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Ajuntamentde Banyeresdel Penedés
(Tanagona)
Municipiadherita la Veguer¡aPenedés

AGTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENTDE BANYERES DEL PENEDÉS EN SESSIÓ
EXTRAORDINARIA
QUETINGUÉU.OC EL D¡ANOUDE FEBRERDE DOSMILVUIT.
A la Casa Consistorial
de Banyeresdel Penedés,essentel dia 9 de febrerde 2008,a les
12:00hores,sota la Presidéncia
de I'AlcaldeSr. José MaríaAbril Palacios,assistitsper el
Secretari Interventor
de la Corporació,Sr. Joan ManelFerreralzquierdo,es reuneixen
els Regidors:
-

Sr. JoséMaríaAcostaFajardo,
Sra.SoniaAndrésRamirez,
Sra.lda PilarJosefaBerdusanFarre.
Sra.NúriaFiguerasTuset,
Sr. LluíslngladaJané,
Sr. AvelinoMenéndezSuárez.
Sra.ConxitaRibosaCocinero,
Sr. SalvadorSoléAlegret,
Sr. Luis F. SuárezL6pez,
Sr. JorgeSantallaMontes.

quórumsuficientper a la válidacelebracióde la sessióque ha
Els reunitsconstitueixen
estatoportunament
convocadaper aquestdia i hora.
El Sr. Alcalde,abansde comengaramb el primerpuntde I'ordedel dia tractael assumpte
relacionatamb la sol'licitud,per part del grup socialista,de I'elaboració
d'un Reglament
OrgánicMunicipal(en endavantROM). El Sr. Alcalde manifestaque aquest equip de
govern no té la intencióde promourel'elaboraciód'un ROM, doncs lo importantes la
intencióde fer bé les cosesi que per moltque hi hagiun ROM,de res serviriasi no existís
aquestavoluntat.Manifestaper acabaramb aquestaqüestió,que existeixtota la voluntat
per fer les cosesbé.
Obertala sessióper partdel Sr. President,es passaa tractarel següent:
ORDREDEL DIA
1. SORTEIGPER DESIGNARELS MEMBRESDE LES MESESELECTORALSPER
A LES ELECCTONS
GENERALSDEL 9 DE MARg.
2. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA RECTIFICACIó D'ERRADES DE
L'ORDENANgAREGULADORADEL tBt I DEL tAE.
3. APROVACIÓ,SI S'ESCAU, DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓOEI
SERVEIMUNICIPALDE PODOLOGIA.
4. APROVACIó, SI S'ESCAU, PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L'ORDENAN9A REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDTCTÓDE
DOGUMENTS
ADMINISTRATIUS.
5. APROVACIÓ,SI S'ESCAU,DEFINITIVADEL PRESSUPOSTGENERALANY
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2008.
6. APROVACIÓ,SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓDE LA PLANTILLA DE
PERSONALI LA RELACIÓDE LLOCSDE TREBALL.
7. APROVACIÓ,SI S'ESCAU,INICIALDE LA MODIFICACIÓ
DE CRÉDF I/08 DEL
PRESSUPOST
DE L'EXERCICI2008.
I.. SORTEIGPER DESIGNARELS MEMBRESDE LES MESESELEGTORALSPER A
LES ELECCTONS
GENERALSDEL 9 DE MAR9.
Atés que en el ButlletíOficialde I'Estatnúm. 13, de data 15 de generde 2008,es publica
el Reial Decret 33/2008,de 14 de gener de 2008, de convocatóriade les eleccions
generalsa celebrarel dia 9 de margde 2008.
Atés que l'art25.1de la LleiOrgánicadel RégimElectoralGeneral(LOREG)5/1985de 19
de juny, estableixque "La Mesa Electoralestáformadapor un Presidentey dos vocales".
Atés que I'art 26.1 de la LOREGestableixque " La formaciónde /as Mesascompetea los
Ayuntamientos,bajo la supervisiónde las Juntas Electoralesde Zana".
Atés que l'art26.2 de la LOREGestableixque "E/ Presidentey los Vocalesde 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 añosy que sepanleer y
escribif'.
Atés que I'art 26.3 de la LOREG estableix que "Se procede de la misma forma al
nombramientode dos suplentespara cada uno de los miembrosde la Mesa".
I atés que "Los sorfeos aniba mencionadosse realizaránentre los días vigésimoquinto y
vigésimonoveno posterioresa la convocatoria".
Pertot aixó,es proposaal Ple I'adopciódelssegüentsacords:
PRIMER.-Dur a terme,a travésdel Secretari,el sorteigpúblicdels membresde les 3
meseselectorals,
mitjangant
el programaCONOCEfacilitatper I'Administració
Electoral.
SEGON.-Comunicaraquest Acord a la Junta Electoralde Zona, mitjangantcertificat
acreditatiu
del mateix.
TERCER.-NotificaraquestAcordals interessats
en el terminide 3 dies.
Es procedeix,en acte públicen la sala de Plensal sorteigdels membresde les taulesa
travésdel programafacilitatper l'administració
electoral.Aquestes portáa terme a la vista
de tots els presentsamb I'ajutd'un projector.
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El resultatdel sorteiges el següent:

SECCIÓ:I
MESA:A
TITULARS:
PRESIDENT:
GUTIERREZGARCIA.JOSERAMON
lR VOCAL:GARCIAMUNOZ.JONATAN
2N VOCAL:CALEROMUñOZ.ISABEL

DNt11362507R
DNt 477704138
DNl465924252

SUPLENTS:
DEL PRESIDENT:
DOMINGOCASTELLO.
ANGELS
DEL PRESIDENT:
GIL DOMINGUEZ,
MANUEL
DEL IRVOGAL: AYUSOCANDELA.OSCAR
DEL IRVOCAL: BARRERAMORALES.PILAR
DEL 2N VOCAL:CORTESRUIZ,ANDRES
DEL 2N VOCAL:ARRANZMIRONES.VALENTIN

DN1780777705
DNt 113590364
DNt77785894D
DNt31594900F

DNt39663828Y
DNt13867189Y

SECCIÓ:I
MESA:B
TITULARS:
PRESIDENT:
MONTESGOMEZ.AMADOR
lR VOCAL:PADILLACARBONELL.
ISABEL
2N VOCAL:MORENOGARCIA.MARIAESTHER

DNt39694418Y
DNt38167855E
DNt39694156C

SUPLENTS:
DEL PRESIDENT:
RIVERODENGRA.DAVID
DEL PRESIDENT:
TORADASAIZ,JOSELUIS
DEL 1R VOGAL:RODRIGUEZ
CANO,ALBERTO
DEL IRVOCAL: VENTOSARULL,MARTA
DEL2N VOCAL:MIGUELMONCUNILL.
AMPARO
DEL 2N VOCAL:SANAHUJATUSET.JUAN

DNt526295802
DNt466333701
DNI 46640425J

DNr39689908G
DNt39166487V

DNt39625834P
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SEGCIÓ:2
MESA:U
TITULARS:
PRESIDENT:
RODRIGUEZ
BUENO.JULIANANTONIO
1R VOCAL:NOCETEZUHEROS.RAQUEL
2N VOCAL:MARTINEZCRUZ
DE LA. MONTSERRAT

DNI 39699696V
DNl77115128S
DNt44994743G

SUPLENTS:
DEL PRESIDENT:
TAMAYOCAMPOS.LUIS
DEL PRESIDENT:LOPEZCHECA.JOSE
DEL lRVOCAL: COLETVILATA.ROSAMARIA
DEL 1R VOCAL:DIAZGONZALEZ.ROBERTOCARLOS
DEL 2N VOCAL:TORREGROSA
ALONSO.PEDRO
DEL 2N VOCAL:ARRANZBARTOLOME-SANZ.
JESUS

DNt38111412K
DNt39184484M
DNt36915648G

DNr34899029W
DNt77831893P

DNt36947332V

Una vegadadesignatsels membres,amb la lecturapúblicadels mateixos,i sense mes
qüestions,
s'aprovaper unanimitat
delspresents.
2.. APROVACIÓ,SI S'ESCAU,DE LA RECTIFICACIóD'ERRADESDE L'ORDENAN9A
REGULADORADEL IBI I DEL IAE.
Vistesles sol'licitudspresentadespels regidorsdel grup políticdel Partitdels Socialistes
de Catalunya(PSC-PM)a I'Ajuntament
de Banyeresdel Penedés,de 29 de generde 2008
(entrada424 i 425)en les que es demanavala incoaciód'un procedimentde revisiód'ofici
d'acteso disposicions
nul'les,en aplicacióde I'art62 i 102 de la Llei de RégimJurídici
ProcedimentAdministratiuComú 30192de 26 de novembre,reformadaper la Llei 4/99, per
considerarcontraría llei la inexisténciade tipusde gravamendel lBl rústic.
Atésque 19 de d'octubredel 2QO7el Sr. Alcaldeva dictaruna providéncia
sol.licitant:
1. Incoarexpedientper a I'aprovacióde les ordenancesfiscalsreguladoresque
constenen els antecedents.
2. Que el secretariinterventoremeti un informejurídic sobre el procedimenta
seguir.
3. Que el secretari interventorelabori els projectesd'ordenancesfiscals i els
corresponents
estudiseconómicsen el cas d'ordenances
fiscalsreguladoresde
taxes.
Que incoatI'expedienti emés l'informejurídic no constaa I'expedientadministratiu
els
projectesd'ordenancesfiscals.
Que el 29 d'octubrees presentála propostad'alcaldia,recollintaquestesdisfuncions
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respecteel establertal Text Refós de la Llei Reguladorade les HisendesLocals, Real
DecretLegislatiu212004de 5 de marg.
que va tenir lloc el dia 2
Que el Ple de la Corporaciómunicipal,a la sessióextraordinária
quórum
pel
de novembrede 2007, amb el
Text refós de la Llei municipalDecret
exigit
Legislatiu212003,de 28 d'abrilva aprovarprovisionalment,
entre d'altresla Ordenanga
reguladoradel lBl i la corresponent
del lAE, recollintuna série de disfuncionsque tot
seguites relacionaran.
que va tenirllocel dia 18
Que el Ple de la Corporaciómunicipal,a la sessióextraordinária
de desembrede 2007, amb el quórumexigitpel Text refós de la Llei municipalDecret
Legislatiu212003,
de 28 d'abril,va aprovardefinitivament
les ordenances
fiscalssenseles
pertinentscorreccions.
la publicacióen el BOP van entraren vigor.
Que una vegadareali1zada
Que arribatel inicide la fase de gestiótributariadel períodeimpositiu2008,s'handetectat
que passoa detallar:
les disfuncionsreferenciades
'1. L'Ordenanga lBl fixa un
del
tipus de gravamende 0 %, no sent possibleen
aplicacióde l'art721 delText Refósde la Llei Reguladora
de les HisendesLocals,
Real DecretLegislatiu212004de 5 de marg.Aquests'ha de fixar a partirdel 0,3%
de tipusde gravamen.
2. Els coeficientsde ponderacióaplicablesa la xifra neta de negocien el impostdel
IAE no concordenamb els establertsa I'art86 Text Refósde la Llei Reguladorade
les HisendesLocals,RealDecretLegislatiu
2l2OO4
de 5 de marg.
3. El coeficientde situaciódoncs,I'art87 del Text Refósde la Llei Reguladora
de les
HisendesLocals,Real DecretLegislatiu212004de 5 de margestableixque "Dicho
coeficienteno podrá ser inferior a 0,4 ni superiora 3,8" "A los efectos de la fijación
del coeficientede situación,el número de categoríasde cal/esque debe establecer
cada municipíono podrá ser inferior a 2 ni superiora 9"."Ladiferenciadel valor del
coeficienteatribuidoa una calle con respectoal atribuidoa la categoríasuperior o
inferiorno podrá sermenorde 0,10"
Vist la mancangadels projectes,tal i com ja s'ha comentati analitzatl'expedient
on figura
que indueixa error,doncses pot interpretarque el tipusde gravamen
una documentació
del lBl rústicpodiaser 0,0%.
Tenint en compte que I'equip de govern volia establirel tipus de gravamenmínim
legalmentestablert.
Analitzadala Jurisprudéncia
del TribunalSuprem que té declaradaque els actes o
disposicionsnul'lesde ple dret s'han d'interpretaramb carácterrestrictiu,i que per tant no
procedeixla revisiód'ofici.
Per tot aixó,
Es proposaal Ple I'adopciódelssegüentsacords:
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PRIMER.-En aplicacióde l'art. 105.2de la Llei de RégimJurídicde les Administracions
Públiquesi del Procediment
Administratiu
comú30/92de 26 de novembrereformadaper la
llei 4/99 il'ar|220 de la Llei GeneralTributaria58/2003de 17 de desembre,rectificarles
següentserrades:
que es el mínim
1. Rectificarel tipusde gravamendel lBl passantde 0,0% á 0,3o/o,
legalmentestablert.
2. Rectificarel coeficientde ponderació
en funciódel importnet de la xifrade negoci,
del establerten I'ordenangadel lAE, al regulaten I'art.86 del Text Refósde la Llei
Reguladorade les Basesdel Régim Local Real Decret Legislatiu212004de 5 de
mar9.
3. Rectificari eliminarl'últimpunt de I'apartat5 de I'ordenanga2008 del IAE que
estableixque el coeficientde situacióes del 1,5,per el establerten I'annexdel IAE
de I'ordenanga
del any 2007,doncsaquestannexsegueixen vigoren tant no s'ha
derogat per I'ordenangade 2008, tal i com estableixl'apartat3 de I'art. 8 de
I'ordenanga
2008.
SEGON.-Publicaraquestesrectificacions
d'erradesen el BOPde Tarragona.
lntervencions:
Sra. lda Pilar Josefa: manifestaque no estand'acordamb la políticadel lBl urbá i de la
taxa de les escombraries.
Sra. Conxita Ribosa: manifesta,que en aquestacte,no es parlani del lBl urbá ni de la
taxade les escombraries.
Sra. lda Pilar Josefa: Exposa que el tipus de gravamendel lBl urbá i la taxa de
escombraries
es menoren els municipisdel voltant.Aixó a molestatmoltal grupsocialista,
perquéabans es deia que s'apujavenmolt les taxes quan ara l'equipde governactual
apujael lBl urbá.Manifestaque el seu grupvotaráen contratot i que sabenque s'hande
rectificar.
Sra. Conxita Ribosa: Es queixade que es parladel lBl urbei de la taxa d'escombraries
i
no de I'objectede la propostaa debatre.
Un cop discutitla presentproposta,el Sr. Alcaldeproposaque es passia votació,i per 6 vots
a favordelsgrupsCIU i ICVi 5 votsen contradel grupPSC,s'aprovala presentproposta
d'alcaldia.

3.. APROVACIÓ,SI S'ESCAU,DEL PREU PÚBLICPER LA PRESTACIÓOEI SERVEI
MUNIGIPALDE PODOLOGIA.
Aquest Ajuntamentpretén aprovarles Normes reguladoresdels preus públicsdel servei
municipal
de podologia,
d'acordamb I'establert
als articles41 i ss del Reialdecretlegislatiu
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212004,de 5 de marg,pel qual s'aprovael text refósde la Llei reguladorade les hisendes
locals.
El secretariinterventorha elaborat una propostade Norma reguladorai ha emés el
corresponent
informejurídicdel procediment
a seguir.
Pertot aixó,es proposaal Ple I'adopciódelssegüentsacords:
PRIMER.-Aprovar provisionalment
les Normes reguladoresdels preus públicsdel servei
podologia,
ques'adjuntes
municipalde
coma annex.
que s'hi annexen
SEGON.-Aquestacordprovisionali els textosde les normesreguladores
per
s'hand'exposaral públicen el taulerd'anuncisd'aquestAjuntament un períodede trenta
dies des del següental de la publicacióde l'anuncid'exposicióal ButlletíOficial de la
Província,dins el qual els interessatspodranexaminarI'expedienti presentar,si s'escau,
al'legacions.
adoptatI'acord
TERCER.-Quanno s'haginpresentatreclamacions,
s'entendrádefinitivament
provisional. L'acord provisionalelevat a definitiu,més el text íntegre de les normes
reguladoresdel preu públicque regulael servei municipalde podologia,es publicaranal
ButlletíOficialde la Província,momenten que entraranen vigor.
de trámitno
QUART.-Contrael presentacord,per tractar-sed'un acte administratiu
qualificat,
no procedeixla interposició
de cap tipusde recurs.
Intervencions:
per les
Sra. Núria Figueras:Fa referénciaa que aquestamesurarespona la sensibilitat
personesifa una explicacióde la prestació,es realitzaráal centremédic,explicaels dies i
amb quinafreqüéncia,la formade pagamenti el preua pagar,explicaqui es el podólegi
manifestaque esperaque agradii s'utilitzi.Per acabarfa referénciaque está adregata les
personesempadronades
al Municipi.
Sra. Sonia Andrés: Manifestaque estand'acordperóque es poc temps,tant per els dies
com per la duradade la visita.
Sra. Núria Figueras:Expressaque, aquesthorari,es per provar,i que de dos dies es pot
passara 3 si cal. Explicaque a Sant Jaume es prestadurant dos dies al mes i que
els dies.
funcionabé, peróque si la poblacióho demanas'augmentaran
Sra. Sonia Andrés: Es queixaper la duradade deu minutsper visita.
Sra. Núria Figueras: Exposaque els 10 minutsestarandedicatsa una primeravisita
básicaque no inclouráni intervencions
ni fer plantillesni manicura.
Un cop discutitla presentproposta,el Sr. Alcaldeproposaque es passia votació,quedantla
mateixaaprovadaper 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 entitatslocalsen els termesprevistosen el Text Refósde la Llei Reguladora
de les HisendesLocals,Real Decretlegislatiu212004de 5 de marg,podranestablirtaxes
per la prestació de serveis públics o la realització d'activitats administrativesde
competéncialocal que es refereixin,afectino beneficiinde forma particularals subjectes
passius.
Atés la voluntatd'aquestaalcaldiad'exigiruna taxa de 0,5 euros per cada certificat
d'empadronament.
Atés el informefavorabfedel Secretari-lnterventord'aquestaCorporació.
Pertot aixó,es proposaal Ple I'adopció
delssegüentsacords:
PRIMER.-Aprovarprovisionalment,
la modificació
reguladora
de la taxa per
de l'ordenanga
per
expedicióde documentsadministratius, incloureel fet imposableconfiguratper la
pecuníáría
sol'licitudi obtencióde certificats
d'empadronament
amb la contrapartída
d'una
per
taxa de 0,5 euros
l'emissióde cada certificat.El contingutde la modificació
es el que
segueix:
1. A I'art.5é: s'afegeix"sensperjudicide l'expediciódel certificatd'empadronament
quanaquestes sol'licitiper la Corporació
de Banyeresdel Penedés".
2. A I'epígrafprimerde I'art.7é s'afegeix"certificacions
d'empadronament....0,5
€.
3. A I'art10é s'afegeixcom a punt 3 "Es requisitprevii necessariper a sol'licitarles
presentarel certificatd'ingrésde la tarifa en
certificacions
d'empadronament,
qualsevolde les EntitatsBancárieson la Corporacióde Banyereses titular de
compte.
SEGON.-Exposarla modificació
en el taulerd'anuncisd'aquestaCorporacióduranttrenta
dies, durant els quals els interessatspodran examinar la modificaciói presentar
al'legacions.
TERCER.-PublicarI'anuncid'exposició
en el BOPTarragona.
QUART.-Finalitzatel trámitd'exposició
al públicsenseque s'haginpresentatal'legacions,
quedaautomátici definitivament
la modificació
aprovada,sensenecessitat
d'acordplenari.
CINQUÉ.-En tot cas, l'acorddefinitiu,inclósel provisionalelevat automáticament
a tal
categoriai la modificació,
es publicaran
en el BOPTarragona.
Intervencions:
Sr. Jorge Santalla: Expressaque l'afany recaptatorid'aquestAjuntamentno te fi, a
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excepciódel lBl rústic.Exposaque viurea Banyeresdel Penedéses cadavegadames car
i per tant, demanenque es retirila taxa i que es puguifer el trámitde la sol'licitudper
Internet.
Sr. Alcalde: Exposaque aquestaes una idea seva ifa un comparat¡u
amb els municipis
del voltant,la Juncosacobra 0,65 euros i el governes del PSC, Bellvei1 euro i Sant
Jaume2 euros.Manifestaque té un certificatamb 1l marroquinsi que es vol estudiarsi es
legal.Explicaque signamoltscertificatsi que en moltesocasionsla gent el demanaper
demanar.El preus'ha comparatamb d'altresmunicipisi fins i tot, no es fará pagarel que
realmentcostael servei.
Sr. Avelino Menéndez:Manifestaque el certificard'empadronament
es una necessitati
que s'hande facilitarles cosesal ciutadá,a més de no representar
un costtan elevatdel
personalde I'ajuntament.
Expressala problemática
de tenir que anar al Banc a fer el
pagamentprevi,desprésarribara I'ajuntament
amb eljustificantde pagament,tot aixó fa
que siguicomplicatper el ciutadái per I'ajuntament,
per aixóes demanaque es retiri.
Sr. Alcalde: Manifestaque no es cobrará, si el certificat es sol'licita per el propi
Ajuntament.Es queixade que signa20 o 30 certificats
al dia i que aixó no pot ser, a més,
les previsions
de recaptació
s'hanfet a la baixa,doncses recaptaran
uns 600 eurosI'anyi
no els 216 eurosprevistos.
Sr. Avelino Menéndez:Manifestaque és desproporcionat
i que no té sentit.
Un cop discutitla presentproposta,el Sr. Alcaldeproposaque es passia votació,i per 6 vots
a favordelsgrupsCIU ¡ ICV i 5 votsen contradel grupPSC,s'aprovala presentproposta
d'alcaldia.

5.. APROVACIó,SI S'ESCAU,DEFINIT¡VA
DEL PRESSUPOST
GENERALANY 2008.
L'alcaldede l'Ajuntament
ha elaboratel pressupostgeneralper a l'exercici2008,amb els
informes preceptius de I'interventori el secretari de I'Ajuntament,que hi figuren a
l'expedient.
generalva aprovar-seprovisionalment
per acorddel Ple de la corporacióde
El pressupost
data 18 de desembrede 2007 i va publicar-se
al BOPTnúm.299, de 29 de desembrede
2007,per tal de qué durantel terminide quinzedies.
Durantel terminid'exposiciópública,que va finalitzarel passat17 de generde 2008,van
presentar-se
les següentsal.legacions:
'1. Al'legaciópresentadapels regidorsdel grup polític municipaldel Partit
dels
Socialistesde Catalunya(PSC-PM):el pressupostno és sostenibleperqué la
quantitatde recursoseconómicsordinarisdestinadaa inversions
és insignificant.
En data 30 de gener d'enguany,els regidorsdel grup políticmunicipaldel Partitdels
Socialistesde Catalunya(PSC-MP)van presentaruna segona al.legaciócontra I'acord
generalde I'exercici2008,un cop haviafinalitzatel
d'aprovacióprovisional
del pressupost
terminid'exposiciópública.
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Vists els informesde I'interventor
de la Corporaciósobre les al'legacionspresentades
provisional
generalde I'exercici
contral'aprovació
del pressupost
2008.
Es proposaal Ple I'adopciódelssegüentsACORDS:
PRIMER.-DesestimarI'al'legadópresentadacontra l'acord d'aprovacióprovisionaldel
pressupostgeneralde I'exercici2008 pel grup municipalPSC-PM,atés que I'elaboració
i
aprovaciódel mateixs'ha ajustatals trámitslegalmentestablerts.
SEGON.- Inadmetrel'al'legaciópresentadacontra I'acord d'aprovacióprovisionaldel
pressupostgeneralde I'exercic¡
2008 pel grup municipalPSC-PMen data 30 de generde
per
2008,
la seva extemporaneitat.
generalper a l'exercicide 2008.
TERCER.-Aprovardefinitivament
el pressupost
QUART.-Insertarel pressupostgeneralresumitper capítolsen el taulerd'anuncisde la
corporaciói en el butlletíoficialde la província.
Intervencions:
Sr. Luis F. Suárez:Es ratificaen l'al'legació,
manifestaque el pressupost
es incoherente
irreal. Incoherental basar-seen un incrementd'impostosi taxes de forma abusiva,
incoherental ser un pressupostque neix del discursd'un grup políticCiU, que mai va
manifestarla seva voluntatd'incrementar
d'aquestaforma abusivala carregafiscal als
velns de Banyeres.Tot al contraricriticavaels incrementsque ara diu no eren actualitzats,
es refermen,un pressupost
incoherent
i vergonyóspel poblede Banyeres.
lrreal, perqué es basa en supósitsque encara no s'han donat, com és la venta de
patrimonimunicipalper fer inversions,el patrimoniencara no s'ha venut, peró els
que
compromisosmunicipalsja han comengat,sinó es ven deguta la crisisimmobiliária
tothomparlaactualment,o el preu s'ha de baixar...No es compliranels ingressos,sens
dubtelrreal.A més,expressaque s'handetectaterradesen I'ordenanga
del lBl i del IAE i
per tot aixósol'licitaque es deixiel pressupost
a sobrede la taula.
Sra. Conxita Ribosa: Es queixa que s'han presentatdos al'legacionsamb el mateix
contingut,i signadauna d'ellesper un sol regidor.Acte seguitfa lecturade l'al'legaciói
manifestaque el pressupostes sostenibledoncs no es donen els supósitsdel Text Refós
de la Llei Reguladora
de les HisendesLocalsper a impugnarel pressupost,
i que com no
es donen,procedeixla desestimació
de les al'legacions.
Es queixaa més,de la al.legació
extemporánia,
declarant-la
vergonyosa.
Sr. Luis F. Suárez: Sol'licitaque es retirila paraulavergonyósperquévergonyóses el
pressupost.
Sr. Alcalde:Sol'licitaque la Sra.Conxitaiel Sr. Luisretirinla paraulavergonyós.
Ambdósla retiren.
Sr. Luis F. Suárez: Es queixa,manifestaque no es sosteniblei demanala retiradadel
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pressupost.Manifesta que no és sostenible degut a que la quantitat de recursos
económicsordinarisdestinatsa inversions
és insignificant.
Sr. Alcalde: Manifestaque la casadel metgees va malvendreen l'épocadel PSC i que no
s'hauriad'haveral'legatel pressupost
doncss'ha paralitzatl'execuciódel mateix.Ara hi ha
més personal,més cotxesi s'han actualitzatels sous. Declaraque s'han trobat sous per
sota de mil euros,i que com a cap del personali tot I'equipde govern,volíenactualitzarlos. Manifestaque aquestfet, no s'ho esperavad'un grup socialista,aclamantque baixi
Déui ho miri.
perquéaquestfet ho aturatot.
Per acabar,demanano al'legarel pressupost,
Un cop discutitla presentproposta,el Sr. Alcaldeproposaque es passia votació,i per 6 vots
a favordelsgrupsCIU i ICVi 5 votsen contradel grupPSC,s'aprovala presentproposta
d'alcaldia.

6.. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓDE LA PLANTILLA DE
PERSONALI LA RELACIODE LLOCSDE TREBALL.
El Ple de la Corporació,
en sessióordináriade data 18 de desembrede2007,va aprovar
inicialmentel pressupostde I'exercici2008,juntamentamb la plantillade personali la
relacióde llocsde treball.
En data 29 de desembrede 2007, es va publicaral BOP de Tarragonanúmero299
l'aprovaciód'aquestacord d'aprovacióinicial,el qual es va exposaral públicdurant un
terminide quinzedies, per tal de qué es poguessinpresentarles al'legacionsque es
considerinoportunes.
Durant el termini d'exposiciópública es va presentaruna al'legaciócontra I'acord
provisional
d'aprovació
del pressupost
2008.
Vistala propostad'alcaldiade data31 de generde 2008,en la quales proposadesestimar
presentada
general2008.
I'al'legació
i aprovardefinitivament
el pressupost
Atés que aquestapropostaes sotmetráal properple de la Corporació.
Vist el DecretD/08/011, de data 14 de generde 2008,on l'Alcaldede la Corporació,
José
MaríaAbril Palacios,aprovala comissióde serveisal Sr. Jordi PalauTeixidó,SecretariInterventor
Accidentald'aquestacorporació,per un períodede dos anys a una plagade
Técnicd'Administració
Generalde carácterfuncionarialde I'Ajuntamentde Cunit.
Vist el decretDlO8lO12
de 14 de generde 2008,on l'Alcaldenomenade maneraurgenti
interinament
a Juan ManuelFerreralzquierdocom a Secretari-lnterventor
de l'Ajuntament
de Banyeresdel Penedés,a partirdel 28 de generde 2008,dataen qué el Sr. JordiPalau
Teixidóiniciala comissióde serveisa I'Ajuntament
de Cunit.
Vist que a la plantillade personali a la relacióde llocsde treballde I'exercici2008,el lloc
de treballde secretaria- intervencióté assignatun complementde destí de 20 i un
complement
específicde 2.537.20€ (importtotalanual).
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Atésque el Sr. Juan ManuelFerreralzquierdoha superatel procésselectiuper a I'accésa
la Subescalade Secretaria-lntervencióde l'Escalade Funcionarisamb habilitacióde
car¿cterestatal,es consideraadequatassignarun complementde destí i un complement
específicsuperioral establert.
Atés al principiconstitucional
d'igualtatde I'article14 de CE ¡ 14.i de I'EstatutBásicde
l'EmpleatPúblicaprovatper la Llei 712007de 12 d'abrilde 2007, que es d'aplicacióa
l'ámbit retributiu,i que legitimaa igualar els drets retributiusde I'anteriorsecretari
accidentalrespecteal nou secretari.
En conseqüéncia,i a la vistade tot I'exposat,s'acorda:
PRIMER.- Modificara la plantillade personali a la relació de llocs de treball el
complementde destídel lloc de treballde secretari- interventor,
ocupadades del passat
gener
28 de
de 2008 pel Sr. Juan ManuelFerreralzquierdo,funcionariamb habilitació
de
carácterestatal,d'un nivell20 a 28, amb efecteretroactiu
de 28 de generde 2008.
SEGON.-Modificara la relacióde llocsde treball,el complementespecíficassignatal Sr.
(importtotalanual).
Juan ManuelFerreralzquierdo,que es fixa en 21.818,25€
TERCER.-Sotmetreaquestacorda la condiciósuspensivad'aprovaciódefinitivai entrada
en vigordel pressupost
de l'exercici2008i a la aprovaciód'unamodificació
del pressupost
que habiliticonsignació
pressupostária
adequadai suficientper afrontaraquestadespesa.
per partdel Srs/esregidors/es.
No es realitzenintervencions
Acte seguitel Sr. Alcaldeproposaque es passia votació,quedantla mateixaaprovadaper
unanimitat.

7.- APROVACIÓ,SI S'ESCAU,INICIAL DE LA MODIFIGACIÓDE CRÉDF I/08 DEL
PRESSUPOST
DE L'EXERCICI2008.
ANTECEDENTS
1. Per Providénciad'alcaldiade data 31 de gener de 2008 s'inicial'expedientper a
l'aprovació
de la modificació
de créditmitjangant
suplementde créditi créditextraordinari.
2. Per poder atendreles despesesque es detallena continuació,per a les quals la
consignacióés insuficiento no n'hi ha en el pressupostordinariactual, cal tramitar
que s'ha de finangarmitjangant
l'expedientde suplementde crédit i créditextraordinari
nous i majorsingressosi baixesdels créditsde partídesde despesesdel pressupostvigent
de la corporació,
amb subjeccióa les disposicions
vigents.
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Despesesque cal finangar:
1/ Suplements
de crédit:

K'on'

WÑ\\\I

l

o'l 1210 Retribucions
funcionaris
complementáries
12112
o1 1210 r'ehiclemunicipal
20400
0 1 3 1 4 0 Seguretatsocial
16000

*Hiffiffiffilwiim,
wÍ,ffi1
52.316.1¿ 15.937,7! 68.253,8S
3.357,4

314,9S

3.672.42

151.522.01 6.821.9¿ 158.343,9r

23.074.6t
2/ Créditsextraordinaris

1 1210151

121021

ratificacionsfuncionaris
racionsi manteniment
materialde

Finangamentque es proposa:
1) Nousingressos:

41*q

ffirn

01 11200 Bl rústic
0 13 1 00 0 l-axaper expediciócertificacionspadró
i'habitants
01 34020 )reu públicpel serveidepodologia
TOTALNOUSINGRESSOS

!$gqgstaY!
tonsronás|(
1.824,11
216,0C
684,0(
2.724,1¿

2) Majorsingressos:
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