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AJUNTAMENT 
DE 
BANYERES DEL PENEDÈS 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DE 
BANYERES DEL PENEDÈS, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, 
EL DIA 11_DE_FEBRER_DE 2016, SESSIÓ 1/2016 
 
 
 
SRS. ASSISTENTS:  
ALCALDESSA: Sra. Anna Ordóñez Rivero 
 
TINENTS D’ALCALDE: Sr. Amadeu Benach i Miguel 
Sr. Lluís Inglada Jané 
Sr. Joan Roig Sòria 
 
REGIDORS: Sra. Ida Pilar Josefa Berdusan Farré 
Sra. Montserrat Rebollo i Marcas 
Sra. Núria Figueras Tuset 
Sr. Jordi Guasch Bea 
Sra. Joana Josepa Fernández Coll 
Sr. Manuel López Blanco 
Sra. Maria Ángeles Sainz López 
 
SR. SECRETARI: Josep Guinovart Mallafrè 

 
 

A la Sala de Plens de la Casa 
Consistorial de la Vila de Banyeres del 
Penedès, essent les 19.00 hores del dia 11 
de febrer de  2016, es reuneix 
l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència 
de l’Alcaldessa, Sra. Anna Ordóñez 
Rivero, amb l’assistència del Sr. 
secretari–interventor Josep Guinovart i 
Mallafrè i demés membres anotats al 
marge, a l’objecte de celebrar la sessió 
ordinària, que ha estat convocada per al 
dia d’avui en legal forma, amb distribució 
de l’Ordre del Dia dels assumptes a 
tractar, així com còpia de l’acta de la 
sessió anterior i altre documentació dels 
temes a tractar. 

Constituint els reunits nombre 
suficient dels membres de dret que 
integren el Plenari, per celebrar la sessió, 
en primera convocatòria, la Sra. 
Presidenta la declara oberta, passant-se a 
tractar els següents assumptes inclosos a 
la següent 

 
ORDRE DEL DIA:  

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta del Ple en sessió ordinària celebrada el dia 24 de 
novembre de 2015.- Exp. C/15/179 

2. Aprovació, si s’escau, de l’acta del Ple en sessió extraordinària celebrada el dia 
24 de desembre de 2015.- Exp. C/15/201 

3. Donació compte de les actes de la Junta de Govern local dels mesos de novembre 
i desembre de 2015 

4. Donació compte dels Decrets de l’alcaldia. 
5. Donació compte de l’informe de la Intervenció sobre l’execució trimestral del 

Pressupost a 31 de desembre de 2015.- Exp. H/15/131 
6. Aprovació, si s’escau, inicial de la modificació de crèdit 1/2016, del tipus 

suplement de crèdit, del pressupost de l’exercici 2016.- Exp. H/16/013 
7. Aprovació, si s’escau, inicial de la modificació de la plantilla de personal  DE 

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès de l’exercici 2016.- Exp. L/16/012 
8. Precs i preguntes.  
 



 

SESSIÓ PLENÀRIA 01/16 - ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 11 DE FEBRER DE 2016 - Pàg. 2/34 

AJUNTAMENT 
DE 
BANYERES DEL PENEDÈS 

1./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EN SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA EL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2015.- EXP. C/15/179  

Havent-se distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, còpia de 
l’acta redactada pel Sr. secretari–interventor de la sessió 12/2015, celebrada amb caràcter 
ordinari el dia 24 de novembre de 2015, la Sra. Presidenta pregunta als presents si tenen 
alguna objecció que fer-hi, i no formulant-se cap, per unanimitat dels membres que van 
assistir-hi, s’acorda la seva aprovació. 

 
 
Pel Sr. secretari, s’informa al Sr. Guasch, en quant al que va manifestar en la sessió 

anterior de l’aprovació del pressupost sobre l’amortització dels 483 mil euros, que hi 
havia un error en quan a l’amortització, la  matisació és la següent: que no es tracta d’un 
error, sinó potser va estar més o bé o més malament redactat, senzillament es parlava de 
que es preveien, com que hi ha previst fer un préstec de 500.000€ per adquisició d’uns 
béns de la cooperativa i nosaltres tenim un patrimoni municipal del sòl de 483.407,21€, 
lo que sí que s’havien consignat al capítol 9, eren els 16.592,79€ que era la diferència 
entre els 500.000 de préstec i els 484 mil del que seria el patrimoni municipal del sòl. 
Això seria per part meva. I en acabat també, en quan al comentari del 70 o 110%, el 70% 
que diu la llei d’hisendes locals és perquè puguis fer préstecs sense necessitat 
d’autorització; del 70% al 110% és amb autorització i més enllà del 110% llavors sí que 
no està permès, ja t’han desautoritzat. Senzillament puntualitzar la normativa d’hisendes 
locals arran dels comentaris.  

 
2./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EN SESSIÓ 

EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 24 DE DESEMBRE DE 2015.- 
EXP. C/15/201  

Tot seguit i havent-se distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, 
còpia de l’acta redactada pel Sr. secretari–interventor de la sessió 13/2015, celebrada amb 
caràcter extraordinari el dia 24 de desembre de 2015, la Sra. Presidenta pregunta als 
presents si tenen alguna objecció que fer-hi, i no formulant-se cap, per unanimitat dels 
membres que van assistir-hi, s’acorda la seva aprovació. 
 
 
3./ DONACIÓ COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DELS MESOS DE NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2015  
Havent-se distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, còpia de les 

actes de les sessions de la Junta de Govern Local, redactades per Secretària–Intervenció 
de les sessions celebrades els dies 5, 12, 19 i 26 de novembre i 3 i 23 de desembre, els 
membres de la corporació es donen per assabentats. 
 

El Sr. Guasch manifesta que es donen per assabentats i si i ha alguna observació 
ls faran a precs i preguntes. 
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4./ DONACIÓ COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
 Sra. Alcaldessa: a mes a mes dos punts que els va posar a la convocatòria abans van anotar 
2 decrets el D/16/010 que es la convocatòria del ple ordinari d’avui i D/16/011 per el qual 
es van aprovar les bases per al concurs de ordinari de trasllat de funcionats 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional per tal de cobrir la Secretaria, 
que avui per avui esta coberta per acumulació, que con ha sigut a ultima hora... 

El Sr. Guasch preguntà si es la aprovació de les bases. 
El Sr. secretari respon que l’aprovació de les bases, com que es matèria de 

personal, es competència de l’alcaldia. 
La Sra. alcaldessa pregunta al Sr. secretari quan es podrà cobrir. 
El Sr. secretari, li respon que abans d’acabar l’any. 

 
Obert el punt, la Sra. alcaldessa dóna la paraula al Sr. secretari-interventor, que 

dóna lectura al resum dels decrets dictats per l’Alcaldia, des de l’últim ple ordinari 
celebrat, essent el següents: 
 

NÚM 
DECRET DATA SOTASIGNANT RESUM 

D/15/113 18/11/2015 Alcaldessa Convocatòria Ple ordinari 24.11.2015 (sessió 12/2015) 
D/15/114 20/11/2015 Alcaldessa Liquidació neteja solar C. Cactus, 28 
D/15/115 20/11/2015 Alcaldessa Liquidació neteja solar C. Cactus, 26 
D/15/116 02/12/2015 Alcaldessa Bestreta per treballador DNI 43436805V 
D/15/117 09/12/2015 Alcaldessa Llista provisional admesos i exclosos plaça monitor de menjador 
D/15/118 14/12/2015 Alcaldessa Sanció per mal estacionament 
D/15/119 15/12/2015 Alcaldessa Llista definitiva d'admesos i exclosos concurs monitora de 

menjador 
D/15/120 17/12/2020 Alcaldessa Nomenament Sra. Maite Secanell López com a monitora de 

menjador 
D/15/121 21/12/2015 Alcaldessa Sol·licitud subvenció en espècie parcs de salut Diputació 

(CC/15/085) 
D/15/122 21/12/2015 Alcaldessa Convocatòria ple extraordinari 24.12.2015 (sessió 13/2015) 
D/15/123 22/12/2015 Alcaldessa Llista provisional admesos i exclosos borsa treball plaça auxiliar 

administrativa 
D/15/124 22/12/2015 Alcaldessa Atorgament gratificacions personal desembre 2015 
D/15/125 29/12/2015 Alcaldessa Atorgament bestreta treballador DNI 46592425Z 
D/15/126 29/12/2015 Alcaldessa Adjudicació contracte menor Bracket Soluciones Comerciales, SL 
D/15/127 29/12/2015 Alcaldessa Sol·licitud alta/modificació servei e-TRAM del Consorci AOC 

(Exp. C/15/150) 
D/16/001 07/01/2016 Alcaldessa Bestreta Caixa Fixa a Beatriz Blasón Berdasco 
D/16/002 12/01/2016 Alcaldessa Llista definitiva admesos i exclosos borsa treball plaça auxiliar 

administrativa 
D/16/003 18/01/2016 Alcaldessa No convocar ple ordinari 21 de gener de 2016 
D/16/004 21/01/2016 Alcaldessa Poder per a pleits 
D/16/005 22/01/2016 Alcaldessa Llicència cessió material públic per a ús particular (R/16/024) 
D/16/006 25/01/2016 Alcaldessa Permís ingrés familiar primer grau de Samanta Domènech 

Silvestre 
D/16/007 26/01/2016 Alcaldessa Atorgament gratificacions personal gener 2016 
D/16/008 01/02/2016 Alcaldessa Posposar la celebració del Ple ordinari al proper dijous 11.2.2016 
D/16/009 03/02/2016 Alcaldessa Avocació i autorització CC Joan Català el 14/02/16 pel grup 

BNY(R/16/029) 
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NÚM 
DECRET DATA SOTASIGNANT RESUM 

D/16/010 08/02/2016 Alcaldessa Convocatòria ple ordinari 11.02.2016 (sessió 1/2016) 
D/16/011 09/02/2016 Alcaldessa Aprovació Bases concurs ordinari per a la provisió de la 

Secretaria 
 El Sr. Guasch manifesta que es donen per assabentats, i en precs i preguntes ja 
exposaran les observacions que tenen. 

 
 

5./ DONACIÓ COMPTE DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE 
L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 
2015.- EXP. H/15/131  

Obert el punt, la Sra. alcaldessa dóna la paraula al Sr. secretari-interventor, que 
dóna lectura a l’informe d’Intervenció sobre l’execució trimestral del pressupost a 31 de 
desembre de 2015, que és del tenor literal següent: 

 
“INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL. QUART TRIMESTRE 2015 
 
1. IDENTIFICACIÓ  
1.1. Òrgan al qual s’adreça: Alcaldessa de la Corporació 
1.2. Caràcter: Preceptiu 
1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral 
 
 2. ANTECEDENTS 
 L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions 
trimestrals de subministrament indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la 
finalització de cada trimestre de l’any s’ha de trametre la informació que es relaciona a 
l’article 16 de la mateixa Ordre. 
  
3. FONAMENTS DE DRET  

 Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM).  Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat 
Financera (LOEPSF).  Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions 
comercials.  Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia 
del càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions 
Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de 
finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
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4. INFORME 
 L’article 16 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que abans de 
l’últim dia del mes següent a la finalització del trimestre caldrà trametre informació 
relativa: 
 

- a l’actualització i grau d’execució del pressupost així com la previsió de 
la seva execució fins a la finalització de l’exercici,  

- a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no imputades a 
pressupost,  

- a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses 
pendents de pagar,  

- a la situació dels compromisos de despesa plurianual i a l’execució de 
l’annex d’inversions i el seu finançament,  

- a l’actualització del pla de tresoreria,  
- a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i 

despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament,  
- a l’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de 

l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute  
- a informació relativa a la plantilla de personal. 
-  

Per la qual cosa, emeto el següent informe: 
 
4.1. Personal 
 4.1.1. AJUNTAMENT DE BANYERES 
 
A data 31 de desembre de 2015 l’Ajuntament de Banyeres del Penedès té 25 treballadors 
i 11 òrgans de govern. Aquest personal es troba dividit en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 
1. Administració general i resta de sectors 36 
    1.1 Òrgans de govern 11 
    1.2 Funcionaris de carrera 2 
    1.3 Laboral fix 23 
    1.4 Laboral temporal 0 

 
L’execució en les despeses de personal fins al 31 de desembre de 2015 és de 652.149,36 
€, als quals s’han d’afegir 49.974 € en concepte d’indemnitzacions per assistències a 
òrgans de govern (capítol 2). Les despeses del capítol 1, per import de 652.149,36€, 
inclouen les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el 
fons social i la Seguretat Social.   
 4.1.2. FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS 
 



 

SESSIÓ PLENÀRIA 01/16 - ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 11 DE FEBRER DE 2016 - Pàg. 6/34 

AJUNTAMENT 
DE 
BANYERES DEL PENEDÈS 

A data 31 de desembre de 2015 la Fundació Josep Cañas té 4 treballadors. Aquest 
personal es troba dividit en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 
1. Administració general i resta de sectors 4 
    1.1 Òrgans de govern 0 
    1.2 Funcionaris de carrera 0 
    1.3 Laboral fix 2 
    1.4 Laboral temporal 2 

 
L’execució en les despeses de personal fins al 31 de desembre de 2015 és de 23.298,28 
€. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al 
rendiment i la Seguretat Social.   
 
4.2. Indicadors pressupostaris  
4.2.1 AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS 
 
4.2.1.1. El grau d’execució del pressupost d’ingressos respecte el pressupost definitiu al 
quart trimestre de 2015 és del 75,36%, dels quals s’ha recaptat un 76,83%, amb el 
següent resum per capítols: 
 

CAPÍTOL Previsions 
inicials 

Previsions 
definitives 

Drets 
Reconeguts 

Nets 
Recaptació 

Líquida 
Recaptació 

Líquida 
exercicis 
tancats 

1. Impostos 
directes 1.039.364,88 1.039.364,88 1.124.649,15 919.114,97 105.589,58 

2. Impostos 
indirectes 10.750,00 10.750,00 12.535,60 8.941,45 3.384,38 

3. Taxes i altres 
ingressos 1.438.818,82 1.438.818,82 755.833,11 574.437,21 120.010,52 

4. Transferències 
corrents 714.363,92 714.363,92 753.235,11 574.932,31 220.000,66 

5. Ingressos 
patrimonials 45.156,00 45.156,00 43.223,59 28.182,09 10.845,00 

6. Alienació 
d’inversions      

7. Transferències 
de capital 48.985,38 128.305,88 172.677,60 93.315,01 23.544,82 

8. Actius 
financers 0,00 421.413,50 0,00 0,00 0,00 

9. Passius 
financers      

TOTAL 
INGRESSOS 3.297.439,00 3.798.173,00 2.862.154,16 2.198.923,04 483.374,96 
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El grau d’execució del pressupost de despeses respecte el pressupost definitiu al quart 
trimestre de 2015 és del 75,28%. El nivell de pagament de les obligacions reconegudes 
se situa en el 91,35%, amb el següent resum per capítols: 
 
CAPÍTOL Crèdits 

inicials 
Crèdits 

definitius 
Obligacions 
Reconegudes 

Netes 
Pagaments 

Líquids 
Pagaments 

Líquids 
exercicis 
tancats 

1. Despeses de personal 706.219,25 706.219,25 652.149,36 652.149,36 12.637,92 
2. Despeses en béns 

corrents i serveis 1.630.282,67 1.709.472,86 1.471.101,70 1.260.419,06 132.503,15 
3. Despeses financeres 30.678,18 30.678,18 29.723,31 29.723,31 0,00 
4. Transferències 

corrents 174.140,08 177.737,08 152.506,69 123.604,92 16.942,49 
5. Fons de contingència i 

altres imprevistos      
6. Inversions reals 643.445,15 1.061.391,96 440.991,29 433.189,15 51.998,87 
7. Transferències de 

capital      
8. Actius financers      
9. Passius financers 112.673,67 112.673,67 112.673,67 112.673,67 0,00 

TOTAL 
DESPESES 3.297.439,00 3.798.173,00 2.859.146,02 2.611.759,47 214.082,43 
 
4.2.1.2. En relació a l’execució de l’annex d’inversions, el capítol 6 s’ha executat en un 
41,55%. 
 
4.2.1.3. En relació al calendari i pressupost de tresoreria d’aquest Ajuntament, cal 
ressaltar que el líquid disponible a final d’aquest període és de 731.286,18 €. 
 
4.2.2. FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS 
 
4.2.2.1. El grau d’execució del pressupost d’ingressos respecte el pressupost definitiu al 
quart trimestre de 2015 és del 27,55%, dels quals s’ha recaptat un 95,28%, amb el 
següent resum per capítols: 
 

CAPÍTOL Previsions 
inicials 

Estimació 
previsions 
definitives 
a final de 
l’exercici 

Drets 
Reconegut

s Nets 
Recaptaci
ó Líquida 

Recaptaci
ó Líquida 
exercicis 
tancats 

1. Impostos 
directes      

2. Impostos 
indirectes      

3. Taxes i altres 
ingressos 500,00 500,00 1.723,62 1.723,62 0,00 
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4. Transferències 
corrents 35.280,00 35.280,00 36.253,44 30.373,44 1.088,00 

5. Ingressos 
patrimonials 5.924,00 5.924,00 6.725,42 6.725,42 0,00 

6. Alienació 
d’inversions      

7. Transferències 
de capital 

410.000,0
0 

410.000,0
0 80.000,00 80.000,00 7.903,70 

8. Actius 
financers 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

9. Passius 
financers      

TOTAL 
INGRESSO
S 

451.704,0
0 

452.704,0
0 

124.702,4
8 

118.822,4
8 8.991,70 

 
El grau d’execució del pressupost de despeses respecte el pressupost definitiu al quart 
trimestre de 2015 és del 8,84%. El nivell de pagament de les obligacions reconegudes se 
situa en el 98,84%, amb el següent resum per capítols: 
 

CAPÍTOL Crèdits 
inicials 

Estimació 
crèdits 

definitius a 
final de 

l’exercici 

Obligacio
ns 

Reconegu
des Netes 

Pagament
s Líquids 

Pagaments 
Líquids 

exercicis 
tancats 

1. Despeses de 
personal 23.459,58 23.459,58 23.298,28 23.298,28 0,00 

2. Despeses en béns 
corrents i serveis 13.464,82 14.464,82 11.963,59 11.723,59 327,03 

3. Despeses financeres 20,00 20,00 18,25 18,25 0,00 
4. Transferències 

corrents 2.709,60 2.709,60 2.709,60 2.483,80 0,00 
5. Fons de 

contingència i altres 
imprevistos      

6. Inversions reals 412.050,00 412.050,00 2.044,82 2.044,82 0,00 
7. Transferències de 

capital      
8. Actius financers      
9. Passius financers      
TOTAL DESPESES 451.704,00 452.704,00 40.034,54 39.568,74 327,03 

 
4.2.2.2. En relació a l’execució de l’annex d’inversions s’informa que la Fundació Josep 
Cañas durant el quart trimestre de 2015, en relació als projectes d’inversió previstos, ha 
reconegut obligacions per import de 2.044,82€. No s’ha executat durant aquesta 
anualitat l’obra prevista de Cal Fontanilles, que s’ha licitat i s’iniciaran les obres a 
principi de l’exercici 2016.  
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4.2.2.3. En relació al calendari i pressupost de tresoreria d’aquest organisme, cal 
ressaltar que el líquid disponible a final d’aquest període és de 441.564,51 €. 
 
4.3. Morositat  
4.3.1. AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS 
 
Els pagaments totals realitzats per l’Ajuntament durant el quart trimestre de l’exercici 
han estat de 375, dels quals 289 s’han fet dintre del període legal i 86 fora d’aquest 
període1, per imports de 127.903,82 € i 257.524,95 €, respectivament. A final del 
trimestre, es detecten 217 factures pendents de pagament, de les quals 158 es troben 
dintre del període legal de pagament i 59 es troben fora d’aquest període, per imports de 
115.485,05 € i 90.292,35 €, respectivament.  
 
4.3.2. FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS 
 
Els pagaments totals realitzats per la Fundació Josep Cañas durant el quart trimestre de 
l’exercici han estat de 10, tots realitzats dintre del període legal de pagament, per import 
de 735,19 €. Al final del trimestre no es detecta cap obligació pendent de pagament en la 
què s’estigui incomplint el termini legal de pagament establert per la normativa de 
morositat.  
 
4.4. Període mig de pagament  
Juntament amb l’informe de morositat establert a l’art. 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials, s’estableix una nova 
obligació d’aplicar i fer públic el període mig de pagament (PMP), a partir del tercer 
trimestre de 2014. 
 
És la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, la que introdueix el concepte de PMP com una expressió de temps de 
pagament o retard en el pagament del deute comercial, de forma que totes les 
Administracions Públiques hauran de fer públic el seu PMP que s’haurà de calcular 
d’acord amb una metodologia comuna.  
 
I és el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del 
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les 
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos 
a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, el que defineix el concepte com la mesura de pagament comercial en termes 
econòmics. Pot prendre un valor negatiu, tant en les operacions pagades com en les 
pendents de pagament, si l’Administració paga abans de 30 dies naturals des de la 

                                                 
1 Actualment, el termini legal per al pagament és de 30 dies des de què es fa el reconeixement de l’obligació. Per tant, 
l’Ajuntament disposa de 30 dies des de què registra la factura fins que fa la “O” i 30 dies més, a partir d’aquest moment, 
per al pagament.  
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presentació de les factures o certificacions d’obra o si al final del període d’entrega de 
la informació encara no han transcorregut els 30 dies. 
 
El PMP de l’Ajuntament de Banyeres durant el quart trimestre de 2015 ha estat de 68,70 
dies i el de la Fundació Josep Cañas durant el mateix període de -14,59 dies.  
 
Resulta un PMP global durant el quart trimestre de 2015 de 68,60 dies.  
 
Es tracta d’un valor elevat, motiu pel qual l’Ajuntament aprovarà, amb caràcter 
d’urgència, un pla de tresoreria a fi i efecte de reduir aquest valor amb la major brevetat 
possible.  
 
4.5. Indicadors comptabilitat nacional  
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa i límit 
del deute viu, s’informa: 
 
4.5.1. Al quart trimestre de l’exercici en resulta una capacitat de finançament de 
95.990,33 €.  
 
4.5.2. S’estima que la Corporació complirà amb l’objectiu de la regla de la despesa en 
fase de liquidació del pressupost.  
 
4.5.3. El deute viu al finalitzar aquest quart trimestre és de 1.018.964,54 €. En 
conseqüència, la ràtio del deute viu es situa a 31 de desembre de 2015, i considerant com 
a denominador els ingressos corrents que es preveuen liquidar en l’exercici 2015, en el 
37,75%. 
 
 
5. CONCLUSIONS  
L’Ajuntament s’estima que complirà en el quart trimestre de 2015 amb els objectius 
d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i deute viu.  
 
S’informa favorablement sobre l’execució del pressupost d’ingressos i despeses en aquest 
quart trimestre, advertint, però, que es tracta de les dades que es poden informar a la 
data d’aquest informe, que poden ser objecte d’alguna variació un cop es realitzin totes 
les operacions i comprovacions de fi d’exercici.   
 
Banyeres del Penedès, 30 de gener de 2016” 
 
Sra. alcaldessa: es dona compta, però nosaltres volem  es com a dit el secretari entén es 
mes deute de que deurien tenir, volem aprovar amb caràcter d’urgència el pla de tresoreria 
a fi de reduir aquest valor amb major brevetat possibles, només dir que aquest 6 mesos 
que porten l’únic que hem fet ha sigut pagar, pagar i pagar per factures, no tenim 
tresoreria, tenim un problema de tresoreria encara que estén fem moltes coses, estalviar 
diners amb la brigada i fem millores amb el mínim diners possibles. Lo que si ens troben 
amb uns préstecs  com ha dit el secretari igualment de 1.018.000€ que se han de fer front, 
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tenien 4 préstecs mes dels que hi havia, lo que mes es això, lo que farem es això, volen 
aprovar el pla de tresoreria. 
 

 
Sr. Guasch: La intervenció nostra era limitar-nos a tal com diu el secretari en el seu 
informe hi ha un període mitjà de pagament de 68,70 dies. Entenem, al igual que el 
secretari-interventor, que és una situació que cal reconduir de forma urgent i per això 
agrairem que se’ns informi i se’ns faciliti el pla de tresoreria que vostès dissenyin per tal 
de reconduir aquesta situació.  
 
La Sra. alcaldessa li respon que quan el tinguin fet els hi passaran. 
 
 
6./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 

1/2016, DEL TIPUS SUPLEMENT DE CRÈDIT, DEL PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI 2016.- EXP. H/16/013  

Obert el punt, la Sra. alcaldessa dóna la paraula al Sr. secretari-interventor, que 
dóna lectura a la proposta de l’Alcaldia de data 11 de febrer de 2016, relativa a l’aprovació 
inicial de la modificació de crèdits 1/2016, del tipus suplements de crèdit i crèdit 
extraordinari, del pressupost de l’exercici 2016, que és del tenor literal següent: 

 
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

 
D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
1/2016, DEL TIPUS SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI, 
DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2016.- Exp. H/16/013  
Antecedents 1. Per providència de l’Alcaldia de data 3 de febrer de 2016 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 1/2016 mitjançant suplements de crèdit i 
crèdit extraordinari.  
2. La Regidoria d’Hisenda, en data 9 de febrer de 2016, ha proposat les partides i els 
imports que s’han de modificar, com a conseqüència de la necessitat de suplementar el 
crèdit de les partides pressupostàries de neteja de les dependències municipals per poder 
iniciar la licitació del contracte de serveis i crear una partida per assumir les despeses 
derivades de la quota d’adhesió a la Xarxa Audiovisual Local, Annex 2.  
3. El secretari interventor ha emès informe favorable. 
 
Fonaments de dret 1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals i als articles 34 a 38 del 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 l'exercici següent i en el pressupost de la 
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, l’Alcalde ha d'ordenar 
la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 
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El finançament2 es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o 
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant 
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del 
pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del 
respectiu servei. 
3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de 
l’Ajuntament per majoria simple. 
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
(LOEPSF) en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les 
actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta 
d’entitats que formen el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària. 

Per aplicació de l’article 21.1 de l’encara vigent RD 1463/2007, de 2 novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de l’anterior llei d’estabilitat, no serà 
necessària l’elaboració d’un pla econòmic financer quan les modificacions de crèdit 
estiguin finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals, ja que, serà al 
final d’exercici quan caldrà determinar la seva procedència. Tanmateix, la modificació 
de crèdit en tràmit no afecta al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, 
regla de la despesa i deute viu.  
Per tot això,  
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2016, del tipus 
suplement de crèdit i crèdit extraordinari, per import de 108.757,33 €, que cal finançar mitjançant 
anul·lacions o baixes de crèdits d’altres partides del pressupost, d’acord amb el següent detall: 
Despeses que cal finançar: 
1/ Suplements de crèdit: 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

2312 22700 Neteja. Assistència social primària 15,60 171,60 187,20 
3120 22700 Neteja. Serveis assistencials i centres de salut 606,38 6.670,18 7.276,56 
3230 22700 Neteja. Funcionament del servei municipal d’escola bressol 1.830,05 20.130,55 21.960,60 
3231 22700 Neteja. Funcionament del CEIP Mare de Déu del Priorat 5.188,53 57.073,83 62.262,36 
3371 22700 Neteja. Espai jove 109,19 1.201,09 1.310,28 
9200 22700 Neteja. Administració general 934,43 10.278,73 11.213,16 
9201 22700 Neteja. Hotel d’entitats 46,34 509,74 556,08 
9202 22700 Neteja. Jutjat de pau 15,60 171,60 187,20 
9203 22700 Neteja. Premsa i mitjans de comunicació 15,60 171,60 187,20 
9240 22700 Neteja. Centre Cívic Ernest Lluch 840,07 9.240,77 10.080,84 
9241 22700 Neteja. Centre Cívic Masies de Sant Miquel 46,84 515,24 562,08 
9243 22700 Neteja. Centre Cívic Joan Català 172,40 1.896,40 2.068,80 
2/ Crèdits extraordinaris: 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Proposta de crèdit 
extraordinari 

9203 20901 Cànon adhesió a la Xarxa Audiovisual Local 726,00 
 
                                                 
2 Excepcionalment, amb operacions de crèdit i amb les limitacions que s’estableixen a l’article 177.5 del TRLRHL.  
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Total altes crèdits :  108.757,33 € 
 Finançament que es proposa: 1/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses, que no perjudiquen el 
funcionament normal dels serveis: 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta a la 
baixa 

Consignació 
definitiva 

9200 12000 Retribucions bàsiques. Sou del grup A1 26.883,60 5.600,75 21.282,85 
9200 12100 Retribucions complementàries. Complement de destí 25.882,28 4.929,65 20.952,63 

9200 12001 Retribucions complementàries. Complement específic 32.835,52 5.657,55 27.177,97 

9200 13100 Retribucions personal laboral temporal 50.050,00 50.050,00 0,00 
9200 16000 Seguretat Social 129.902,68 18.945,48 110.957,20 
9200 22110 Productes de neteja 5.000,00 4.900,00 100,00 
9290 50000 Imprevistos i funcions no classificades. Fons de 

contingència 
13.673,90 13.673,90 0,00 

9200 62304 Inversió nova en maquinària, instal·lacions 
tècniques i utillatge 

8.000,00 5.000,00 3.000,00 

 
Total baixes crèdits :  108.757,33 € 
 SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. 
Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del 
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per 
resoldre-les.   
 
Banyeres del Penedès, 8 de febrer de 2016” 
 
Sra. Alcaldessa: Es fa la modificació de crèdit per dotar la partida necessària per poder 
licitar la neteja i per assumir la xarxa de comunicació local que fins ara la paga la persona 
responsable que portava la radio. 
 
La Sra. alcaldessa pregunta si s’aprova la modificació de crèdit o si es vol manifestar. 
 
Sr. Guasch: manifesta que demana disculpes si llegint s’equivoca, doncs s’ha deixat les 
ulleres. 
 
En  aquesta modificació de crèdit hi votarem en contra, no pel fons sinó per la forma, 
entenem que el fons de contingència no és el destí que ha de tenir. Segons la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària (Capítol VI) aquest fons s'utilitza per 
destinar, any rere any, una part percentual de l'estalvi net o bé dit d'una altra manera un 
percentatge de la despesa no financera a crear un fons de contingència com una provisió 
financera, amb la finalitat d’atendre necessitats de despeses imprevistes, tals com, 
indemnitzacions que puguin sorgir de sentències judicials, d'acomiadaments 
improcedents, catàstrofes, entre moltes altres. Per tant, la despesa que vostès fan no és 
imprevista, entenem nosaltres. 
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Tot i que estem davant d'un concepte jurídic indeterminat es pot utilitzar per atendre 
necessitats de caràcter no discrecional. És a dir, són despeses que no depenen d'una 
decisió discrecional o voluntària dels òrgans de govern local, sinó d'una necessitat 
imprevista, tal i com vostès mateixos van determinar en les bases d’execució del 
pressupost 2016.  
Per aquest motiu nosaltres votarem en contra.  
 
Vots emesos: vots a favor dels grups PSC (3), ICV (1), BNY (4), abstencions cap i vots 
en contra del grup CIU (3), essent aprovat l’expedient de modificació de crèdits. 
 
7./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA 

PLANTILLA DE PERSONAL  DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL 
PENEDÈS DE L’EXERCICI 2016.- EXP. L/16/012 

 Obert el punt, la Sra. alcaldessa dóna la paraula al Sr. secretari-interventor, que 
dóna lectura a la proposta de l’Alcaldia de data 11 de febrer de 2016, relativa a l’aprovació 
inicial de la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès de l’exercici 2016, que és del tenor literal següent: 

  “PROPOSTA DE L’ALCALDIA 
_ 

D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA 
PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL 
PENEDÈS DE L’EXERCICI 2016.- Exp. L/16/012  
Examinada la proposta de modificació de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès de l’exercici 2016, en relació a l’eliminació de quatre places de 
personal de neteja de les dependències municipals, com a conseqüència de la prestació 
del servei per una empresa de serveis. 
Resultant que el principi de bona administració exigeix una adaptació continua de 
l’organització als canvis produïts, de forma que la Plantilla de Personal reprodueixi una 
imatge fidel de la realitat econòmica i organitzativa subjacent. 
Considerant que l’aprovació de la Plantilla de Personal i, conseqüentment, de les seves 
modificacions, correspon a l’Ajuntament en Ple, en virtut d’allò previst a l’article 22.2.i) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).  
Considerant que la proposta de modificació de la Plantilla de Personal ha de seguir els 
mateixos tràmits que per a l’aprovació del Pressupost municipal. 
De conformitat amb l’informe – proposta de la secretaria intervenció.  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
PRIMER.- L’aprovació inicial de la modificació de la Plantilla de Personal de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès en els termes següents:  
Eliminació de quatre places de personal de neteja de les dependències municipals. 
SEGON.- Ordenar l’exposició pública del present acord mitjançant anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona, per termini de quinze dies, a efectes que els 
interessats puguin formalitzar les reclamacions que estimin convenients, en defensa dels 
seus legítims interessos. 
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L’acord es considerarà definitivament aprovat si durant el termini dels quinze dies no es 
presenten reclamacions, a tal efecte l’Alcaldia elevarà l’acord a definitiu i ordenarà la 
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.  
En cas que es presentin reclamacions, s’elevarà a l’Ajuntament en Ple proposta 
d’estimació o desestimació de les mateixes i d’aprovació definitiva de la modificació de 
la Plantilla de Personal.  
Banyeres del Penedès, 5 de febrer de 2016” 

 Sra. Alcaldessa: Referent aquest punt de modificació de la plantilla de personal es per  
deixar sense efecte les places dotades del personal de neteja i substituir-les  per un servei 
extern. Pregunta al Sr Guasch si vol fer alguna manifestació. 

 Sr. Guasch: En aquest cas, no els ho votarem a favor ni en contra, ens abstindrem. 
Entenem que aquest acord, conjuntament amb l’anterior, son una clara mostra de la seva 
ineficàcia a l’hora de planificar el seu pressupost i la seva gestió dels serveis municipals. 
Tan bon punt el pressupost ha estat aprovat ja l’han hagut de modificar a corre-cuita per 
deixar el servei de neteja de les dependències municipals tal com estava anteriorment. 
Una gran actuació que segons vostès havia de suposar tant d’estalvi per l’ajuntament i no 
han trigat ni un mes a fer-se enrere.  
 
Com pretenien vostès que els votéssim a favor un pressupost que nomes començar l’any 
s’ha demostrat que estava fet a corre-cuita i sense cap criteri... 
 
A veure quantes rectificacions mes haurem de veure abans d’acabar aquest any. 
 
Sra. Alcaldessa; A vegades rectificar es de savis, millor rectificar. 
 
Vots emesos: vots a favor dels grups PSC (3), ICV (1), BNY (4) i se abstén  grup CIU 
(3). 
 

 
 

8./ PRECS I PREGUNTES.  
Obert l’apartat la Sra. alcaldessa manifesta que primer respondran a les preguntes que 
varen fer en el ple passa. 
 
Sra. Alcaldessa: De les preguntes anteriors, preguntaves: En vist que s’ha desistit de la 
petició de subvenció per l’enllumenament, com és que es rebutja la possibilitat d’obtenir 
ajudes per a millorar el nostre servei d’enllumenat públic, a fi de fer-lo més eficient? 
 
Contesta el Sr. Lluís Inglada regidor de Medi ambient: En primer lloc, la tal ajuda que es 
diu que es una subvenció, no es el que es diu subvenció, el que oferia el estat als 
ajuntaments, es un préstec a interès cero, per finançar la totalitat de la obra, a retornar, 
clar en la seva totalitat, o sigui que subvenció no ho és, és un crèdit. 
 
En segon lloc deixar clar, que al ajuntament no hi havia, hi encara no hi és, cap estudi 
sobre la situació real i les necessitats de modificacions de tot el sistema municipal de 
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enllumenat públic, amb la seva eficiència i índex de contaminació lumínica inclosos, ni 
per tant cap valoració econòmica del cost de millora de la xarxa municipal. Davant d’això 
i degut a que la oferta estatal de préstec, arribava en un moment que era massa precipitat 
per tenir llest qualsevol estudi mínimament realista, per tal de no improvisar, vàrem 
determinar no plantejar-nos la adhesió a la oferta estatal, i preparar un estudi amb cara i 
ulls, per tenir-lo preparat per quant surti una oportunitat de plantejar-nos el millorar la 
xarxa tal com estipuli la normativa vigent i fent-la lo mes efectiva i econòmicament 
viable. 
Ja hem començat aquest estudi. 
 
En tercer lloc, es te que debatre, per part d’aquest ajuntament, si en les millores que es 
duguin a terme si te que incloure Casa Roja, i en quines condicions. Per tant es també un 
tema obert, causa que aconsella no anar amb preses sinó mirar-se molt be el projecte. 
 
Estic segur que una vegada aclarides totes aquestes dubtes, estarem mes en condicions de 
adherir-nos a algun tipus de ajut, subvenció o finançament previst.  
 
Sr. Guasch: Jo entenc que un finançament a cos cero es una subvenció, subvenció no si 
estàs agilitzant, si estan subvencionant tot el finançament es una subvenció, aquest es el 
punt u. Punt dos, si que es cert que seria desitjable tenir un estudi de com hauria d’esser 
un enllumenat, però també es cert que hi ha una sèrie d’actuacions en certs punts del nucli, 
i quedaven altres nuclis per acabar la zona, d’aquest nuclis nosaltres havien demanar un 
PUOS per gestionar-los i fer uns canvis d’enllumenat, hi ha uns millors estudis, uns 
projectes de la modificació dels enllumenats d’aquest sectors que encara no s’havia fet i 
que suposant una despesa molt important, i que malauradament per manca del PUOS en 
el mandat anterior no els van poder tirar endavant i els tenien planificats. 
Si que es cert com deia abans  s’havia fet un estudi lumínic però mentres no estigui 
l’estudi lumínic al curt termini, si hi havia una opció de poder tenir una subvenció o un 
finançament sense a cost cero d’interessos, de optar, per modificar aquestes punts, com 
son els de priorat, com son els de la zona pinetellada que tenen aquest consum tan bestia 
i no demorar-los mes del necessari 
 
Sr. Lluís: Del estudi que dieu, sobre els tècnics era incomplert  
 
Sr. Guasch: El van fer els propis tècnics. 
 
Sr. Benach: Mes que res, es que estén veien que hi ha subvencions  que ha vegades no 
ens interessa si no es subvenció 100 % esta molt be, però tal com estan les arques, si 
nosaltres ha de tindre una subvenció del 50, 60 o 70 %, han de  tindre de ficar el 30% 
però això estén fem altres coses que si poden arribar a elles. 
 
Sr. Guasch: Bueno 
 
Sr. Benach: Es molt maco tindre subvenció, però a lo millor l’altre diferencia la tenim 
que pagar nosaltres. 
 
Sr. Guasch: Per això era la pregunta, quin tipus de subvenció, que es demana a la 
subvenció i a que es vol destinar. 
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Sr. Benach: Si no es el 100% 
 
Sr. Guasch: Si aquest quadres de llum amb consum tan elevat es pogués fer una 
substitució perquè sigui mes eficient a l’estalvi que es pot produir. 
 
Sr. Benach: S’ha fet la prova pilot que precisament l’hem anat a veure aquesta nit,  les 
llums que estaven canviant, sobre tot les d’alt consum de 150 w i tot això, ens estaven 
costant 56€ nomes la bombeta sense el manteniment de la empresa que col·locava i que 
puja 250€, ho estén fent nosaltres, estén canviant les bombetes, de 150 les passen a 70 , 
estén canviant tot el aplic, por lo tant tenint un consum mes reduït i no esta costant 16€ 
mes lo que es la bombeta perquè tot el cos del manteniment de 200 € i pico que cobrava 
la empresa ho estem assumint nosaltres. Por lo tant això lo que vull dir es que tenint les 
arques com les tenint, hem d’anar assumint nosaltres de mica en mica, no podent agafar 
una subvenció i gastar 30.000 € de cop. 
 
Sr. Guasch: En sembla molt be però l’hosteritat criteri hosteritat es la primera noticia que 
tinc del estalvi energètic que es destinava a fer en un carrer concret. 
 
Sra. Alcaldessa: Primera noticia es per que això es una prova pilot, en provat a veure si 
funciona o no funciona i si funciona se aplicarà en tots els nuclis que puguem i poc a poc. 
 
Sr. Lluís: paral·lelament s’està fent l’estudi.  
 
Sra.: Alcaldessa: Lo primer es estalviar-te ja el cost de que vingui un empresa amb el 
operari, la maquinaria que això ja esta costant 250€, que estén estalviant i a la llum igual 
si passa les bombetes si costa 70  ara costa 50, això ja es un estalvi. No hem agafat cap la 
subvenció però estén mirant altre consum de llum, no es lo mateix 100 watts.  
 
Sr. Guasch: Apart es l’objecte principal 
 
Sra.: Alcaldessa: Si no es canvia no tindràs canvis 
 
Sr. Secretari: Quan la convocatòria va sortir publicat al  BOE dels fons europeus, eren 
preus estàndards, es a dir lo màxim que donava per un punt de llum, era, parlo de 
memòria, era uns 500 euros o 600 euros, això clar si es posaven a canviar tot l’enllumenat, 
automàticament tenien que anar, no ens cobrien el 100% de la despesa la possibilitat de 
finançament a cost cero per donar-la, ho vaig estar parlant personalment dues vegades 
amb l’enginyer Joaquim i diu saps una cosa aquest casos preus son fora de mercat a la 
baixa i aquest preu no trobarem res i llavors nosaltres hem d’anar amb un projecte dient 
que val això perquè el financin, quan l’executem serà diferent, aquesta es una de les 
causes per les quals en el seu moment ho vam estar parlant i vam dir no val la pena, segons 
ell, jo no hi entenc dels valors estables que tenen ells. 
 
 
Sra. Alcaldessa: Passen a una altre pregunta que tenies, també hem pogut veure, i això ho 
vam comentar el passat dimarts a la Junta de Portaveus, que es rebutja la dotació de 
reserva de l’aigua del CAT? 
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Sr. Lluís: Sabeu que tenint dos dotacions al CAT, una efectiva i altre de reserva. Llavors, 
sobre aquesta de reserva, segons les dades que hi ha en aquest moment a l’ajuntament, 
nosaltres segons rebuts consumin 189 mil m3, 189.824 m3 a l’any, segons rebuts. De 
reserva del CAT tenint 182 mil m3 a la primera reserva i 127 a la segona, però realment 
se estan consumin segons les lectures 397 mil m3,  això vol dir que tenint unes pèrdues 
de 208 mil m3, es una exageració, son com 80 piscines olímpiques que s’estan perdent, 
llavors, nosaltres van determinar això perquè en el seu moment, segons  el consum real, 
segons rebuts que diu lo que realment mes o menys lo que es consumeix o es pot 
consumir, en sobra dotació i estén fem una valoració per a ver si realment  tenint que 
treballar amb els pous o tenim de treballar però quan fas una anul·lació del CAT 
normalment fins ara no ho volien i ara es va presentar aquesta oportunitat de que podien 
renunciar, doncs pots tu fer la petició i llavors l’accepten  però fins al cap de dos anys no 
te la donen i si abans dels dos anys  tu dius que no que vols seguir amb ella, també ho 
post fer, per tant com també tenint aquesta oportunitat, de moment en fet la reserva, 
perquè per nuclis no la necessiten i ja tenint feta aquesta reserva, a partir d’aquí en 
començat la primera fase que es un estudi i reparació de fuites, que ara amb el gas ja 
s’estan trobant de fuites i s’estan reparant, però a demes haurà un estudi on es 
determinaran les fuites i s’eliminaran, hi ha una segona fase amb un estudi de consum 
real, després de la reparació de la xara i una tercera fase amb la comparativa de consums 
dels rebuts versus els consums reals, una quarta fase de equiparar els dos consums amb 
les mesures pertinents que tinguem i una cinquena fase que serà decidir en que 
subministren, serà valorar el cost segons el preu que baixa  l’electricitat, que es lo que 
mes encareix el consum dels pous, se os passaran si ens interessa mes tirar de pous o 
renunciar a la part de la dotació del CAT. Teòricament amb la primera dotació hi havia 
mes que suficient, ara i per abaratir preus estén a l’estudi de l’eficiència del nostres pous, 
que en aquest moment estan surtin caríssim el preu de l’aigua dels pous, potser per 
problemes de les tarifes de comptador, etc que es lo que estem estudiant, llavors decidirem 
l’aigua d’on l’agafem. 
 
Sr. Guasch: Perdona que torni a preguntar, però jo en xifres anuals en perdo una miqueta, 
jo en basava en  xifres diàries, nosaltres tenint un consum reservat 800 o 850 exactament 
diaris del CAT 
 
Sr. Lluís:  860 amb les dues dotacions 
 
Sr. Guasch: i d’aquest 850 nosaltres van fer us  
 
Sr. Lluís: del 60 
 
Sr. Guasch: feia us de 500 diaris, i quedaven 350 que son els de reserva, llavors el dubte 
que tenia es si aquests 350 o portaveu a renuncia o demana-vau que fos dotació total. 
 
Sr. Lluís: son els 127.000 anuals que son 10.000m3 al mes, dividit per 30, i son aquests 
300 dotacions mes o menys. 
 
Sr. Guasch: aquestes també a la renuncia que no els voleu, i ara ho permeten això, perquè 
nosaltres van fer gestions i ens van dir que no. 
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El Secretari: Al mes de maig de 2015 el CAT deia que 
 
Sr. Lluís: la vam rebre nosaltres la notificació al mes de juny. 
 
El Secretari: L’acord deia que si la quarta reserva amb un termini de dos anys ho passava 
a efectiva o ells mateixos l’anul·laven, això era lo que deia l’acord. 
 
Sr. Guasch: si, nosaltres van insistir però..  
 
El Secretari: Si per dir algú, no lo em de fer servir, segons els números que comentava el 
Lluís, no l’hem de fer servir i con que avui per avui no hi ha previsió  el lògic és que la 
renunciem. 

 
Sra. Alcaldessa: Comencen precs i preguntes. 
 
Sr. Guasch: Com vostès son conscients no els hem posat cap impediment ni els hem retret 
que hagin ajornat dues vegades aquest Ple Ordinari. Però si que els hem de dir que per 
nosaltres ha estat una sorpresa quan hem vist l’ordre del dia, esperàvem veure un Ple 
farcit d’expedients que haguessin justificat aquests ajornaments però ens hem trobat amb 
un ordre del dia de nomes 8 punts i dels quals 5 son per donar compte, i per tant nomes 2 
son acords per sotmetre a votació. Considerem que es podria haver fet el Ple Ordinari en 
el dia que tocava, i si era urgent convocar un extraordinari per mes endavant per la resta 
de punts, o be, traslladar-ho al següent ordinari que és la dinàmica temporal que haurien 
de tenir aquestes sessions plenàries. Per tant els agrairíem que si no es per un motiu de 
força major, respectin la temporalitat de les sessions de ple ordinàries si es possible. 
 
Sra. Alcaldessa: Jo contesto perquè l’ajornament dels plens, sap perquè es, tenint un 
secretari amb un dia i mig que fa molta feina, volien pogué aportar moltes coses i entre 
una coses i altres no s’ha pogut, que si que es podia haver fet i deixar-ho però la nostra 
intenció, i del secretari era poder portat tots el punts per poder ser aprovats. 
 
Sr. Guasch: Ho deixen sobre la taula, la nostra sorpresa va ser quan es van informar que 
s’ajornava estava previst que l’incloïes una sèrie de  modificacions. 
 
Sra. Alcaldessa: Ho inclouran al següent ple. 
 
Sr. Benach: uns del motius també era que s’havia demorat perquè nosaltres creien que en 
aquest Ple podrien aprovar les ordenances, estava molt clar, les ordenances aquí en mirat 
fulla per fulla, tenint molts pòsits per tot arreu, tenim modificacions i tot això però no ens 
ha donat temps, en vist i creien que no passa res per demoren un mes més ja que creien 
que aquestes ordenances no les havien obert des de fa 7 anys, on estan en pessetes, l’euro 
va entrar l’any  2002 i on hi ha un pegar i copiar amb el nom d’altre Ajuntament inclús 
amb el nom del poble del altre Ajuntament on hi fica Ajuntament de Banyeres del Penedès 
clar, per lo tant hem anat revisant coma per coma i hi ha moltes coses per modificar, es 
per això un dels motius pel que es va demorar que el volien portar avui i no el tenint fet. 
 
Sra. Alcaldessa: clar, s’han de transcriure totes 
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Sra. Alcaldessa: volies dir alguna cosa Marian 
 
Sra. Marian: Volia dir lo que ha dit Sr. Amadeu, que en trobat pessetes. 
  
Sr. Guasch: Si, si també ni vam trobar nosaltres. 
 
Sra. alcaldessa, nosaltres les tramitarem quan estiguin corregides. 
 
 
 
Sr. Guasch: Seguim amb les preguntes pendents del mateix ple. Aquest cop sobre la seva 
intenció de que els vigilants facin el servei de taxi. Concretament ens fèiem diverses 
preguntes i que van quedar sense resposta. Us les reproduïm:  
  Compleix la normativa vigent l’establiment d’aquest servei?  

 Es pot prestar aquest servei a través dels vigilants municipals?  
 S’ha aprovat la creació d’aquest servei mitjançant acord de ple, tal com s’exigeix 

per llei? 
 No estarà incorrent l’Ajuntament en un acte de competència deslleial en oferir de 

forma gratuïta un servei que ja hi ha particulars al municipi que l’ofereixen? 
 

Sra. Alcaldessa: contestaran al següent ple perquè no la tenint preparada. 
 
 Sr. Guasch: També van quedar pendents de contestar una sèrie de preguntes relatives a la 
situació dels expedients de reparcel·lació i urbanització dels Boscos. Unes preguntes que 
ja venien de plens anteriors i que aquí reproduirem:   Pensen vostès executar les obres pendents i que estan contemplades en el projecte 

d’urbanització? 
 Quan pensen executar-les ? 
 Quan i com pensen vostès iniciar i gestionar els cobraments de les quotes dels 

veïns ? Perquè és prou evident que ho faran a través dels serveis de gestió de 
BASE, però BASE ho farà de la forma que vostès els demanin. 

En aquell moment ens van informar que estaven pendents de diverses reunions amb els 
advocats de les diferents parts implicades. I que es miraria de tenir una reunió a tres 
bandes (Ajuntament, veïns de Boscos, i demandants) per mirar d’arribar a un consens. 
Per tant, ara tocaria ampliar aquestes preguntes amb les següents:   S’han fet ja totes les reunions previstes ?  

 S’ha fet la reunió finalment a tres bandes ?  
 S’ha arribat a algun acord?  

I és més, sense refugi del tema hem pogut constatar, segons el registre d’entrades, que 
s’han interposat nous contenciosos.   Ens poden informar si hi ha nous procediments judicials iniciats ?  
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 Quina és la postura de l’Ajuntament respecte a aquests expedients ?  
 Quines actuacions pensen dur a terme ?  

Son moltes preguntes que volten sobre aquest tema 
 
Sra. Alcaldessa: contestaran al següent ple. 
 
Sr. Benach: no contestaré a tot perquè, però trobo de molt mal gust parlar d’aquesta 
manera i a la lleugera que ho feu referent al tema dels Boscos. Vosaltres l’heu demorat  
en tota la legislatura i ara veniu em preses. 
Nosaltres no el demorarem i si hem fet reunions, amb els dues parts com tu dius, en fet 
reunions  amb els advocats nostres i amb el dels  afectats dels Boscos, lo que no hem fet 
a tres bandes, com un altre col·lectiu no la han fet i no ho farem, i es veritat que lo que si 
en fet es parlat amb tècnics i particulars. 
 I si es veritat que s´ha fet entrada de un nou contenciosos, però no es el primer que fan 
es el tercer, ja havia tingut dos, per lo tant sembla que ara passi de tot als boscos, per 
aquest motiu no puc avançar molt però si puc dir  que,  destinarem una persona a treballar 
mes hores per dedicar-se exclusivament amb el tema dels Boscos. No es pot demorar 
aquesta osa, ni aquesta legislatura ho demoraren com s’ha fet en altres legislatures. 
Amb el tema de urbanisme també vull dir, que hem parlat amb Urbanisme, em sembla 
que ho vaig dir al altre Ple sinó ho recordo malament però ho dic ara, en parlat amb 
urbanisme perquè hi ha dos parcel·les que s’havien tret dels boscos i s’havien situat en 
un altre zona de Banyeres i tot lo que havien pagat aquestes persones afectades dels 
boscos això es tenia que incrementar als afectats dels Boscos per lo tant urbanisme ens  
han acceptat que aquestes dues parcel·les que son dels boscos tornin als boscos on no 
repercutiran les butxaques de les altres parcel·les. 
La resta de preguntes les contestaren al pròxim Ple. 
 
Sr. Guasch: Comenta que no es dir la veritat quan s’ha interposat durant el mandat anterior 
no s’han fet els boscos, els boscos es un gran problema molt greu del començament del 
mandat anterior perquè apunt de acabar tots el procés de parcel·lació i les obres, va sortir 
la sentencia del contenciós, i van estar negociant intensament amb molta gent i sen van 
fer moltes reunions, ens vam fer moltíssimes negociacions i nosaltres van acabat el 
mandat deixant el projecte d’urbanització preparat i el projecte de reparcel·lació acabat i 
això no ha sigut un camí fàcil, i sinó vostès ja aniran veien a mida que vagi passant els 
mesos que no son execucions fàcils i la nostra pregunta no es a manin interrogatori es  a 
manin de sàpigues quina es la situació no els estén dient que si ho estan fen be o malament, 
estén dient en quina situació esta fen l’Ajuntament i qe queda pendent. 
 
Sr. Benach, contestarem el pròxim Ple. 
 
 
Sr. Guasch: En aquell ple de novembre també es va preguntar sobre la operativitat del 
portal de transparència i la seva resposta va ser que n’eren coneixedors i estaven en 
formació per complir-la totalment el dia 1 de gener de 2016. Havent transcorregut amb 
escreix aquesta data, desconeixem si aquest portal ja es efectiu o no, però nosaltres de 
moment no l’hem sabut veure.  
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 S’ha habilitat aquest portal ?  
 Estan complint amb el que disposa la llei 19/2014 de la transparència en aquest 

sentit ?  
 
La Sra. alcaldessa demana al Sr. secretari que contesti. 
  
Sr. Secretari: Es van donar d’alta al portal de transparència, lògicament no son el únic 
Ajuntament de tot Catalunya, hi ha Ajuntaments que s’han donat d’alta tots alhora al 
portal de transparència, hi en aquest moment ens estan enviant tots els possibles accessos, 
a llavores a mes a mes  en aquest moments estan fent reunions formatives tant a nivell 
comarcal, com des de la Diputació a fi i efecte de continuar donant mes informació i 
formació al personal perquè funcioni tot aquest sistema, sinó recordo malament no se si 
va ser dimarts hi va haver una reunió al Consell Comarcal del Baix Penedès que vaig 
assistir personalment de l’Ajuntament, a mes a mes de tot lo que es el suport de l’AOC, 
estem parlant de indicatius que puguin permetre gestionar en concordança  amb la llei de 
procediment  administratiu que diu que a partir del dia 1 d’octubre tot aquell expedient 
que no es tramiti en suport informàtic serà nul de ple dret, solament aquelles persones que 
ho demanin explícitament se’ls hura de fer les notificacions en paper com fins ara,  etc, 
etc es clar en aquest moment tenint en compta que la llei de la transparència et dona un 
termini aproximat de 3 mesos per poder entrar totes les dades, a llavores suposo que des 
de la Diputació com des de el Consell Comarcal, des de l?AOC ho estan treballant a 
marxes forçades perquè tots els Ajuntaments puguin entrar dades, recordo amb vostès que 
el 24 de desembre es van aprovar les bases de declaracions de béns per part dels regidors, 
tot  això quan estigui automàticament obert el portal informàticament nosaltres estén 
treballant avui per avui no tenint res om penjats telemàticament. 
 
Sr. Guasch: Estén parlant que en tres mesos podria estar operatiu. 
 
Sr. Secretari: Jo no ho se exactament 
 
Sr. Benach: S’està treballant. I el personal esta rebent mes informació. 
 
Sra. Alcaldessa: S’estan fent cursos. 
 
 
 Sr. Guasch: a l’anterior mandat, es va posar en marxa una iniciativa, de cara a mantenir 
els veïns informats de la qualitat de l’aigua que subministra l’Ajuntament, mitjançant la 
publicació a la web municipal de les analítiques que es practicaven periòdicament. Ara, 
hem pogut observar que des que estan vostès al govern no s’ha publicat cap mes analítica.   Quin és el motiu que no es publiquin ?  

 Potser no es fan ? 
 Potser no surten favorables ?  
 O potser consideren que no cal que els veïns les puguin consultar ? 

 
Sra. Alcaldessa: A vegades primer tu dius que si no parlen, que si tal i cada pregunta que 
fas és desprestigiant al Govern. 



 

SESSIÓ PLENÀRIA 01/16 - ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 11 DE FEBRER DE 2016 - Pàg. 23/34 

AJUNTAMENT 
DE 
BANYERES DEL PENEDÈS 

 
Sr. Benach: el que diguis que no es fan 
 
Sra. Alcaldessa: tus pots fer les preguntes que vulguis. 
 
Sr. Benach: Les analítiques es fan un cop cada tres mesos, un cop cada sis mesos i un cop 
cada any, això es continua fent no es que no es vulgui fer sinó que s’han de fer i les 
analítiques han de ser originals, perquè pot vindre la Generalitat s’han de posar al 
programa informàtic perquè la Generalitat pot venir en qualsevol moment i sol·licitar les 
que això ho sap molt que ha estat a l’Ajuntament. 
Una altra cosa es que es pengi a la pàgina web per a informació i no informació, això no 
te res que veure i esta de molt mal gust que un regidor digui que aquestes coses no es fan. 
La llei ho marca. 
 
Després pel tema de la pàgina web,  no se os havíeu fitxat abans, nosaltres si que ens fan 
fitxat quan van entrar de nou que la pàgina web, anava molt lenta però que molt lenta i 
sap que hi ha uns marcadors per saber quanta gent entra a veure totes les nostres 
pestanyes, aquesta pestanya era de la menys visitada per casi ningú i l’únic per tant s’ha 
tingut de baixar per tenir mes fluïdesa, fa un dia que hi ha a la nostra pàgina web i segons 
el nostre informàtic ja corra i vola i els nostres correus també amb una capacitat superior 
de altanet, això fa un dia, per tant ara començaren a ficar lo que s’ha de ficar però no 
havia ni capacitat ni necessitat, una osa que no és per llei, qun teníem una pàgina web que 
anava a la velocitat que anava, si vols te contesto un altre dia una miqueta mes. 
 
Sr. Guasch: No, No Amadeu, es suficient 
 
 
 Sr. Guasch: Som molts els veïns de Banyeres i els de municipis propers que al passar per 
la TP 2125 a l’altura de Saifores hem pogut sentir una olor molt intensa i desagradable, 
des de fa ja diverses setmanes i de forma molt reiterada, no pas puntual. Per la qual cosa 
creiem que és un fet que vostès en deuen estar assabentats, be sigui pels vigilants o pels 
seus alcaldes de barri.  Han esbrinat l’origen d’aquestes males olors ?  

 Poden ser nocives per a la salut de les persones ?  
 Es poden evitar ?  
 Es repetiran ? 

 
Sr. Benach: Això es delicat, El Primer cop que vaig tenis constància d’això va ser en la 
Campanya electoral a Saifores, i això era quan encara no estava a l’equip de govern., i 
ara es el segon cop que ho sento i si algú ho sap, ja hauria d’haver fet una entrada a 
l’Ajuntament i n’hauríem d’estar assabentats nosaltres per començar a actuar sobre el 
tema perquè é el segon cop que ens en assabentem. 
Sr. Guasch: Es culpa meva que vostès no hagi fet res, d’acord. 
 
Sr. Benach: No, no, si tu ho veus Jordi esta be que tu facis una entrada i ens avisis no 
esperis al Ple per dir que hi ha un perill públic, crec jo. 
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Sr. Guasch: Jo no he dit que hi hagi un perill públic, jo he preguntat si n’eren conscients. 
 
Sr. Benach: Et contesto que es el segon cop 
 
 
 
Sr. Guasch: Problemes en l’enllumenat. Ens hauran de disculpar que siguem tan insistents 
amb aquest tema però no veiem que es minimitzin els problemes. En el ple del mes de 
novembre ja es va parlar que l’enllumenat de la torre no anava. I ara encara no va. I a mes 
de la torre els podríem dir un munt d’incidències mes que també es van perpetuant en el 
temps sense que s’hi vegi solució i els en farem una mica de relació:   Llum de la torre. 

 Llum de la carretera de l’Arboç (TP2124). 
 Fanal del carrer Tomobí. 
 Fanal del camí de Saifores connectat des de Halloween i encara segueix lluint 

cada nit. 
 Rotonda del Priorat dels tres fanals nomes en funciona un. 
 Fanal del Carrer Salze que es passa tota la nit encenent-se i apagant-se sembla una 

discoteca.  
I aquesta relació és a tall d’exemple, de ben segur si fessin vostès una inspecció en podrien 
trobar bastantes mes. Aleshores les preguntes obligades son:   Vostès saben que hi ha totes aquestes incidències?  

 Es fa alguna inspecció per part dels serveis municipals per detectar aquestes 
incidències o esperen que siguin els veïns qui els vagin informant?  

 Es possible que alguna no en siguin sabedors, però les que si que coneixen com 
és que no s’arreglen ? 

 
Sra. Alcaldessa: Al següent Ple contesten. 
 
 
 Sr. Guasch: Amb mes o menys encert, (nosaltres considerem que amb menys, perquè han 
acabat amb el sacrifici innecessari de 17 arbres) vostès han acabat les obres de la segona 
fase d’arranjament de les voreres del Priorat. Son unes obres que han permès millorar, i 
molt, la mobilitat dels vianants per aquest nucli, i l’aspecte general dels carrers. Però com 
vostès ja deuen saber encara hi ha moltes voreres en mal estat o inclús sense fer. Les dues 
primeres fases que vam executar es van fer amb càrrec a l’Ajuntament, mitjançant 
subvencions, perquè enteníem que eren unes voreres existents que pertocava a 
l’Ajuntament el seu manteniment i reparació, però la resta de voreres que no estaven fetes 
caldria que fossin assumides, si mes no en part, pels propietaris.   Com pensen vostès gestionar aquestes actuacions pendents ?  

 Tenen prevista alguna actuació en aquest sentit ?  
 
Sr. Benach: Estàs preguntant nomes les dels propietaris o estàs preguntant de reparar totes 
les que estan fetes mal be també? 
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Sr. Guasch: No se si me explicat be, quan nosaltres estàvem al govern, la nostra intenció 
era, al priorat i els nuclis arreglar les que entenem que correspon a l’Ajuntament  arreglar 
i les que estaven fetes i 1el que pregunten ara es per part dels propietaris la nostra intenció 
era mitjançant o contribucions especials o un pla de millora urbà o el que fos, doncs 
executar-les assumint una part a determinar amb els propietaris. La pregunta es vostès 
tenen intenció de seguir aquest criteri,  la intenció d’altre tipus, quina es la seva intenció 
en el que respecte a les voreres que no estan fetes i les que no ho estan que entenem que 
és el propietari al que li hauria correspost fer-les. 
 
Sr. Benach: No ho tinc aquí però si heu vist algun vídeo, ho tornaràs a veure, m’agrada la 
pregunta perquè això ho portaven a la campanya electoral, ja te respondre el següent dia 
de Ple, però la solució, últimament no estan fent les preguntes iguals que el que portem 
nosaltres a les campanyes electorals 
 
Sr Guasch: Però si no ho saps contestar vol dir  
 
Sr. Benach: No, no, si, si, els secrets no s’expliquen 
  
 
 
Sr. Guasch: En el Ple del mes de novembre es va demanar informació sobre la nova forma 
de gestió dels cursos que es fan al centre cívic i com és que una petició nostra de data 
d’octubre demanant els cursos que es feien i el nombre d’alumnes que hi assistien a cada 
un d’ells, se’ns va informar que el canvi de gestió responia a una voluntat de regularitzar 
la situació laboral de les persones que impartien els cursos i que la nostra petició seria 
contestada. Segons l'acta de la junta de govern de data 23 de desembre vostès acorden 
"lliurar la informació" sobre els cursos, però la veritat és que a hores d’ara encara no ens 
han donat res. 
  Ens podran donar aquesta informació en algun moment abans de que acabin els 

cursos ? 
Ara be, repassant els acords de la junta de govern hem pogut veure que vostès han 
adjudicat a una empresa la gestió d’aquest cursos (puntes de coixí, patchwork i costura) 
per un import mensual de 1.093,33 € al mes, exempts d’iva. I aquesta és una quantitat que 
extrapolada anualment no superaria el llindar per poder-se realitzar com a contracte 
menor. Fins aquí ho podem trobar normal, però el fet és que després aquesta empresa 
emet factures per aquests tres cursos mes el gimnàs per un import total 1.340 €. I 
contràriament al que es va aprovar com a exempt d’IVA, en aquesta factura s’hi s’aplica 
l’IVA, amb la qual cosa la factura acaba assolin els 2.162,75 €. Si mes no ens sobtà que 
no quadrin els imports adjudicats amb els imports facturats, a no ser que hi hagi una 
explicació que se’ns ha escapat. I en aquest sentit es fa interrogant de si aquesta 
contractació és d’un import i acaba sent més, segui complint el llindar que permet fe una 
contractació menor. 
 
Sra.: Alcaldessa: Contestaren al següent Ple. 
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Sr. Guasch: Hi ha un tema que al nostre entendre és preocupant per no dir vergonyós, és 
la festeta de Nadal que vostès van organitzar per a polítics, treballadors i “simpatitzants”.  
 
Sra. Alcaldessa: Perdona te estàs equivocant, si estàs dient simpatitzants te estàs 
equivocant. 
 
Sr. Guasch: Si en deixeu acabar. 
Una festa a la qual ens van convidar però sense tenir el detall de dir-nos de que es tractava 
i a la qual com vostès ja saben vam renunciar d’assistir. Amb el temps hem anat sabent 
coses d’aquesta festa que en aquell moment era “sorpresa” (perquè no sabíem de que 
anava). Doncs no cal que els diguem quina va ser la nostra “sorpresa” quan vam saber en 
què consistia la festa sorpresa. Una jornada en una masia de luxe, en exclusiva pels 
convidats de l’Ajuntament de Banyeres, amb àpats en consonància i com no, barra lliure 
per a tothom. Una festa que va sortir per 3.000 €. Nosaltres immediatament vam demanar 
a veure qui va assistir a aquesta festa, una informació que se’ns ha negat. La resposta va 
ser 25 persones entre polítics, treballadors i col·laboradors. Per tant amb això ens quedem 
nosaltres i la resta de veïns. L’equip de govern que fa bandera de la transparència no vol 
explicar amb qui es gasta els quartos. Paga festetes a 120 € per cap però no vol dir a qui....  Vostès creuen que els veïns de Banyeres han d’entendre que vostès nomes 

dediquin 5.000 € al pressupost per a polítiques d’ocupació però es permeten pagar 
3.000 € en una festa amb barra lliure per a polítics, treballadors i “simpatitzants” 
amb un cost de 120 € per cap ?  Que potser ens volien convidar a nosaltres per fer-nos còmplices de la seva 
disbauxa a costa de les butxaques dels veïns? 

Ho sentim molt però per aquí no ens hi trobaran. A Banyeres hi ha aproximadament 250 
aturats i vostès nomes destinen 20 € per cap a ajudar-los a trobar feina, però poden dedicar 
120 € per cap en tiberis per polítics i col·laboradors... deu n’hi do. Realment és una acció 
ben social aquesta. 
 
Sr. Benach: Jo vull contestar una mica, perquè jo sabia que aquest tema sortiria. Si que 
vull dir que no era cap  festa sorpresa, tampoc va vindre cap col·laborador, perquè erem 
regidors i treballadors de l’Ajuntament, als que prèviament els hi van comunicar si 
preferien un sopar tots o un lot de nadal com sempre es feia, jo con que no tinc cap germà 
per donar-li a la empresa, no el van fer i van dir que preferien fer lo del sopar, la proposta 
va ser que uns un treballen a una punta i altres altra punta, de aquesta manera ens 
ajuntaven tots al sopar, va ser molt correcte i ho van passar molt be si senyor, i va costar 
rondant els 3000 euros i aquí els treballadors volia dir que vosaltres vau gastar 1.598 euros  
amb els lots en una empresa familiar i 319 euros  dels aperitius, això puja un total 1917 
euros que os vau gastar vosaltres, nosaltres 3.000 mil euros mes, però si sumem els dinars 
en el restaurant dels boscos,  sumen mes de 1.190 euros en dinars nomes per  promocionar 
la fira medieval i la Laia Blanca i no fent aquesta cara, perquè per dinars de 130 euros, 
167 euros, promoció altre cop 201 un altre de 159, 35, 59 un total 167, etc dinar amb 
premsa 174 euros, total tot això puja i si això li sumen els 2500 euros del Màster del Sr 
Jordi, sembla que ens queden curts en el que nosaltres van col·laborar amb els diners 
públics per gent treballadora, que no els hi hem fet cap lot. 
 
Sra. Alcaldessa: Els lots els treballadors ens van dir que tots els lots que se li donaven el 
govern els donaven al banc d’aliments, i per això vam preguntar que volien si el sopar o 
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el lots, nosaltres com sabien d’aquesta iniciativa dels treballadors, tots els regidors que 
vam participar vam fet un lot de nadal per la gent de serveis socials o sigui suplint lo que 
als treballadors no se li donaven. 
Són coses que uns fan d’una manera i altres d’altre. 
 
Sr. Benach, el proper dia podem continuar. 
 
 Sr. Guasch: I ves per on, els dos temes pels que s’ha preguntat anteriorment tenen un nexe 
comú que els relaciona. L’empresa que gestiona els cursos del Centre Cívic, és la mateixa 
empresa a qui s’ha contractat la festa “sorpresa”.  
 
Sr. alcaldessa i Sr. Benach, la sorpresa era el lloc. 
 
Sr. Guasch manifesta que és la mateixa empresa que organitza els cursos i fa la festa 
sorpresa, i pregunta:  Hi ha algun motiu per això ?   O és pura casualitat ?  
En principi no volem posar en dubte la legalitat d’aquestes contractacions, però ens 
agradaria saber si a l’hora de fer aquests dos contractes es van comparar els preus 
d’aquesta empresa amb altres que poguessin donar serveis similars, si mes no, per saber 
si son preus de mercat.   Es van demanar ofertes alternatives ?   O es va contractar directament sense cap forma de contrastar els preus?    
 
Sra. Alcaldessa: Contractar aquesta empresa per fer cursos, es perquè ens van trobar, amb 
la casuística que tenim, de que es feien uns cursos amb unes persones que estan jubilades, 
cobren jubilació fent-se uns convenis, amb el qual eren contractes encobert, o sigui 
il·legal. Un conveni en el qual es posa un nom, cognom i DNI de la persona, el dia de 
inici del treball, el dia de fi, les hores que farà, els dies ni el que cobren i a sobre cobren 
per transferència, això amb totes les dades de la llei es un contracte, i vosaltres ho teniu 
contractar aquestes senyores, això es il·legal directament. Una altra cosa, aquesta senyora 
li liquideu un IRPF durant 8 anys que estat treballant. Segon, com la gent, volien a les 
mateixes professores, que estaven tenint. Tenint com a prova la de arts aplicades que era 
una persona jubilada que estava cobrant una jubilació i a sobre estava cobrant per un 
conveni per l’ajuntament. Aquesta Sra. No l’han pogut contractar de’aquesta manera 
perquè no era compatible la jubilació amb un contracte laboral. Al contractar a un altre 
persona, aquesta gent es va esborrar del cursos, no van voler si no hi havia aquesta 
Senyora.  
Nosaltres volen fer les coses be i no podien contractar a una persona jubilada. El problema 
era que aquesta empresa era per contractar a totes les professores que hi havia, ha sigut 
per això que he tingut que buscar una empresa que por favor contractessin aquesta gent 
amb els diners que es pagava abans. No se esta pagant ni de més ni de menys. Però ara 
legalment que estan contractades, es per lo que estàs dient de la il·legalitat 
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Sr. Guasch: No posen en dubte, que l’actuació aquesta sigui l’opció de millorar el sistema, 
ja ho vas dir, nomes pregunto. 
 
Sra. Alcaldessa: Es que no hem trobat a cap empesa mes que vulgui agafar aquesta gent, 
això ha sigut perquè aquest any poguessin haver cursos. L’any que be es podrà licitar i a 
veure qui vol els cursos. 
 
Sra. Nuria: Referent a la convocatòria, posava festa sorpresa, i a mes a mes lo que si el 
que vull dir, que un altre dia peséssiu un corrector per que estava ple de faltes de 
ortografia. Queda de molt mal gust. 
 
Sra. Alcaldessa: Les ordenances si que estan corregides,  
 
Sr. Benach: Igual que les ordenances, això si que es de mal gust. 
 
 
 Sr. Guasch: Un altre tema que hem pogut observar és que, trencant la tendència 
d’austeritat que vam intentar mantenir durant el mandat anterior, el seu equip de govern 
ha optat per rescindir el contracte de telefonia mòbil amb la companyia Orange. Un 
contracte que tenia unes condicions econòmiques molt favorables perquè era un contracte 
negociat per LOCALRET per a tots els ajuntaments de Catalunya. Un contracte que va 
permetre rebaixar en gairebé un 70 % la factura de telefonia mòbil que anteriorment 
estava amb Telefònica - Movistar. I ara tornem a Movistar.   Com és ?  Sortirà mes car o mes econòmic ?  
I el mes lamentable és que la informació que ens arriba de diversos veïns és que certs 
membres de l’equip de govern van presumint que ara si que poden disposar de telèfons 
de gamma alta i de última generació.   Ens poden informar de si sortirà més car o més barat del sistema que hi havia?  
 
Sr. Benach: Sortirà mes compatible o mes factible que el que hi havia,, no se si el preu 
però era un desastre en velocitat i un Ajuntament no pot amb aquesta velocitat. Si estàs 
tot el dia assegut al despatx si però si esta treballant de veritat, no. Nosaltres lo que 
necessiten es clicar el boto i que corri, si en de pagar un miqueta mes per això estalviaren 
d’un altre cantó, però lo que necessiten velocitat. 
 
Sr. Guasch: La nostra pregunta es si surt mes car o me barat no pregunto si hi ha velocitat. 
 
Sra. Alcaldessa: Os donaré el preus de uns i d’altres. 
 
Sra. Berdusan: Dic dos coses. Una el paguem nosaltres. 
 
Sr. Benach: Ja ho van dir que ho pagaven nosaltres. 
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Sra. Ida: Dos, jo t’asseguro que no vaig presumin de res, entre altres coses perquè no tinc 
temps. 
 
Sr. Roig: Els veïns informen del que els informeu 
Sr. Benach: El tema es,  que  cada ú s’informa del que vol, Els telèfons els pagaren cada 
regidor i es descomptaran de la seva nomina. I crec que ningú te que criticar ni comentar 
quin us faig de les meves coses particulars, ja que aquest telèfon es meu particularment, 
per que repeteixo, el pago jo.  
 
Sr. Guasch: Estem en una democràcia representativa. La meva obligació es traslladar al 
Ple les inquietuds dels veïns. S’han desmentit i ja està. 
 
Sra. Guasch: I lligat amb el tema de la telefonia, en el seu moment es va dir que no seria 
públic el telèfon del regidor de guardià per motius de problemes de que no hi havia línies, 
ara ni han línies, ara que ja tenen els telèfons necessaris i suficients, pensen informar als 
veïns quin serà el número de guardià que hauran de marcar per poder accedir al regidor 
de guardià quan tinguin algun problema. 
 
Sr. Benach: es farà en el seu moment. 
 
Sr. Guasch: En les últimes setmanes hem pogut veure com vostès eliminaven algunes illes 
de contenidors. Una mesura que nosaltres considerem totalment desafortunada tenint en 
compte el nivell de reciclatge que tenim al nostre municipi. Amb aquesta mesura, segur 
que no aconseguiran millorar la recollida selectiva. Però això no és el mes greu, el mes 
greu l’hem pogut observar fa pocs dies. Han eliminat també els contenidors de poda del 
Priorat i no sabem si dels altres nuclis també. Ara que els veïns ja sabien on podien 
dipositar les restes del manteniment dels seus jardins, ara els ho traiem.  
  On pretenen vostès que els veïns llencin les restes de poda a partir d’ara?  

 
doncs creiem que aquestes restes acabaren al contenidor de rebuig. Es una mesura que 
acabarà comportant un increment de la recollida de rebuig i amb el sobrecost que això 
suposa per que es la fracció que comporta mes cost associat i  que pot acabar derivant en 
un increment dels costos de la recollida de brossa,  doncs no se si ens volen explicar el 
perquè d’aquesta mesura, si hi ha alguna mesura complementaria per explicar-ho, no se, 
si ens poden dir algo al respecte. 
 
 
Sr. Lluis: El sistema que hi havia fins aquest moment, dintre de ser la seva eficiència entre 
cometes, doncs no era prou efectiu, i la prova esta en que les factures de cada setmana i 
cada mes hi ha a l’ajuntament perquè este de recollir ple de trastos, es te de recollir 
matalassos, dintre la poda hi ha bosses plenes de coses que no son poda, i això, la idea de 
les illes col·locades totes a les fraccions es bona. Però barrejar  la poda es dolenta, creien. 
Llavors, la eficiència de lo que estén preparant i lo que estén fem, encaro no esta distribuït 
del tot, encara s’ha de fer mes modificacions. Això n’haurem de parlar d’aquí un any o 
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de aquí un any o dos anys en que veien una eficiència de manera de fer. La eficiència que 
hi havia fins ara ja la hem vista, jo soc el que vaig implantar les illes però el barrejar-hi la 
poda es un problema i el que estem intentant és que la poda vagi ‘altre manera i després 
tenint de controlar qui tira l poda i que hi tira, que serà altre dels passos que tenim de fer, 
ara estem en procés de canvi de tot el sistema, que durarà un temps perquè per canviar els 
tres contenidors de unes illes del priorat i una que encara s’ha de canviar la del camí de 
Vila i porten això casi 3 mesos per aquest moviments, és tot molt lent, tu ho sap que tens 
al teu càrrec al consell comarcal, li pots dir que agilitzi el procés 
 
Sr. Guasch: aquesta no es la pregunta 
 
Sr. Lluís: Si, te estic responent a la pregunta, que estén fen aquesta modificació i aquesta 
modificació serà molt lenta, aquestes coses no son d’avui per demà, se esta un temps i 
una aposta que estén fent, a veure que tal resulta. 
 
Sr. Guasch: La aposta consisteix en de moment no tenir contenidors de poda? 
 
Sr. Lluís: Els contenidors no s’ha tret, estan traslladats a un lloc que no son tant 
accessibles pels que van al camió que son jardiners i que venen ha descarrega de tot 
 
Sr. Guasch: Els contenidors del priorat ara on son? 
 
Sr. Benach: al darrere de la psta 
 
Sr. Roig: Les podes s’han tret, un no s’han tret  nomes s’ha fet una línia al carrer Oliveres, 
la que estava molt mal vista per a tothom  i ens van treure els contenidors, que se ha fet,  
dels dos que hi havia un anat a parar al c/ Ametllers, que estava en mig de la vorera, la 
rama estava al carrer, s’ha tret i anat a dintre de la zona verda, amb bateria perquè no 
molestin als veïns ni a ningú i altre també que hi havia al c/ Oliveres s’ha traslladat a 
darrera de la pista. Que estava també, estava a l’altra banda dels jardins que portava temps 
que no portava bateria, aquell esta al darrera dels dos, la idea mes endavant es fer un 
tancat de ferro de poda. 
 
Sr. Lluís: I la illa que hi havia s’ha traslladat a zona de Llorenç.  
 
 
Sr. Guasch: En la relació de decrets hem pogut comprovar que tan al mes de desembre 
com al mes de gener s’han aprovat una sèrie de gratificacions a alguns treballadors. I en 
alguns casos amb imports considerables.  Quin criteri fan servir vostès per determinar qui ha de percebre una gratificació i 

de quin import ha de ser ?   Després de veure que s’han donat durant dos mesos consecutius hem d’entendre 
que això serà una pràctica habitual o ha estat una cosa puntual?  No estaran vostès donant, el que feia l’antic equip de govern que es deien bufandes 
, que feien de molt mal veure i que creiem que és un menyspreu dels treballadors, 
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dons si ha de fer més hores se’ls inclouen hores extres o el que sigui i se’ls hi 
cotitza com  tals? 

 
Sra.: Alcaldessa: Al següent Ple es contestarà. 
 
  
Sr. Guasch: En el decurs del mandat anterior, i ja arrossegat des de l’any 2006, si no 
recordo malament, hi ha una petició de ENDESA per donar un subministrament elèctric 
als polígons de l’Albornar, el Poet i les Planes de la Bisbal. Un subministrament que 
comporta la plantada d’una quantitat important de torres d’alta tensió travessant tot el 
terme municipal i transcorrent a tocar del nucli de Saifores. La postura dels tres consistoris 
anteriors era de no permetre aquesta línia aèria i exigir-ne el seu soterrament, sinó en la 
seva totalitat, al menys el tram que passa adjacent al nucli de Saifores i en aquest sentit 
van ser tots els informes emesos i es van fer nombroses reunions amb totes les parts 
implicades. Ara hem pogut saber que en data de desembre de 2015 l’Ajuntament ha fet 
un informe favorable per tal que aquesta línia elèctrica es pugui dur a terme.  
La pregunta és:  Aquest informe favorable s’ha fet perquè es preveu soterrar aquesta línia ?   O s’ha fet autoritzant tot el traçat aeri ?   Si s’ha autoritzat tot aeri, ens poden explicar perquè han optat vostès per aquest 

criteri ?  Han tingut en compte els interessos dels veïns de Saifores ? 
 
Sra. Alcaldessa: En contestaren al proper Ple. 
 
Sr. Benach: En contestaré una part, aquí informe favorable va vindre de la Generalitat, no 
es nostre hi va vindre una transició política o sigui quan van aterra  dintre de l’Ajuntament 
van trobar-nos l’informe ja acceptat 
 
Sr. Secretari: El projecte aprovat 
 
Sr. Benach: correcte el projecte aprovat per la Generalitat, por lo tant, tot lo que hi hagi 
aquí dintre ho has negociat tu, o estàs mes informat tu que jo, per tant ja ens informaràs 
tu. 
 
Sr. Guasch: Escolta una cosa, l’Ajuntament van fer uns informes en un sentit i un altres i 
resoldre la Generalitat, i la Generalitat  els te en compte o no els te en compte, jo lo únic 
que pregunto es que he vist un document de Endesa que diu, que l’Ajuntament va emetre 
un informe favorable en data si no el recordo malament 1 de desembre del 2015, la 
pregunta es, l’informe aquest que va rebre l’Ajuntament no el van fer nosaltres sinó que 
ho va fer  vosaltres en data de desembre en qui sentit es va emetre. 
 
Sr. Benach: Ja et contestaren. 
 
Sr. Guasch: Com ciutadà, simplement això. 
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Sra. Alcaldessa: L’informe ja esta aprovat, i l’expedient ja l’havia aprovat la Generalitat   
 
Sr. Benach: va ser durant la transició igual que tot lo altre passen a la transició. 
 
Sr. Guasch: Això ho fa la Generalitat i nosaltres no poden fer res i ho saben perfectament. 
Nomes pregunto que si hi ha un informe de l’Ajuntament, si es pronuncia favorablement 
per la estesa aèria o estesa soterrada, no mes això. 
 
Sr. Benach; A part d’això a Saifores es farà soterrada. Ja et contestaré. 
 
 
 
Sr. Guasch: Des del club de futbol ens han fet arribar una queixa relativa a diverses 
peticions que han fet a l’ajuntament per tal que es facin algunes actuacions de 
manteniment en les instal·lacions del camp de futbol i a les qual no se’ls ha donat resposta 
ni han estat ateses.   Ens agradaria saber si ens poden dir quin és el motiu? 
 
Sr. Benach: que diguin quines peticions tenen. 
 
Sr. Roig: Tu explico jo, aquestes dos sol·licituds que van entrar a l’ajuntament eren de 
Banyeres Club de Futbol, sense DNI ni persona responsable, la persona que ho entra, 
pensi que jo soc el regidor d’esports, vaig setmana si i setmana no al camp de futbol m’ho 
poden dir i apart d’això  tinc un president del Club de Futbol Banyeres que el veig cada 
dia i esta tot perfectament sense cap problema, si hi ha alguna cosa malbé s’entra amb un 
instancià ben feta i la te que fer el Sr. President, no un club de futbol banyeres, després 
pregunten qui ha fet aquesta entrades, i ningú ho sap perquè el president no ho sap. 
Jo m’imagino qui ha sigut, si hi ha algun fanal fos o qualsevol altre cosa que faci una 
entrada el Sr. President, com es fa a tots els llocs, li has de dir a la persona que te hagi 
informat, que no se qui ha sigut però m’imagino  qui ha sigut, que jo soc el regidor i que 
cada setmana si i setmana no vaig al Camp de futbol, però passen al meu costat i no m’ho 
diuen. Al Sr. President li dic com esta tot el camp? i en diu perfecte, jo no tinc cap 
problema. T’ho dic perquè hi ha dues entrades de Casa Roja, i no se qui son, no se qui es. 
 
Sr. Guasch: Potser aquí hi ha un problema que no te res que veure amb el futbol i amb el 
regidor l’esport, es un problema del registre d’entrada. 
 
Sr. Roig: No posava club de futbol Banyeres, jo li pregunto al president i en diu que no  
 
Sra. Alcaldessa: Si el president no esta assabentat de res. 
 
Sr. Roig: Si algú no sap qui es el president, ell Sr. President es el Sr. Manel Serrano i jo 
soc el regidor d’esports 
 
Sr. Guasch: vostès no accepten les entrades per defecte de forma. 
 
Sr. Roig: per defecte de forma i al president,  jo li pregunto personalment,  i  en respon, 
no Joan regidor d’esports  no tinc cap problema al camp de futbol. 
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Sra. Alcaldessa: Però tu si que has fet algunes actuacions al camp de futbol. 
 
Sr. Roig: Però això no ho pregunta ell. 
 
Sra. Alcaldessa: si, però com diu que no es fan. 
 
Sr. Roig: Si diuen que no es fan, aquesta setmana s’han tallat els xiprès. Si no s’han 
informat. El dilluns venen a fer un manteniment de camp, la empresa que toca. S’ha fet 
tot lo fumigar la vorera del camp de futbol i res mes, si hi ha algun problema en les dutxes 
es perquè el camp de futbol de Banyeres era per una canalla que hi havia, si se ha fet ara 
una gran invasió del Marc Bartra, i ara be molta canalla. No estén preparats per tindre un 
camp de futbol  per tota la gent que ve llavors els vestuaris estan en males condicions jo 
no dit que no tingui raó aquella persona que no se qui es, però amb això no poden fer res, 
es lo que hi ha. Estava programat per ser una canalla de 50 nens. 
 
Sr. Guasch: Les instancies s’han desestimat. 
 
Sr. Roig: Si volen fer instancies que li diguin al Sr. President o parlar amb mi com a 
regidor d’esport que jo vaig cada dissabte a veure el partit.  
 
 
 Sr. Guasch: Hem vist que hi ha unes despeses importants, sobre un tema que tinc entès 
que seria sense cap  cos per a l’Ajuntament, com es la fira medieval, he trobat unes 
despeses l'import de les actuacions a la fira medieval pugen 6.245 euros. Es correcte això. 
Nosaltres tenim entès que vindria a sortir sense cost per a l’Ajuntament. 
 
Sr. Benach: Li contestaren al pròxim Ple. 
 
 
 
Sra. Fernández: Una pregunta sobre les persones que s’han tret el carnet de desfibril·lador, 
si l’han renovat, si son les mateixes persones o s’ha prorrogat d’aquest servei? 
 
Sr. Benach: Ja et contestaré al proper Ple. 
 
 
 
Sra. Joana: Sobre el taller de memòria. 
 
Sra. Ida: No es exactament un taller de memòria 
 
Sra. Joana: aquesta quantitat serà per tot l’any, o sigui tot l’any 
 
Sra. Ida: si vols que t’expliqui una miqueta de que va perquè una xifra es una cosa molt 
freda 
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Sra. Joana: exacte, i si aquesta partida es la que correspon destinada per la gent gran 
 
Sra. Ida: evidentment, és lo que posava al pressupost i si vols mes informació sobre el 
tema, jo estaré encantada de explicar-te perquè és molt interessant. 
 
Sra. Joana: ja ha començat 
 
Sra. Ida: si 
 
Sra. Joana: hi ha molta gent? 
 
Sra. Ida: esta ple, i ja te dic que si vols jo t’explico perquè es molt interessant 
 
 
 
Sr. Benach: Jo vull fer una pregunta si puc, -Algun cop l’antic ajuntament va participar, 
o ajudar en el simulacres d’evacuació o confinació de l’escola Publica? 
Jo diria que no. 
Ho dic perquè hem trobat l’hidrant que esta d’avant de l’escola i per l’ús exclusiu per els 
bombers en cas d’incendi, i dir que aquest hidrant no estava connectat, nomes estava per 
estar, estava per decorar.  
Només dir que l’antic ajuntament nomes diu que no estem per això, que no fem, etc. doncs 
l’hidrant aquet estava per connectar, si hi hagués hagut un incendi, resulta que 
l’ajuntament no s’havia preocupat mai de fer un simulacre. 
 
Sr. Guasch: En contestaran al proper Ple. 
 
 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar la Sra. alcaldessa–presidenta alçà la sessió 

a les 19.55 hores, de la qual s’estén la present acta, que signa la Sra. alcaldessa, amb mi, 
el secretari-interventor, que certifico. 


