dies, durant els quals els interessats podran examinar la modificació i presentar
al ' legacions.

TERCER.- Publicar I'anunci d'exposició en el BOP Tarragona.

QUART.- Finalitzat el trámit d'exposició al públic sense que s'hagin presentat al'legacions,
la modificació queda automátic i definitivament aprovada, sense necessitat d'acord plenari.

CINQUÉ.- En tot cas, l'acord definitiu, inclós el provisional elevat automáticament a tal
categoria i la modificació, es publicaran en el BOP Tarragona.

Intervencions:

Sr. Jorge Santalla: Expressa que l'afany recaptatori d'aquest Ajuntament no te fi, a
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excepció del lBl rústic. Exposa que viure a Banyeres del Penedés es cada vegada mes car
i per tant, demanen que es retiri la taxa i que es pugui fer el trámit de la sol'licitud per
Internet.

Sr. Alcalde: Exposa que aquesta es una idea seva ifa un comparat¡u amb els municipis
del voltant, la Juncosa cobra 0,65 euros i el govern es del PSC, Bellvei 1 euro i Sant
Jaume 2 euros. Manifesta que té un certificat amb 1l marroquins i que es vol estudiar si es
legal. Explica que signa molts certificats i que en moltes ocasions la gent el demana per
demanar. El preu s'ha comparat amb d'altres municipis i fins i tot, no es fará pagar el que
realment costa el servei.

Sr. Avelino Menéndez: Manifesta que el certificar d'empadronament es una necessitat i
que s'han de facilitar les coses al ciutadá, a més de no representar un cost tan elevat del
personal de I'ajuntament. Expressa la problemática de tenir que anar al Banc a fer el
pagament previ, després arribar a I'ajuntament amb eljustificant de pagament, tot aixó fa
que sigui complicat per el ciutadá i per I'ajuntament, per aixó es demana que es retiri.

Sr. Alcalde: Manifesta que no es cobrará, si el certificat es sol'licita per el propi
Ajuntament. Es queixa de que signa 20 o 30 certificats al dia i que aixó no pot ser, a més,
les previsions de recaptació s'han fet a la baixa, doncs es recaptaran uns 600 euros I'any i
no els 216 euros previstos.

Sr. Avelino Menéndez: Manifesta que és desproporcionat i que no té sentit.

Un cop discutit la present proposta, el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació, i per 6 vots
a favor dels grups CIU ¡ ICV i 5 vots en contra del grup PSC, s'aprova la present proposta
d'alcaldia.

5.. APROVACIó, SI S'ESCAU, DEFINIT¡VA DEL PRESSUPOST GENERAL ANY 2008.

L'alcalde de l'Ajuntament ha elaborat el pressupost general per a l'exercici 2008, amb els
informes preceptius de I'interventor i el secretari de I'Ajuntament, que hi figuren a
l'expedient.

El pressupost general va aprovar-se provisionalment per acord del Ple de la corporació de
data 18 de desembre de 2007 i va publicar-se al BOPT núm. 299, de 29 de desembre de
2007, per tal de qué durant el termini de quinze dies.

Durant el termini d'exposició pública, que va finalitzar el passat 17 de gener de 2008, van
presentar-se les següents al.legacions:

'1. Al'legació presentada pels regidors del grup polític municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC-PM): el pressupost no és sostenible perqué la
quantitat de recursos económics ordinaris destinada a inversions és insignificant.

En data 30 de gener d'enguany, els regidors del grup polític municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC-MP) van presentar una segona al.legació contra I'acord
d'aprovació provisional del pressupost general de I'exercici 2008, un cop havia finalitzat el
termini d'exposició pública.
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Vists els informes de I'interventor de la Corporació sobre les al'legacions presentades
contra l'aprovació provisional del pressupost general de I'exercici 2008.

Es proposa al Ple I'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Desestimar I'al'legadó presentada contra l'acord d'aprovació provisional del
pressupost general de I'exercici 2008 pel grup municipal PSC-PM, atés que I'elaboració i
aprovació del mateix s'ha ajustat als trámits legalment establerts.

SEGON.- Inadmetre l'al'legació presentada contra I'acord d'aprovació provisional del
pressupost general de I'exercic¡ 2008 pel grup municipal PSC-PM en data 30 de gener de
2008, per la seva extemporaneitat.

TERCER.- Aprovar definitivament el pressupost general per a l'exercici de 2008.

QUART.- Insertar el pressupost general resumit per capítols en el tauler d'anuncis de la
corporació i en el butlletí oficial de la província.

Intervencions:

Sr. Luis F. Suárez: Es ratifica en l'al'legació, manifesta que el pressupost es incoherent e
irreal. Incoherent al basar-se en un increment d'impostos i taxes de forma abusiva,
incoherent al ser un pressupost que neix del discurs d'un grup polític CiU, que mai va
manifestar la seva voluntat d'incrementar d'aquesta forma abusiva la carrega fiscal als
velns de Banyeres. Tot al contrari criticava els increments que ara diu no eren actualitzats,
es refermen, un pressupost incoherent i vergonyós pel poble de Banyeres.

lrreal, perqué es basa en supósits que encara no s'han donat, com és la venta de
patrimoni municipal per fer inversions, el patrimoni encara no s'ha venut, peró els
compromisos municipals ja han comengat, sinó es ven degut a la crisis immobiliária que
tothom parla actualment, o el preu s'ha de baixar... No es compliran els ingressos, sens
dubte lrreal. A més, expressa que s'han detectat errades en I'ordenanga del lBl i del IAE i
per tot aixó sol'licita que es deixi el pressupost a sobre de la taula.

Sra. Conxita Ribosa: Es queixa que s'han presentat dos al'legacions amb el mateix
contingut, i signada una d'elles per un sol regidor. Acte seguit fa lectura de l'al'legació i
manifesta que el pressupost es sostenible doncs no es donen els supósits del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals per a impugnar el pressupost, i que com no
es donen, procedeix la desestimació de les al'legacions. Es queixa a més, de la al.legació
extemporánia, declarant-la vergonyosa.

Sr. Luis F. Suárez: Sol'licita que es retiri la paraula vergonyós perqué vergonyós es el
pressupost.

Sr. Alcalde: Sol'licita que la Sra. Conxita iel Sr. Luis retirin la paraula vergonyós.

Ambdós la retiren.

Sr. Luis F. Suárez: Es queixa, manifesta que no es sostenible i demana la retirada del
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pressupost. Manifesta que no és sostenible degut a que la quantitat de recursos
económics ordinaris destinats a inversions és insignificant.

Sr. Alcalde: Manifesta que la casa del metge es va malvendre en l'época del PSC i que no
s'hauria d'haver al'legat el pressupost doncs s'ha paralitzat l'execució del mateix. Ara hi ha
més personal, més cotxes i s'han actualitzat els sous. Declara que s'han trobat sous per
sota de mil euros, i que com a cap del personal i tot I'equip de govern, volíen actualitzar-
los. Manifesta que aquest fet, no s'ho esperava d'un grup socialista, aclamant que baixi
Déu i ho miri .
Per acabar, demana no al'legar el pressupost, perqué aquest fet ho atura tot.

Un cop discutit la present proposta, el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació, i per 6 vots
a favor dels grups CIU i ICV i 5 vots en contra del grup PSC, s'aprova la present proposta
d'alcaldia.

6.. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE
PERSONAL I LA RELACIO DE LLOCS DE TREBALL.

El Ple de la Corporació, en sessió ordinária de data 18 de desembre de2007, va aprovar
inicialment el pressupost de I'exercici 2008, juntament amb la plantilla de personal i la
relació de llocs de treball.

En data 29 de desembre de 2007, es va publicar al BOP de Tarragona número 299
l'aprovació d'aquest acord d'aprovació inicial, el qual es va exposar al públic durant un
termini de quinze dies, per tal de qué es poguessin presentar les al'legacions que es
considerin oportunes.

Durant el termini d'exposició pública es va presentar una al'legació contra I'acord
d'aprovació provisional del pressupost 2008.

Vista la proposta d'alcaldia de data 31 de gener de 2008, en la qual es proposa desestimar
I'al'legació presentada i aprovar definitivament el pressupost general 2008.

Atés que aquesta proposta es sotmetrá al proper ple de la Corporació.

Vist el Decret D/08/01 1, de data 14 de gener de 2008, on l'Alcalde de la Corporació, José
María Abril Palacios, aprova la comissió de serveis al Sr. Jordi Palau Teixidó, Secretari -
Interventor Accidental d'aquesta corporació, per un període de dos anys a una plaga de
Técnic d'Administració General de carácter funcionarial de I'Ajuntament de Cunit.

Vist el decret DlO8lO12 de 14 de gener de 2008, on l'Alcalde nomena de manera urgent i
interinament a Juan Manuel Ferrera lzquierdo com a Secretari-lnterventor de l'Ajuntament
de Banyeres del Penedés, a partir del 28 de gener de 2008, data en qué el Sr. Jordi Palau
Teixidó inicia la comissió de serveis a I'Ajuntament de Cunit.

Vist que a la plantilla de personal i a la relació de llocs de treball de I'exercici 2008, el lloc
de treball de secretaria - intervenció té assignat un complement de destí de 20 i un
complement específic de 2.537.20 € (import total anual).
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Atés que el Sr. Juan Manuel Ferrera lzquierdo ha superat el procés selectiu per a I'accés a
la Subescala de Secretaria -lntervenció de l'Escala de Funcionaris amb habilitació de
car¿cter estatal, es considera adequat assignar un complement de destí i un complement
específic superior al establert.

Atés al principi constitucional d'igualtat de I'article 14 de CE ¡ 14.i de I'Estatut Básic de
l'Empleat Públic aprovat per la Llei 712007 de 12 d'abril de 2007, que es d'aplicació a
l'ámbit retributiu, i que legitima a igualar els drets retributius de I'anterior secretari
accidental respecte al nou secretari.

En conseqüéncia, i a la vista de tot I'exposat, s'acorda:

PRIMER.- Modificar a la plantilla de personal i a la relació de llocs de treball el
complement de destí del lloc de treball de secretari- interventor, ocupada des del passat
28 de gener de 2008 pel Sr. Juan Manuel Ferrera lzquierdo, funcionari amb habilitació de
carácter estatal, d'un nivell 20 a 28, amb efecte retroactiu de 28 de gener de 2008.

SEGON.- Modificar a la relació de llocs de treball, el complement específic assignat al Sr.
Juan Manuel Ferrera lzquierdo, que es fixa en 21.818,25€ (import total anual).

TERCER.- Sotmetre aquest acord a la condició suspensiva d'aprovació definitiva i entrada
en vigor del pressupost de l'exercici 2008 i a la aprovació d'una modificació del pressupost
que habiliti consignació pressupostária adequada i suficient per afrontar aquesta despesa.

No es realitzen intervencions per part del Srs/es regidors/es.

Acte seguit el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació, quedant la mateixa aprovada per
unanimitat.

7.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, INICIAL DE LA MODIFIGACIÓ DE CRÉDF I/08 DEL
PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2008.

ANTECEDENTS

1. Per Providéncia d'alcaldia de data 31 de gener de 2008 s'inicia l'expedient per a
l'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
l'expedient de suplement de crédit i crédit extraordinari que s'ha de finangar mitjangant
nous i majors ingressos i baixes dels crédits de partídes de despeses del pressupost vigent
de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.
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Despeses que cal finangar:

1/ Suplements de crédit:

2/ Crédits extraordinaris
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Acta Ple 13t18

Finangament que es proposa:

1) Nous ingressos:

2) Majors ingressos:

K'on'
WÑ\\\I

l *Hiffiffiffilwiim,wÍ,ffi1
o'l 1210
12112

Retribucions complementáries fu ncionaris 52.316.1¿15.937,7! 68.253,8S

o1 1210
20400

r'ehicle municipal 3.357,4 314,9S 3.672.42

01  3140
16000

Seguretat social 151.522.01 6.821.9¿158.343,9r

23.074.6t

1 1210 151 ratifi cacions funcionaris
1210 21 racions i manteniment materialde

41*q ffirn !$gqgstaY!tonsronás|(
01 11200 Bl rústic 1.824,11
01 31000 l-axa per expedició certificacions padró

i'habitants
216,0C

01 34020 )reu públic pel serveide podologia 684,0(
TOTAL NOUS INGRESSOS 2.724,1¿
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3) Baixes dels crédits de despeses:

FONAMENTS 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 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 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 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 els articles 22.2.e i 47 de la Llei 711985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del régim local, I'aprovació de la modificació del pressupost es competéncia del Ple de
I'Ajuntament amb majoria simple.

Per tot aixó,

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

PRIMER.- Aprovar I'expedient de suplement de crédit i crédit extraordinari número 1/08,
que cal finangar mitjangant nous i majors ingressos i baixes de crédits de partides de
despeses, per un import total de 28.048,43 €.

SEGON.- Sotmetre I'aprovació de I'expedient modificatiu 1/08 a la condició suspensiva
d'aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2008.

TERCER.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hábils, mitjangant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficialde la P¡ovíncn. Si no
es presenten reclamacions, l'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:

Sr. Avelino Menéndez: Manifesta que la primera modificació de crédit s'ha fet al mes de
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febrer i que es massa aviat. Es queixa que el 79o/o del import a modificar va al capítol I de
personal. Manifesta que sabien que no s'havia pressupostat la roba dels vigilants i
I'asseguranga del cotxe i a més, que el import destinat a la benzina es molt baix. Declara
que la modificació está molt malament destinada, doncs dels 28.000 euros no es destina
res a inversions, d'aquí, que es declari que el pressupost es insostenible.

Sra. Conxita Ribosa: Declara que la majoria del import de la modificació es per pagar la
seguretat social del secretari i que la despesa de benzina es va calcular des del moment
de l'entrega del cotxe i no des de I'u de gener, d'aquíque no siguin 12 mesos. Acaba dient
que no veu que siguitan terrible.

Sr. Avelino Menéndez: Referent a la benzina, planteja la pregunta, "si s'está fent
vigiláncia, no s'está gastant benzina?".

Sr. Alcalde: Manifesta que el vehicle no está tota la nit donant voltes i que per tant no es
gasta tanta benzina, doncs el servei es preventiu i dissuasori. A banda, explica que I'altre
cotxe arribará el mes de marg. Explica que es vol que en cada centre cívic hi hagi un
control.
A banda, explica que a ell I'inviten i que per tant no fa us de la consignació pressupostária
de protocol d'alcaldia, amb la que, en cas necessari, es pot pagar la benzina i demés
despeses que siguin necessáries.

Sra. Conxita Ribosa: Manifesta que les inversions que hi havia s'estan pagant amb
préstecs que duran fins al 2023 i que s'estan pagant 64.4'12 euros I'any d'interessos pels
préstecs.

Sr. Alcalde: Declara que s'estan pagant 11.000.000 de pessetes en interessos i que el
problema es que els Ajuntaments es nodreÍxen del urbanisme.

Sr. Avelino Menéndez: Manifesta la falsedat del import dels
29.000 son interessos i que la resta es amortització.

i acalará que

Sr. Alcalde: Declara la seva rectificació sobre els extrems anteriors. Manifesta que el Sr.
Avelino, en el seu despatx li va dir que I'ajuntament estava molt endeutat. El Sr. Alcalde
rectifica que dels 11.000.000 pessetes no tot son interessos peró que cada any s'ha de
pagar aquesta quantitat.

Sra. Conxita Ribosa: Es queixa perqué no tocava parlar d'aixó.

Un cop discutit la present proposta, el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació, i per 6 vots
a favor dels grups CIU i ICV i 5 vots en contra del grup PSC, s'aprova la present proposta
d'alcaldia.
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Annex

PROPOSTA DE NORMA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI MUNICIPAL DE PODOLOGIA

Article lé. Objecte

1. De conformitat amb el prev¡st als articles 47 i 127 del Reial Decret Legislatiu 212004, de
5 de marg, pel qual s'aprova eltext refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, ien
exercici de la potestat reglamentária reconeguda a I'Ajuntament de Banyeres del Penedés
en qualitat d'Administració Pública de carácter territorial pels articles 4, 49 i 70.2 i
concordants de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local,
modificada per la Llei 5712003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del
Govern Local, i a I'article 127 s'estableixen els preus públics per a la prestació del servei
municipal de podologia.

2. El seu objecte és desenvolupar la normativa general i establir l'ámbit d'exigéncia del preu
públic pel servei de podologia al municipi de Banyeres del Penedés, d'acord amb el que
disposen els articles 41 a 48 del Reial Decret Legislatiu 212004.

Article 2é. Fet lmposable

Constitueix el fet imposable del preu públic la prestació dels serveis públics o la realització
d'activitats administratives de competéncia local que es refereixin, afectin o beneficiTn de
forma particular al subjecte passiu, en el supósit següent:

o Preu públic per la prestació del servei de podologia.

Article 3é. Subjecte passiu

Seran subjectes passius del preu públic regulat en aquestes normes aquells que es
beneficiln directament dels serveis prestats pel servei municipal de podologia.

Article 4é. No subjecció i exempcions

Pel régim de no subjecció i d'exempcions s'estará al que disposa l'article 42 del Reial
decret Legislatiu 212004, de 5 de marg, pelquals'aprova eltext refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.

Article 5é. Naixement de l'obligació

1. L'obligació de pagar el preu públic naixerá quan s'iniciT la prestació del seruei.

2. No obstant el que disposa I'apartat 1 d'aquest article, s'exigirá el pagament previ de
I'import total dels preus públics en el moment de formular la sol'licitud de la utilització del
servei, pagament que s'efectuará en els comptes corrents que l'Ajuntament habiliti a tal
efecte.
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Article 6é. Quantia dels preus públics

1. L'import dels preus públics haurá de cobrir, amb carácter general, com a míním el cost
del servei prestat de podologia.

2. Quan es donin raons socials, benéfiques, culturals o d'interés públic que així ho
aconsellin, I'Ajuntament podrá fixar preus públics per sota del seu cost, peró consignant en
el Pressupost les dotacions oportunes per la cobertura de la diferéncia resultant.

3. La quantia del preu públic per a la prestació del servei de podologia queda fixada de la
manera que segueix:

1. Persones de més de 65 anys, empadronades al Municipi de Banyeres del
Penedés . . . .  . . . . . . . . 6€ .

2. Persones de menys de 65 anys, empadronades al Municipi de Banyeres del
Penedés. . . .  . .  . . . . . . .  I  € .

Article 7é. Normes de gestió

1. Els interessats en la prestació del servei presentaran la seva sol'licitud a I'Ajuntament,
previ pagament del preu establert.

2. Quan per causes no imputables a I'obligat al pagament del preu, el servei públic o
l'activitat administrativa no es porti a terme, será procedent la devolució de I'import satisfet.

3. La gestió, recaptació i inspecció dels preus públics será competéncia de l'órgan que
tingui atribuTda la seva fixacíó o modíficacíó.

4. Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment administratiu de
constrenyiment

Article 8é. Memória econdmica financera

Qualsevol proposta de fixació o modificació de preus públics anirá acompanyada d'una
memória económica financera que justificará la quantia, el grau de cobertura financera dels
costos corresponents i, en el seu cas, les utilitzacions derivades de la realització de les
activitats i la prestació dels serveis.

Article 9é. Publicitat

Els acords de fixació o modificació de preus públics seran publicats o notificats d'acord
amb l'ámbit d'incidéncia dels mateixos.

Les condicions de publicitat es fixaran en el mateix acord. Les possibles al.legacions o
reclamacions, acompanyades d'informe del técnic competent, seran resolts per l'órgan
competent, que podrá modificar I'acord anterior.
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Article 10é. Remiss¡ó normat¡va

En tot alló no previst en aquesta Ordenanga, s'estará al que al respecte determinin el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i demés Disposicions concordants.

Article 11é. Data d'aprovació i vigéncia

Aquestes Normes Reguladores entraran en vigor un cop aprovades definitivament i
publicades de manera íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, i continuaran vigents
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles
no modificats restaran vigents, únicament requerint la publicitat d'alló que s'hagi modificat.

Sense mes temes a tractar. el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les 13.16 hores, donant
fe de tot alló, jo el Secretari que certifico.

Vist i Plau
L'Alcalde. ElSecretari.
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