
  

  

  ACTA   

 

DILIGÈNCIA DE SECRETARIA 

Per fer constar que aquesta acta substitueix l’acta de Ple número 2017-0004 i l’acta de 
Ple número 2017-0006, totes dues corresponents a la sessió celebrada en data 15 de 
juny de 2017, per l’existència en aquelles d’errors materials i de fet. No es modifica el 
contingut dels acords. 

 
La present acta és signada per l’Alcalde, que va presidir la sessió, i per mi, la 
Secretària accidental, en substitució legal del secretari que va assistir a la sessió. 
S’incorporarà al llibre d’actes en substitució d’aquelles i es remetrà a les 
Administracions de l’Estat i de la Comunitat Autònoma fent indicació d’aquesta 
circumstància. 

 

Expedient núm.:   Òrgan col·legiat:   

PLN/2017/5  El ple  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ   

Tipus de convocatòria   Ordinària 

Data  15 / de juny / 2017  

Durada   Des de les 19:00 fins a les 21:00 hores  

Llo c  Sala de Plens  

Presidida per   Amadeu Benach i Miquel  

Secretari   José Félix Velasco Martínez  

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ   

DNI Nom i Cognoms  Assisteix  

39689555L Amadeu Benach i Miquel SÍ 

39718771W Anna Jané Caralt SÍ 

36572173B Anna Ordóñez Rivero SÍ 

35013086W Ida Pilar Josefa Berdusan Farré SÍ 

46333082L Joan Roig i Soria NO 

39654927Y Joana Josepa Fernández Coll SÍ 



  

  

39684489J Jordi Guasch Bea SÍ 

39636281J Lluís Inglada i Jané SÍ 

77785897N Luis Enrique Rodríguez Rivas SÍ 

39720816T Marian Sainz López SÍ 

39643552Q Núria Figueras Tuset SÍ 

Excuses d'assistència presentades:  
1. Joan Roig i Soria: 
«TEMA PERSONAL» 

  

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 

  

A) PART RESOLUTIVA   

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior  

Favorable  Tipus de votació:  Nominal 
Vots a favor : PSC (3), BNY (3) i ICV (1) 
Abstencions:  PDeCAT (3) 
En contra : Cap 

Es sotmet a aprovació l’acta del ple celebrada en sessió ordinària de data 20 d’abril 
de 2017. 

 
INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT 

 
El Sr. Guasch  demana que: 
 

1) Si els hi poden aclarir si l’acta del 20 d’abril de 2017 que s’està sotmetent a 
aprovació és la que figura en la seu electrònica de l’Ajuntament ja que 
presenta forces deficiències que generen dubtes de que sigui l’acta correcta. 
 

2) De les pàgines 28 a 36 de l’acta, el codi de barres lateral se sobreposa al text 
i dificulta la lectura del mateix.  

 
3) En l’apartat de donar compte, hi ha, si no estem errats, 35 decrets, del 

número 4 al 39, mentre que a l’acta només hi consten del 4 al 12. És a dir, 
trobem a faltar 27 decrets, a la pàgina 42, per a més informació. 
 

4) L’expedient 472/2017 el redactat està tallat i no consta complert. 
 

5) Respecte al canvi de nom del PDeCAT, en les explicacions de vot no consten 
les explicacions de l’Alcalde. 
 



  

  

6) Un document oficial transcrit íntegrament en català com és l’Acta, al marge de 
cada full consta en castellà “Acta del Pleno”. Creiem que és necessari 
esmenar aquest aspecte.  
 

7) Quan s’acaba l’acta es descriu que els respostes del BNY resten gravades al 
CD. Cal destacar que, per una banda, de respostes no hi va haver cap i, per 
l’altra, demostra el paper de comparsa del regidor d’ICV.  
 

Manifesta que no poden aprovar aquesta acta per les deficiències esmentades i 
proposen que quedi pendent d’aprovació fins que aquestes no s’esmenin. 
 
Afegeix que demana disculpes per no passar les intervencions per escrit del passat 
Ple, tal i com han fet fins ara. 
 
S’abstenen per no tenir clar quina és l’acta que s’aprova: si l’enviada per correu 
electrònic o la que figura a la seu electrònica.  
 
La Sra. Ordóñez  comenta que l’acta que han rebut per correu electrònic la veuen 
correcta i està redactada tal i com es va acordar a les explicacions de vot. 
 
El Sr. Secretari i el Sr. Alcalde donen les corresp onents explicacions, que 
resten gravades al CD.  

 

Expedient 143/2016. Aprovació de la modificació de l'acord plenari de 
nomenament de representants de la Corporació en òrg ans col·legiats 
 

Favorable  Tipus de votació:  Nominal 
Vots a favor:  PSC (3), BNY (3), i ICV (1) 
Abstencions:  PDeCAT (3) 
En contra:  Cap 

PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE  
 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD  DEL PLE DE DATA 
17 DE NOVEMBRE DE 2016, DE NOMENAMENT DE REPRESENTA NTS DE LA 
CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS.  
 
En data 22 de juny de 2015 va tenir lloc la sessió d’organització de l’Ajuntament en 
Ple on es va aprovar, de conformitat amb l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual  s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, el  nomenament de representants als òrgans 
col·legiats d’entitats i organismes, competència del Ple. 
  
Aquest acord va ser posteriorment modificat pel Ple en sessió ordinària de data 17 de 
novembre de 2016. 
  
Atès que s’ha detectat que en l’esmentat acord va haver-hi un error en haver nomenat 
representant de l’Ajuntament al Fons de cooperació local, no essent necessari aquest 
nomenament en tant que aquest Fons no reclama representació municipal. En aquest 



  

  

punt, cal assenyalar que el Fons de cooperació local de Catalunya és un fons dinerari 
establert per dotar de recursos alguns dels governs locals de Catalunya. En termes 
legals és una participació, no una institució o entitat.   
  
Atès que s’ha detectat que en l’esmentat acord es va ometre el nomenament de 
representant de l’Ajuntament a l’assemblea general del Consorci d’Aigües de 
Tarragona, on aquest Ajuntament sí té representació.  
  
Atès que s’ha detectat que en l’esmentat acord es va nomenar, per error, representant 
de l’Ajuntament al Consorci Hospitalari de Catalunya quan s’havia acordat en sessió 
plenària de data 22 de setembre de 2016 la separació d’aquest Ajuntament com a 
membre associat a aquest consorci. 
  
Atès que en la part expositiva dels acords presos ja es va advertir de la possibilitat de 
modificació posterior, on es deia: “...s’estan duent a terme actuacions de verificació de 
la possible inexistència d’alguns dels organismes i/o entitats indicats, així com la 
participació de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès en ells”. 
  
Detectats aquests errors i considerant la necessitat de rectificar-los, es proposa al Ple 
de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
  
PRIMER.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès a 
l’assemblea general Del Consorci d’Aigües de Tarragona al primer tinent d’alcalde Sr. 
Lluís Inglada Jané.  
  
SEGON.- Deixar sense efecte el nomenament de representant de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès al Fons de cooperació local, acordat en el punt tretzè de la part 
resolutiva de l’acord plenari de data 17 de novembre de 2016, atès que no és una 
entitat o organisme que reclami representació municipal. 
  
TERCER.- Deixar sense efecte el nomenament de representant de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès al Consorci Hospitalari de Catalunya, acordat en el punt cinquè 
de la part resolutiva de l’acord plenari de data 17 de novembre de 2016, atès que 
s’havia acordat prèviament pel Ple de la Corporació la separació ó de l’Ajuntament de 
Banyeres de l’esmentat Consorci.  
  
QUART.- Notificar aquest acord al Consorci d’Aigües de Tarragona i al Consorci 
Hospitalari de Catalunya. 
  
CINQUÈ.- Significar que no cal notificar aquest acord al Fons de cooperació local de 
Catalunya Perquè detectat l’error abans de procedir a la notificació de l’acord pres en 
data 17 de novembre de 2016, aquesta no es va realitzar.  
  
  

INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT 
 

 
Sr. Jordi Guasch , manifesta que és decisió del BNY el nomenament de representants 
municipals a òrgans col·legiats d’altres Ens. S’abstindran per considerar que poden 
nomenar a qui considerin oportú. 
 
Sra. Anna Ordóñez,  Comenta que accepten el nomenament del Sr. Lluís Anglada 



  

  

com a representant del Consorci d’aigües de Tarragona i estan a favor de deixar 
sense efecte si no hi ha res a fer els nomenaments del Fons de Cooperació Local i del 
Consorci Hospitalari de Catalunya. 

 

Expedient 409/2017. Aprovació inicial de la modific ació de crèdit núm. 4/2017 del  
 tipus crèdits extraordinaris i suplements de crèdi t 

Favorable  Tipus de votació:  Nominal 
Vots a favor:  ICV (1), i BNY (3) 
Abstencions:  PSC (3) 
En contra:  PDeCAT (3) 

PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE  
  

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE  CRÈDIT 4/2017, DEL 
TIPUS SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDITS EXTRAORDINARIS . 
 
 Antecedents 
  
1. Per providència de l’Alcaldia de data 8 de juny de 2017 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 4/2017, del tipus suplements de crèdit i crèdits 
extraordinaris. 
 
2. La Regidoria d’Hisenda, en data 9 de juny de 2017, ha proposat les partides i els 
imports que s’han de modificar i s’ha justificat que es tracta de despeses per a les quals 
no hi ha consignació o la que hi ha no és  suficient i que no poden demorar-se fins 
l’exercici següent.  
 
3. Consten a l’expedient els informes preceptius emesos pel secretari interventor tresorer, 
inclòs l’informe d’intervenció que s’ha d’emetre amb caràcter independent sobre el 
compliment dels objectius de la LOEPSF, de conformitat amb l’article 16.2 del RD 
1463/2007.  Fonaments de dret. 
 
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/-essa ha d'ordenar 
la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 
 
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, en 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. 
  
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
  
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2017, del tipus suplements 
de crèdit i Crèdits extraordinaris, per import de 104.978,16 euros, que cal finançar 
mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals i romanent de tresoreria per a 
despeses amb finançament afectat, d’acord amb el següent detall: 
 

Altes en aplicacions de Despeses 
 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
  

 Aplicació 
Pressupostària 

Descripció Euros 

1510   465.00 Transferències corrents CCBP. Assistència tècnica en l’àmbit urbanístic 6.900,00 
2313 227.99 Projecte “Sempre hi som”. Gent Gran 1.705,00 
3420 633.01 Instal·lació sistema de seguretat. Camp de futbol municipal 570,00 
9200 465.01 Transferències corrents CCBP. Assistència tècnica en l’àmbit enginyeria 

industrial 
1.980,00 

9200 622.00 Edificis i altres construccions 4.059,55 
9200 633.01 Instal·lació sistema de seguretat. Oficines municipals 700,00 
9240 227.01 Seguretat 315,00 
9240 633.01 Instal·lació sistema de seguretat. Centre cívic Ernest Lluch 700,00 
9203  209.01 Quotes adhesió XAL  112,66 
9203 225.01 Tributs Comunitats Autònomes. Radiocomunicació 122,00 

    TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 17.164,21 

  
SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
  

 Aplicació 
Pressupostària 

Descripció Crèdit inicial Proposta 
augment 

Crèdit 
definitiu 

0110  913.06 Amortització. Préstec inversions 2010 16.718,36 20.898,09 37.616,45 
0110  913.04 Amortització. Préstec subministrament aigua BP 33.871,80 37.993,86 71.865,66 
1533 221.99 Material de servei per a la brigada 5.000,00 9.000,00 14.000,00 
3231 221.02 Gas. Centres d’educació infantil i primària 8.000,00 6.000,00 14.000,00 
 9200  226.04 Despeses jurídiques, contencioses 7.500,00 10.000,00 17.500,00 

 9200 465.00 Transferències corrents CCBP. Conveni SITAC. 3.600,00 3.922,00 7.522,00 

    TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT   87.813,95   
  
Total altes crèdits : 104.978,16 euros 
  

Altes en Conceptes d'Ingressos 

Concepte Descripció Euros 
870.00  Romanent de tresoreria per a despeses generals 33.547,44 
870.10 Romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat 71.430,72* 

  TOTAL INGRESSOS 104.978,16 

  



  

  

*Finança amortització extraordinària en compliment de l’acord plenari de distribució del superàvit de la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2015, en el benentès que no cal aprovar un suplement de la totalitat d’aquesta quantia perquè ja 
existia crèdit inicial a la partida per assumir les quotes previstes durant l’exercici 2017 i atès que en una de les operacions 
aquesta amortització extraordinària suposa la cancel·lació total, no s’hauran de satisfer les quotes previstes fins 31.12.2017. 
Per tant, l’amortització extraordinària que es materialitzarà serà per la totalitat, 71.430,72 €, però en la modificació de crèdit no 
cal suplementar la totalitat per evitar que quedi un romanent de crèdit a la partida.  

 
 Total finançament : 104.978,16 euros 
  
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no 
es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini 
d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.   
 
 

INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT 
 
 
Sr. Jordi Guasch . Manifesta que hi ha uns temes a aclarir: 
 

1) Crèdits extraordinaris per assistència tècnica en l’àmbit urbanístic i enginyeria 
industrial a través del Consell Comarcal. La Contractació de Tècnics municipals la 
través del Consell comarcal no comporta disminució  de partida prevista per 
sufragar els tècnics actuals, això implica tenir places per duplicat i a més, no hi ha 
regularització contractual? 
 

2) 4000 € en persianes i cortines per les finestres de l’Ajuntament. No hi ha solucions 
 més econòmiques per protegir-se  del sol? 
 

3) Augment d’un 180 % de la partida de material per la brigada abans d’arribar a la  
meitat de l’exercici això implica falta de previsió. Quin cost serà a final d’any? 
 

4) Compra de gas als Centre d’educació infantil. A la Junta de portaveus consta com 
a inversió i en la proposta queda reflectit com a partida de subministrament de 
gas. 
 

5) Augment de despeses jurídiques per contenciosos. 
 

6) Augment del 100% per oblits en el suport informàtic del Consell Comarcal. 
  

7) Amortització préstecs. Obligació de destinar els romanents de tresoreria a 
amortitzar crèdits i a realitzar inversions sostenibles un cop feta la distribució 
corresponent. S’ha fet la distribució del romanent corresponent a l’exercici 2015 
però no s’ha fet la de l’exercici 2016 la qual cosa, comporta que no poden disposar 
d’aquest últim romanent i per tant, aquesta proposta no és del tot correcte   

 
 
Sra. Anna Ordóñez . Aquest punt l’han separat en dues parts: 
  
Estan d’acord perquè així ho marca la Llei en l’amortització  del superàvit del pressupost 
del 2015 Preveuen l’amortització del préstec sencer del 2010 i una part del préstec de 
subministrament d’aigua BP.  Aquests diners estaran alliberats per a utilitzar-los per 
despeses corrents. El crèdit extraordinari de la partida per la gent gran estem totalment 
d’acord, és una bona iniciativa en que la Sra. Ida ens ha fet partícips  en el seu projecte, ja 
que qualsevol projecte d’àmbit social estarem d’acord.   
 



  

  

La segona part no estem d’acord  i ho argumentem de la següent manera: 
 
La modificació de crèdit per crèdit extraordinari suplement de crèdit en molts casos és el 
doble del que està calculat al pressupost del 2017. Es una modificació elevada que no es 
va preveure en el seu moment, sabem en el cas de la brigada, que faria tota la feina de 
manteniment del poble però no s’ha previst correctament. 
 
No es tracta de tirar enrere propostes ni iniciatives sinó de que es facin correctament des 
del principi. No volem fer una posició de bloqueig però tenim professionals preparats per a 
fer partides i modificacions inicials de forma complerta i amb sentit comú.  
I si per casualitat, hi ha un cas excepcional que requereixi amb urgència alguna 
modificació de crèdit, desitgem que es tracti amb tota la oposició al complert i des de 
l’inici. No passarem per cap modificació més si no es fa amb tots els regidors del 
Consistori. 
 
El Sr. Alcalde i el Sr. Secretari donen les explica cions i respostes que resten 
gravades en àudio al CD. 
 

 

Expedient 584/2017. APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR DE BASE – 
GESTIÓ D’INGRESSOS I AJUNTAMENT  

Favorable  Tipus de votació:  
Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE  
 

APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS 
DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’ING RESSOS DE 
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA.- Exp. 584/2017  
  
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (en endavant 
LRBRL), en el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la competència 
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En el mateix 
sentit, els articles 3.1.k) i 141 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de règim 
jurídic del sector públic, (en endavant LRJSP) estableix que les Administracions 
Públiques prestaran, en l’ àmbit propi, la cooperació i assistència actives que altres 
Administracions poguessin sol·licitar per l’eficaç exercici de les seves competències. 
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els 
hi correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL), 
concreta aquesta assistència disposant que, les entitats locals podran delegar en 
altres entitats locals, en quin territori, estiguin integrades, les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i dels restants ingressos de Dret públic 
que la mateixa Llei els hi atribueix. 
 
El ple de l’Ajuntament, en data 13 de març de 2003, va adoptar un acord de 
delegació de competències en matèria de gestió i recaptació, entre altres, de les 
taxes i preus públics de forma genèrica, a favor de la Diputació de Tarragona.  
 



  

  

En data 15 de juny de 2004 es va signar el conveni regulador de la delegació de 
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la 
Diputació de Tarragona, l’abast del qual es detallava en el corresponent acord de 
delegació. 
 
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i, al mateix temps, 
la gran importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona 
marxa de la gestió econòmica d’aquest municipi, fa que es consideri necessari 
adoptar un acord que concreti i especifiqui la relació de taxes i preus públics 
delegades de forma genèrica al Ple del 13 de març de 2003, esmentat anteriorment, 
així com incloure noves delegacions. 
 
Examinada la proposta al ple de l’Ajuntament, i desprès del corresponent debat, amb 
la majoria exigida a l’article 47.2 de la LRBRL amb la redacció donada per la Llei 
57/2003, el Ple de l’Ajuntament, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la delegació de les facultats que a continuació s’indiquen, amb les 
funcions que es detallen a l’annex 1 del present acord, la titularitat de les quals 
pertany a aquest Ajuntament, a favor de la Diputació de Tarragona, que les podrà dur 
a terme a traves dels serveis o ens instrumentals que a tal efecte determini, segons 
l’abast i condicions que s’estableixen al present acord, de conformitat amb l’establert 
pels articles 36.1.b i 106.3 de la LRBRL, els articles 3.1.k) i 141 de la LRJSP i article 
7 del TRLRHL. 
  

-        Recaptació en període voluntari de les execucions subsidiàries. 
  
SEGON.- Especificar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període 
voluntari i en període executiu de les taxes i preus públics, efectuada per acord del 
Ple del 13 de març de 2003. En concret, aquesta delegació abasta els següents 
ingressos: 
  

1. Taxa de subministrament d’aigua 
2. Taxa de clavegueram 
3. Taxa d’escombraries 
4. Taxa per ocupació de la via pública amb guals (entrada de vehicles) 
5. Taxa de cementiri 

  
TERCER.- Aprovar, i incorporar al present acord, con annex 1, l’annex 1 del conveni 
regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona, on s’indiquen totes les delegacions 
conferides. 
  
QUART.- La durada per al qual s’acorda la present delegació s’estableix fins al 31 de 
desembre de 2021, prorrogable per reconducció tàcita, per períodes consecutius de 
quatre anys, la qual es produirà, llevat que qualsevol d’ambdues administracions 
acordin deixar sense efecte l’esmentada delegació, el que haurà de notificar-se amb 
una antelació mínima de tres mesos. 
  
CINQUÈ.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el 
present acord, comportarà una compensació econòmica que consistirà en el 
pagament dels imports especificats a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de 
les taxes per la prestació de serveis encomanats a BASE-Gestió d’Ingressos. 



  

  

  
SISÈ.- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de 
Tarragona s’atendrà a la normativa general aplicable, això com a la normativa interna 
dictada per aquesta, en virtut de les seves pròpies facultats d’autoorganització, per a 
la gestió dels serveis atribuïts. 
  
SETÈ.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que,  per la 
seva part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida. 
  
VUITÈ.- Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per la 
formalització d’aquells documents que siguin necessaris per a l’execució o 
desenvolupament del present acord. 
    
ANNEX I 
  
ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE 
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE 
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA 
 
APARTAT 1 
Delegació de la gestió tributària dels ingressos de dret públic següents: 
  

-        IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
-        IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
-        IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

  
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents: 
  

a) La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes 
cobratòries en els tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i exposició 
pública, així com la pràctica de liquidacions d’ingrés directe. 

b) La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions. 
c) La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria de 

gestió dels ingressos delegats. 
d) La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats. 
e) La liquidació de recàrrecs per presentació extemporània de declaracions. 
f) La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos, si s’escau. 
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió dels 

ingressos de dret públic. 
  
APARTAT 2 
Delegació de la recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic 
següents: 
  
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 
- TAXES I PREUS PÚBLICS: 

1.     Taxa de subministrament d’aigua 



  

  

2.     Taxa de clavegueram 
3.     Taxa d’escombraries 
4.     Taxa per ocupació de la via pública amb guals (entrada de vehicles) 
5.     Taxa de cementiri 

- CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
- QUOTES D’URBANITZACIÓ 
- EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES 
  
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents: 
  

a) La determinació dels períodes de pagament voluntari. 
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de 

pagament. 
c) La recaptació dels mateixos en període voluntari i la concessió o denegació 

d’ajornaments i fraccionaments de pagament. 
d) La recaptació de les altes en l’impost, si s’escau. 
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en 

l’exercici de les facultats delegades. 
f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts 
g) La liquidació d’interessos de demora, si s’escau. 
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació 

en període voluntari dels ingressos de dret públic. 
 

APARTAT 3 
Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de dret 
públic: 
  

-        IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
-        IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
-        IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
-        IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 

NATURALESA URBANA 
-        IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRESTAXES I 

PREUS PÚBLICS 
-        TAXES I PREUS PÚBLICS: 

1.     Taxa de subministrament d’aigua 
2.     Taxa de clavegueram 
3.     Taxa d’escombraries 
4.     Taxa per ocupació de la via pública amb guals (entrada de vehicles) 
5.     Taxa de cementiri 

-        CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
-        QUOTES D’URBANITZACIÓ 
-        QUOTES DE CONSERVACIÓ 
-        MULTES I SANCIONS 
-        EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES 
-        ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC 

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents: 
 

a) L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que 
resultin impagats en període voluntari, així com l’exercici de les funcions 
pròpies del procediment administratiu de constrenyiment. 

b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de 



  

  

pagament. 
c) La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs, interessos de 

demora i costes. 
d) La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament. 
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en 

l’exercici de les facultats delegades. 
f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts. 
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació 

executiva dels ingressos de dret públic. 
  
APARTAT 4 
Delegació de la inspecció dels ingressos de dret públic següents: 
  

-        IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES 
  
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents: 
  

a) La comprovació i investigació, consistents en la confecció de comunicacions, 
diligències i actes, emissió de propostes de regularització de la situació 
tributària, pràctica de liquidacions i resolució dels expedients de 
regularització. 

b) L’obtenció d’informació de caràcter tributari, per pròpia iniciativa o a petició 
motivada dels altres departaments de BASE-Gestió d’Ingressos o òrgans 
municipals competents. 

c) La valoració o quantificació dels valors declarats pels interessats. 
d) L’informe i assessorament, en el cas que per part dels òrgans de BASE-

Gestió d’Ingressos, altres departaments de l’organisme o els òrgans 
municipals es sol·licitin aquestes actuacions. 

e) La instrucció i resolució dels expedients sancionadors en matèria tributària. 
f) La resolució de recursos de reposició i revisió que s’interposin contra actes 

dictats per l’Inspector-cap de BASE-Gestió d’Ingressos. 
g) La recaptació en període voluntari i en període executiu de les liquidacions 

que es derivin de les actuacions inspectores, així com de les multes que 
s’imposin en els procediments sancionadors que s’iniciïn com a conseqüència 
del procediment d’inspecció. 

h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la inspecció 
dels ingressos de dret públic. 

  
APARTAT 5 
Delegació de les actuacions de declaració i liquidació davant de l’Agència Catalana 
de l’aigua de les quotes corresponents al cànon de l’aigua. 
 
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents: 
  

a) Confecció de les corresponents declaracions a presentar davant l’Agència 
Catalana de l’Aigua.  

b) Presentació davant l’Agencia Catalana de l’Aigua de les corresponents 
declaracions. 

c) Liquidació a l’Agència Catalana de l’Aigua de les quantitats resultants de les 
declaracions. 

d) Representació davant l’Agència Catalana de l’Aigua en la revisió dels actes 
administratius resultants de les declaracions del cànon de l’aigua. 



  

  

 

INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT 
 
El Sr. Jordi Guasch demana aclariment: 
A la Junta de portaveus ens van explicar que es regularitzava aquest conveni juntament 
amb aquest Annex per unificar altres convenis sobre recaptació en període voluntari i 
l’execució subsidiària i s’incorporarien les plusvàlues de cara el 2018. Aquest conveni ja 
contempla les plusvàlues i no entenem el significat d’aquest l’annex, ja que hi ha una 
relació d’apartats i no s’entén si ens adherim a tots o sols a alguns d’aquests. 
 
Estem d’acord amb la regularització i unificació en un sol conveni però no entenem el 
sentit de l’Annex I. 
 
La Sra. Anna Ordóñez. Creiem que totes les gestions per agilitzar la feina de 
l’Ajuntament i pel cobrament i control d’impostos són correctes i beneficioses pel poble. 
 
El Sr. Secretari i el Sr. Alcalde donen les explica cions que resten gravades al CD.  

  

Exped ient 812/2017. Aprovació i adjudicació del Contracte del servei de neteja 
d'edificis i dependències municipals  

Favorable  Tipus de votació:  
Unanimitat/Assentiment 

PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE  
 

 
APROVAR, SI S’ESCAU L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL  SERVEI DE 
NETEJA D’EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L’AJ UNTAMENT DE 
BANYERES DEL PENEDÈS.- Exp. 812/2017 
  
En relació a l’expedient administratiu per a la contractació del servei de neteja 
d’edificis i dependències Municipals, en data 8 de gener de 2017, el secretari 
interventor va emetre informe sobre l’existència de consignació presupostària i sobre 
el procediment legal a seguir. 
 
La JGL en sessió de data de 12 de gener de 2017, va prendre els següents acords: 
“Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han 
de regir per la contractació del servei neteja de les dependències municipals, per un 
import de 488.840 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 404.000 €, 
pressupost net, i 84.840 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus 
del 21%, amb un termini d’execució de 4 anys. 
Segon. Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació, si bé 
aquesta restarà condicionada a què els plecs de clàusules estiguin definitivament 
aprovats. 
Tercer. Optar pel procediment obert harmonitzat a l’adjudicació del present 
contracte. 
Quart. De conformitat amb l’establert al plec de clàusules administratives particulars,  
la documentació per prendre part en el concurs es presentarà dins el termini que 
més tard finalitzi dels dos següents: 



  

  

 -        52 dies naturals contats des de la data de l’anunci del contracte a la Comissió 
Europea. DOUE.  
 -        15 dies naturals contats a partir del següent a aquell en que aparegui el referit 
anunci en el BOPT. 
Cinquè. Autoritzar la despesa per import de 488.840 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 404.000 €, pressupost net, i 84.840 € en concepte d’Impost 
sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a les partides pressupostàries 
prorrogades 2312 22700 corresponent a la dependència de Serveis Socials, 3120 
22700 corresponent al Consultori Mèdic, 3230 22700 corresponent a l’Escola 
Bressol , 3231 22700 corresponent a l’Escola Pública, 3371 22700 corresponent a 
local de joves, 9200 22700 corresponent a Ajuntament, 9201 22700 corresponent al 
Hotel d’Entitats, 9202 22700 corresponent a Jutjat de Pau, 9203 22700 corresponent 
a l’Emissora, 9240 22700 corresponent al Centre Cívic Ernest Lluch, 9241 22700 
corresponent Centre Cívic Sant Miquel, 9243 22700 corresponent Centre Cívic Joan 
Català i 3330 22700 corresponent al Museu Josep Cañas aquesta última pel que fa 
a la neteja del Museu Josep Cañas, prevista al pressupost d’aquest organisme, 
integrat en el pressupost general de la Corporació per a l’exercici de Exercici 2016. 
Sisè. Comunicar als quatre licitadors que es van presentar al primer procediment del 
qual es va desistir. Quantificant en 20,00 euros la indemnització per la documentació 
presentada”. 
  
Fetes les publicacions corresponents al BOPT, DOUE i tauler d’anuncis, es van 
presentar set ofertes. 
 
Vistes les ofertes presentades pels diferents licitadors, la Mesa de contractació va 
procedir a l’obertura dels sobres nº 1 , 2 i 3 amb dates 27 d’abril, 9 de maig i 1 de 
juny de 2017, respectivament. 
 
Atesa la valoració feta pel coordinador dels serveis tècnics, en el mateix acte 
d’obertura del sobre nº 3, oferta econòmica, amb la següent puntuació:  
  



  

  

  
 
Vista la proposta de la Mesa de contractació de data 1 de juny de 2017, (Acta 
d’obertura del sobre nº 3), en el següent sentit: 
 
“Un cop realitzada la puntuació de les ofertes econòmiques presentades per les 
empreses licitadors i sumat a la valoració dels criteris que depenien d’un judici de 
valor dona com a empresa adjudicatària del Servei de Neteja de les dependències 
municipals a l’empresa EXTERNALIA OBJECT amb una puntuació total de 100 
PUNTS”. 
  
Atesa que la competència per dur a terme la contractació del servei de neteja 
d’edificis i dependències municipals de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, 
correspon al Ple d’acord amb l’art. 52.2.n) del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i en 
atenció a l’acord de Ple de 4 d’abril on es recupera a favor del Ple les competències 
delegades anteriorment a la Junta de Govern Local. 
   
Es proposa al Ple d’adopció dels següents acords: 
  
PRIMER.- Aprovar l’adjudicació del contracte administratiu de Serveis de neteja 
d’edificis i dependències municipals per Procediment obert, Oferta econòmicament 
més avantatjosa, i diversos criteris d’adjudicació a favor de l’empresa EXTERNALIA 
OBJECT, amb un contracte que tindrà una durada de 4 anys podent ser objecte de 2 
anys de pròrrogues de caràcter anual, sense que la durada del contracte, inclosa la 
pròrroga, pugui excedir de 6 anys, i per un import màxim d’execució del contracte de 
348.000€ i 73.080€ d’IVA amb un termini d’execució de 4 anys. 



  

  

SEGON.- Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil del contractant de l’òrgan de 
contractació, indicant el termini en que s’ha de procedir a la formalització del 
contracte. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a tots els licitadors que han presentat oferta, 
adjuntant copia de les actes de les tres Mesas de contractació, indicant la possibilitat 
de consulta al perfil del contractant. 
 
QUART.- Comunicar al departament de Secretaria Contractació la present 
adjudicació pel seu registre en plataforma Gestiona i posterior remissió a la 
supramunicipalitat. 
  
 

INTERVENCIONS /EXPLICACIONS DE VOT 
 
El Sr. Jordi Guasch manifesta que en el seu moment BNY va pregonar en un primer 
Moment la municipalitat d’aquest servei i ara no sols mantenen la privatització sinó que a 
més ho fan a llarg termini de 4 anys ampliable a 6 anys. Nosaltres hauríem optat per un 
contracte amb menys durada, tot i això, votarem a favor. 
 
La Sra. Anna Ordóñez  comenta que estem d’acord amb la millora del servei amb una 
Rebaixa en el preu de licitació sense detriment dels treballadors afectats, tot i que sí que 
considerem que la durada és massa llarga. 

  

Expedient 824/2017. Moció del grup munici pal PDeCAT sobre Vegueria del 
Penedès  

Favorable  Tipus de votació:  
Unanimitat/Assentiment 

“Na Núria Figueras Tuset, en Jordi Guasch Bea i na Joana Josepa Fernández Coll, 
en virtut de la nostra condició de membres de l'Ajuntament de Banyeres del 
Penedès, compareixen i com millor s'escaigui en Dret, 
  
MANIFESTEM: 
 
El passat  dia 8 de Febrer del 2017, el Parlament va aprovar la modificació de la Llei 
de Vegueries de Catalunya (Llei 30/2010) per incloure la Vegueria del Penedès. 
 
La Llei 30/2010 és la norma de desenvolupament bàsic de l'Estatut que regula la 
doble naturalesa de la vegueria com a divisió territorial en què s'organitzen els 
serveis de la Generalitat i com a àmbit territorial específic per a l'exercici del govern 
intermunicipal de cooperació local; estableix el règim jurídic de l'òrgan i administració 
(els consells de vegueria), i regula la transició de les diputacions provincials als nous 
consells de vegueria. 
 
En aquesta nova Vegueria del Penedès s'han d'incloure les comarques de l'Alt 
Penedès, Baix Penedès, Garraf i la major part de la comarca de l'Anoia, excepte els 
vuit municipis que van manifestar la seva voluntat d'integrar-se a la Vegueria de la 
Catalunya Central. 
 



  

  

El territori penedesenc es caracteritza per una estructura urbana ben articulada al 
territori, on gradualment trobem una gran ciutat que fa de capital i desprès tot una 
xarxa de municipis i pobles amb la que s'hi relacionen, amb major i menor intensitat, 
creant unes centralitats ben definides en l'espai i en el temps. En les quatre 
comarques de la Vegueria del Penedès, les capitals consolidades són El Vendrell, 
Igualada, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. 
 
Des del Penedès defensem la voluntat de conservar aquest model territorial basat en 
l'equilibri i la cohesió, i evitar els desequilibris que provoquen les centralitats úniques 
que acostumen a derivar en una manca de cohesió del conjunt del territori. 
 
Defugint del prejudici geogràfic i polític del centralisme polític, que entén que en un 
territori  donat només hi pot haver una única capital. I veient com la globalització i la 
naturalesa dels territoris policèntrics com el Penedès, defugen d'aquesta lògica 
centralista, on només s'accepta una única capital, 
  
PROPOSEM acordar els següents punts: 
  
1) Defensar un model de capacitat compartida a la Vegueria del Penedès, que 
reconegui en igualtat de condicions i de tracte  institucional les quatre capitals 
comarcals de la Vegueria; El Vendrell, Igualada, Vilafranca del Penedès i Vilanova i 
la Geltrú. 
2) Que el futur Consell de Vegueria, representació política del territori, a cada 
legislatura, programi un calendari de convocatòria d'aquest Consell de Vegueria i que 
les reunions es facin itinerants entre les quatre capitals de comarca, sense 
discriminació de cap d'elles. 
3) Que les futures delegacions, i els futurs serveis territorials de la Generalitat de 
Catalunya al territori, siguin distribuïts entre les quatre capitals de comarca de 
manera igualitària, tenint en compte les realitats territorials de cadascuna d'elles 
intentant reconèixer la pertinència del servei territorial a la realitat de la comarca. 
 
Traslladar aquest acord al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat i més 
concretament a les Conselleries de Presidència, de Vice-Presidència, de Governació 
per tal de que la voluntat del territori sigui reconeguda i respectada. 
  
Banyeres del Penedès, 8 de maig de 2017” 
 

INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT 
 
El Sr. Jordi Guasch, amb aquesta moció defensem la capitalitat de la futura vegueria 
del Penedès, aconseguir una capitalitat compartida per a que no hi hagi un municipi 
privilegiat que centralitzi els serveis de la vegueria. 
 
La Sra. Anna Ordóñez:  estem d’acord amb aquesta iniciativa. 

  

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL   

  



  

  

Donar compte dels Decrets d'Alcaldia  

 

Número 
de Decret  

Data Assumpte  Expedient  

2017-0040 07/04/2017 Autorització trasllat de comptador d’aigua a tanca 
exterior i reforç de la mateixa (Obres)  

337/2017 

2017-0041 13/04/2017 Decret de Convocatòria Ple en sessió Ordinària de 
data 20 d’abril de 2017 

PLN/2017/4 

2017-0042 18/04/2017 Delegació de les funcions d’alcaldia per a 
celebració de matrimoni civil. 

50/2017 

2017-0043 21/04/2017 
Avocació i resolució sol·licitud feta per Descoberta / 
Fundació Marta Mata de sol·licitud de material 
públic del 28 d’abril al 2 de maig. 

537/2017 

2017-0044 21/04/2017 
Avocació i resolució sol·licitud feta per D.N.I. 
núm...853-W d’autorització per muntar parada per 
vendre de roses per Sant Jordi. 

539/2017 

2017-0045 21/04/2017 

Avocació i resolució sol·licitud feta per el Grup 
Municipal PSC autorització per celebrar dinar 
popular l’1 de maig a la pista poliesportiva coberta i 
cessió de material públic. 

456/2017 

2017-0046 21/04/2017 Contracte de subministrament vehicle per a la 
Brigada Municipal mitjançant rentin. 447/2017 

2017-0047 26/04/2017 Convocatòria Junta de Govern Local en sessió 
ordinària de data 27 d’abril de 2017. 

JGL/2017/13 

2017-0048 28/04/2017 Autorització d’accés a recavar informació tributària 
i/o recaptatòria de BASE-Gestió d’Ingressos. 

570/2017 

2017-0049 28/04/2017 
Resolució de les objeccions de les reparacions de  
l’exercici 2016 556/2017 

2017-0050 28/04/2017 Aprovació de la liquidació del pressupost exercici 
2016. 

281/2017 

2017-0051 28/04/2017 Modificació de drets i obligacions que consten en 
pressupostos tancats. 

406/2017 

2017-0052 29/04/2017 Condicionament de solars Masies de Sant Miquel. 582/2017 

2017-0053 03/05/2017 
Ampliació de la jornada a la treballadora amb 
NIF:...425Z per cobrir la baixa per IT de la 
treballadora amb NIF: ...060K 

590/2017 

2017-0054 03/05/2017 Convocatòria Junta de Govern Local en sessió 
ordinària de data 4 de maig de 2017. 

JGL/2017/14 

2017-0055 05/05/2017 Resolució de les objeccions de les reparacions de 
les despeses de personal de l’exercici 2016. 

556/2017 

2017-056 05/05/25017 
Modificació de crèdits núm. 2/2017, modalitat 
transferència de crèdits entre aplicacions de 
despeses de la mateixa àrea de despesa. 

603/2017 

2017-0057 05/05/2017 Modificació de crèdits núm. 1/2017, modalitat 
d’incorporació de romanents de crèdit. 

603/2017 

2017-0058 07/05/2017 Condicionament de solars Els Boscos 609/2017 

2017-0059 12/05/2017 
Delegació de les funcions d’alcaldia per a 
celebració de matrimoni civil el dia 20 de maig de 
2017. 

50/2017 



  

  

2017-0060 16/05/2017 Convocatòria Junta de Govern Local en sessió 
ordinària de data 11 de maig de 2017. 

JGL/2017/15 

2017-0061 17/05/2017 
Modificació de crèdit 3/2017, modalitat transferència 
de crèdits entre aplicacions de despeses de la 
mateixa àrea de despesa. 

660/2017 

2017-0062 18/05/2017 Convocatòria Junta de Govern Local en sessió 
ordinària de data 18 de maig de 2017. JGL/2017/16 

2017-0063 19/05/2017 Delegació de les funcions d’alcaldia per a 
celebració de matrimoni civil. 

50/2017 

2017-0064 19/05/2017 

Incoació d’expedient de renovació, o caducitat, de 
les inscripcions padronals corresponents a les 
persones estrangeres no comunitàries sense 
autorització de residència permanent. 

688/2017 

2017-0065 19/05/2017 Anul·lar el Decret de Convocatòria de la JGL de 
data 18 de maig de 2017-0062  

JGL/2017/16 

2017-0066 19/05/2017 Convocatòria Junta de Govern Local en sessió 
Extraordinària de data 22 de maig de 2017. 

JGL/2017/16 

2017-0067 24/05/2017 Decret d’alcaldia sobre periodicitat dels Plens 
Ordinaris Municipals 

PLN/25017/5 

2017-0068 24/05/2017 Condicionament de solars en mal estat 610/2017 

2017-0069 24/05/2017 Convocatòria Junta de Govern Local en sessió 
ordinària de data 25 de maig de 2017. 

JGL/2017/17 

2017-0070 31/05/2017 Convocatòria Junta de Govern Local en sessió 
ordinària de data 1 de juny de 2017 

JGL/2017/18 

2017-0071 07/06/2017 Convocatòria Junta de Govern Local en sessió 
ordinària de data 8 de juny de 2017 

JGL/2017/19 

2017-0072 09/06/2017 Tancament tram privatiu del carrer Josep Cañas 
amb motiu de la concentració de Harleys Davidson. 

788/2017 

2017-0073 09/06/2017 Autoritzar tancament de tram Plaça 11 de setembre 
per celebració festa. 

790/2017 

 

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Loc al 

     
� Sessió Ordinària de data 6 d’abril de 2017.  
� Sessió Ordinària de data 27 d’abril de 2017. 
� Sessió Ordinària de data 4 de maig de 2017.  
� Sessió Ordinària de data 11 de maig de 2017.  
� Sessió Extraordinària de data 22 de maig de 2017.  
� Sessió Ordinària de data 25 de maig de 2017.  
� Sessió Ordinària de data 1 de juny de 2017.  

  

Exp. 281/2017. Donar comp te de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de 
Banyeres del Penedès corresponent a l'exercici 2016  

Decret de l’Alcaldia  
Expedient núm.: 281/2017 
Assumpte: Aprovació de la liquidació del pressupost exercici 2016 

 



  

  

DECRET DE L’ALCALDIA  
D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EX ERCICI 2016 

 
 
1. ANTECEDENTS 
 
 
1.1 En data 19 d’abril de 2017 aquesta alcaldia va sol·licitar informe a la secretaria i a la 
intervenció de la corporació. 
 
1.2 En data 20 d’abril de 2017 el secretari interventor va emetre informe sobre la tramitació de 
la liquidació del pressupost del 2016. 
 
1.3. En data 28 d’abril de 2017 el secretari interventor ha emès informe sobre el compliment 
dels resultats obtinguts a la liquidació. 
 
1.4 En data 28 d’abril de 2017 el secretari interventor ha emès informe sobre el càlcul dels 
objectius del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i 
del límit del deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2016. 
 
1.5 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2016 a 31 de desembre del mateix 
exercici, s'obté el següent resultat:  
 
1.5.1. Pressupost de despeses:  

 
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses: 3.810.654,00
Modificacions de despeses: 445.952,86
Pressupost definitiu de despeses: 4.256.606,86
Despeses autoritzades: 2.842.580,60
Despeses compromeses: 2.842.580,60
Obligacions reconegudes: 2.830.747,55
Despeses ordenades: 2.589.279,78
Pagaments realitzats: 2.589.279,78
Obligacions pendents de pagament: 241.467,77

2.  Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 263.376,59
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions: -0,22
Pagaments realitzats: 259.687,94
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 3.688,43

CREDITORS  PENDENTS DE PAGAMENT:     245.156,20  
 
1.5.2. Pressupost d’ingressos: 
 



  

  

1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos: 3.810.654,00
Modificacions d’ingressos: 445.952,86
Pressupost definitiu d’ingressos: 4.256.606,86
Drets reconeguts: 2.924.106,17
Drets anul·lats: 30.546,57
Devolució d’ingressos: 75.930,96
Recaptació neta: 2.222.803,12
Drets pendents de cobrament: 594.825,52

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 1.601.043,88
Modificacions saldo inicial 0,00
Drets anul·lats: 67.863,33
Recaptació: 678.981,03
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 854.199,52

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT: 1.449.025,04  
 
 
1.5.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 

AJUNTAM ENT DE               BANYER ES D EL PENED ÈS

Exercic i Com ptable: 2016

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2016
AJUSTO S RESU LT AT

a. Operacions corrents 2.802.833,33 2.409.310,27 393.523,06

b. Altres operacions no financeres 12.995,31 306.380, 43 -293.385,12

1. Total operacions no financeres (a+b) 2.815.828,64 2.715.690,70 100.137,94

2. Actius financers 1800,00 1800,00 - 0,00

3. Passius financers 0,00 113.256,85 -113.256,85

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L 'EXERCIC I 2.817.628,64 2.830.747,55 - 13.118,91
AJUSTOS:

71480,96

762,21

43444,39

R ESULT AT PRESSUPO STARI AJU STAT 15.679,87

 DRETS 
REC ONEGUTS 

NETS 

 OBLIGACIONS 
RECONEGUDE

S NETES 

5. Desviacions de finançam ent negatiu de l'exercic i

6. Desviacions de finançam ent positiu de l'exercic i

 4. Crèd its gastats finançats am b rom anent de treso reria per a despeses 
grals. 

 
 
1.5.4. Romanent de tresoreria: 
  



  

  

 
 

 
Les despeses pendents d’aplicació pressupostària són de 353,91 € i els creditors per 
devolucions d'ingressos (compte 418) són de 508,19 €. Per la qual cosa el romanent de 
tresoreria per a despeses generals ajustat, seria de 571.010,94 €. 
 
1.5.5. Romanents de crèdit: 
 
El total de romanents de crèdit ascendeix a 1.425.859,31 €. Estan formats pels romanents 
d’incorporació obligatòria i voluntària. Els d’incorporació obligatòria figuren com a ajustos en 
l'estat del Romanent de tresoreria anterior, a l'epígraf III. Excés de finançament afectat: 
 
  - Incorporació obligatòria: Són aquells crèdits que han estat finançats amb recursos afectats, 
amb el següent detall: 
 

Aplicació 
pressupostària Descripció  

Excessos de 
finançament 

Incorporacions 
obligatòries 

1610 601.00 Canalització aigua potable de Casa Roja al Priorat 30.494,28 30.494,28 

2312 622.03 Centre de dia 150.253,03 150.253,03 

4540 619.01 Camí de Sant Miquel a Saifores 492,48 492,48 

1550 609.01 Millores urbanització Casa Roja 112.313,48 112.313,48 

2411 143.00 
Altre personal. Contractació en pràctiques de joves 
beneficiaris del PGJC 31.138,85 31.138,85 

2411 160.00 
Seguretat Social. Contractació en pràctiques de 
joves beneficiaris del PGJC 9.805,54 9.805,54 

3321 636.00 
Renovació equipament per al procés de la 
informació. Biblioteca pública 2.500,00 2.500,00 

    336.997,66 336.997,66 

 
L’excés de finançament afectat, amb valor zero o positiu, serà d’incorporació obligatòria a 
l’exercici següent. No obstant això, no s’incorporen els següents imports que sí estan 
afectats, es detallen els motius: 
 

1. Patrimoni municipal del sòl, per import de 343.407,21€. Als darrers exercicis no s’ha 
realitzat la incorporació obligatòria de romanents per l’import que configura el 
patrimoni municipal del sòl per entendre que mentre no es determini la finalitat no és 
adequat incorporar una despesa que previsiblement no s’executarà durant l’exercici1.  

                                                
1 D’acord amb l’article 160.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme 
(modificat per l’article 53 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer), s’amplia el ventall de finalitats a què destinar el patrimoni del sòl i de 

A J U N T A M E N T  D E                     B A N Y E R E S  D E L  P E N E D È S

E xe rc ic i C o m p tab le : 2 0 1 5

R O M A N E N T  D E  T R E S O R E R IA  a  3 1 /1 2 /2 0 1 6
IM P O R T S  A N Y 2 0 1 6

1 . (+ ) F o n s  l íq u id s 7 9 4 .1 7 9 ,7 7

2 . (+ ) D re ts  p e n d e n ts  d e  c o b ra m e n t 1 .5 3 1 .1 5 3 ,1 4

(+ )  d e l P re s su p o s t c o rre n t 5 9 4 .8 2 5 ,5 2

(+ )  d e  P re s s u p o s to s  ta n c a ts 8 5 4 .1 9 9 ,5 2

(+ )  d 'o p e ra c io n s  n o  p res s u p o s tà r ie s 8 6 .6 6 1 ,0 2

(-) c o b ra m e n ts  rea l itz a ts  p e n d e n ts  d 'ap l ic a c ió  d e fi n i t iv a 4 .5 3 2 ,92

3 . (-) O b lig a c io n s  p e n d e n ts  d e  p a g a m e n t 5 9 1 .9 5 2 ,7 2

(+ )  d e l P re s su p o s t c o rre n t 2 4 1 .4 6 7 ,7 7

(+ )  d e  P re s s u p o s to s  ta n c a ts 3 .6 8 8 ,43

(+ )  d 'o p e ra c io n s  n o  p res s u p o s tà r ie s 3 4 7 .1 5 0 ,4 3

(-) p a g a m e n ts  re a litz a ts  p e n d e n ts  d 'a p l ic a c ió  d e fin i t iv a 3 5 3 ,91

I.  R o m a n e n t d e  tre s o re r ia  to ta l (1  +  2  - 3 ) 1 .7 3 3 .3 8 0 ,1 9

II . S a ld o s  d e  d u b tó s  c o b ra m e n t 4 0 9 .6 7 1 ,5 6

II I. E x c é s  d e  f in a n ç a m e n t a fe c ta t 7 5 1 .8 3 5 ,5 9

IV . R o m a n e n t d e  tre s o re r ia  p e r a  d e s p e s e s  g e n e ra ls  ( I -  I I -  II I) 5 7 1 .8 7 3 ,0 4



  

  

 
 Serà el Ple de la Corporació, si s’escau, qui determinarà la finalitat d’aquest fons 
integrat al patrimoni municipal del sòl i en disposarà el seu ús aprovant la 
corresponent modificació de crèdit.  
 

2. Afectació de l’import resultant de la distribució del superàvit de la liquidació de 
l’exercici 2015, per import de 71.430,72 €, de conformitat amb l’acord del Ple de data 
30 de desembre de 2016. 
 
Serà el Ple de la Corporació, si s’escau, qui determinarà l’operació concreta a 
amortitzar i en disposarà l’ús de romanent de tresoreria afectat aprovant la 
corresponent modificació de crèdit. 

 
  - Incorporació voluntària: Són aquells crèdits que s’incorporaran si existeixen recursos 
suficients, sempre que es trobin en algun dels supòsits taxats d’incorporació voluntària i es 
tramiti la corresponent modificació de crèdit.  
 
 
1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del 
pressupost. 
 
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició 
d'equilibri o superàvit pressupostari. 
 
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost2 
s'obté per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de 
despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la 
comptabilitat nacional i la pressupostària. 
 
L'entitat local presenta, en termes consolidats, una capacitat de finançament per import de 
243.549,76 euros, d'acord amb el següent detall: 
 

Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat   

Ingressos no financers 2.817.987,08 

Despeses no financeres 2.744.383,32 
Superàvit no financer 73.603,76  

Ajustos d'ingressos   

Recaptació  65.081,71 

PTE 45.905,39 

Interessos 0,00 

Ajustos de despeses   

Compte 413 353,91 

Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 

Interessos  0,00 

Lísings -59.312,81 

Execució d'avals 0,00 

                                                                                                                                          
l’habitatge, de manera que fins que l’Ajuntament no decideixi aquesta finalitat concreta, s’opta per no incorporar al pressupost de 
l’exercici següent aquesta quantia per tal d’evitar incrementar el pressupost amb despeses que no es realitzaran durant l’exercici 
2Per als ens no sotmesos a règim pressupostari es considera desequilibri quan, d'acord amb els criteris del pla de 
comptabilitat que els sigui aplicable, dels seus estats previsionals es dedueixi que incorren en pèrdues el sanejament 
requereixi la dotació de recursos no previstos en l'escenari de estabilitat de l'entitat de les de l'apartat anterior a la que li 
toqui aportar, i han de ser objecte d'un informe individualitzat. 

 



  

  

Aportacions de capital 0,00 

Ingressos ajustats 2.928.974,18 

Despeses ajustades 2.685.424,42 

Capacitat de finançament 243.549,76 
 
 
1.7. Compliment de la regla de la despesa 
 
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la 
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2015 amb aquell que 
es desprèn de la liquidació del 2016. 
 
La despesa computable de l'exercici 2016 serà la no financera,  exclosos els interessos del 
deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions 
Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions 
Locals, les inversions financerament sostenibles finançades amb superàvit de la liquidació del 
2015 i, si escau, aplicarem els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per la 
determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de la IGAE. 
 
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2015 a la qual aplicarem la 
taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2015 
al 2016 és del 1,8% i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent 
(i anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis normatius). 
 
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del 
pressupost 2016 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat 
local compleix, en termes consolidats, la Regla de la despesa amb un marge de 1.229,39 €. 
 



  

  

Concepte
Liquidació exercici 

2015
Liquidació exercici 

2016

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
2.737.493,31 2.721.424,63

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres 
segons el SEC)

-60.146,65 -58.958,90

-Venda de terrenys i altres inversions reals. 0,00 0,00
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens 
local.

0,00 0,00

+/-Execució d'avals. 0,00 0,00
+Aportacions de capital. 0,00 0,00
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes. 0,00 0,00
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents 
d'aplicar a pressupost.

-4.092,16 353,91

+/-Pagaments a socis privats realitzats en el 
marc de les Associacions público privades.

0,00 0,00

+/-Adquisicions amb pagament ajornat. 0,00 0,00
+/-Arrendament financer. -56.054,49 -59.312,81
+Préstecs 0,00 0,00
-Inversions realitzades per la Corporació local 
per compte d'altres Administracions Públiques

0,00 0,00

Despeses no financeres en termes SEC 
excepte interessos del deute

2.677.346,66 2.662.465,73

-Pagaments per transferències (i altres 
operacions internes) a altres ens que integren la 
Corporació Local

0,00 0,00

- Despesa finançada amb fons finalistes 
procedents de la Unió Europea o d'altres 
Administracions públiques

266.852,41 209.811,97

Unió Europea 0,00 0,00
Estat 0,00 0,00

Comunitat Autònoma 77.782,10 47.917,62
Diputacions 180.871,19 153.695,23

Altres Administracions Públiques 8.199,12 8.199,12
- Transferències per fons dels sistemes de 
finançament

0,00 0,00

 - Inversió financerament sostenible 
finançada amb superàvit de la liquidació

0,00 0,00

Total despesa computable a l'exercici (1) 2.410.494,25 2.452.653,76
Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,018
Despesa computable incrementada per la 
taxa de referència  

2.453.883,15

+ canvis normatius que suposen increments 
permanents de la recaptació (3)

0,00

- canvis normatius que suposen decrements 
permanents de la recaptació (3)

0,00

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. 
n-1) (4)

2.453.883,15

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici 
n) (5)

2.452.653,76

Marge de compliment 1.229,39
% Variació de la despesa computable (5-1/1) 1,75%

Altres
0,00 0,00

 
 
 
1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 
 
1.8.1. Deute públic:  



  

  

 
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al 
subsector de l’administració local. 
 
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest 
percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats 
locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats. 
 
El volum de deute viu a 31/12/2016, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents 
ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent: 
 
    Nivell de deute viu Import 

1(+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 2.804.991,77

2(-) CCEE 0,00

3(-) QQUU  0,00

4(-) ALTRES -29.085,69

5  Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2 -3-4) 2.775.906,08

6  Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 846.507,53

7  Deute viu a 31 de desembre a curt termini 0,00
8  Ràtio de deute viu consolidat: (6+7/5) 30,49%

 
1.8.2. Període mig de pagament 
 
El PMP global del quart trimestre de 2016 informat al MINHAP ha estat de 21,76 dies.  
 
 
2. FONAMENTS DE DRET 

 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les 
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats 
i els realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest 
les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts 
i anul·lats, i la recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s’hauran de determinar: 
 
• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de 

desembre 
• El resultat pressupostari de l’exercici 
• Els romanents de crèdit 
• El romanent de tresoreria 
 
4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost general atendrà 
el compliment del principi d’estabilitat. 
L’article 21 de la LOEPSF,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer 
durant l'any en curs i el següent. 
 
5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del 



  

  

superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un 
superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb 
el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la 
reducció del deute,  tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es 
regulen les regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit. 
 
6. D’altra banda, l’art. 15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, 
abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions 
s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals formulats pels subjectes i 
entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions 
sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, 
vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de 
l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet 
relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o 
necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de 
Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de 
la regla de la despesa i del límit del deute.  

 
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, 
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
Per tant,  
 
RESOLC:  
 
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 de l’Ajuntament de Banyeres 
del Penedès, en els termes detallats a la part antecedent. 
 

SEGON.- Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya 
i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 

TERCER.- Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se 
celebri. 

  

Exp. 504/2017. Donar compte de la liquidació del pressupost de la Fundació 
Josep Cañas corresponent a l'exercici 2016  

Resolució de la Presidència  
Expedient núm .: 7/2017 
Assumpte : Aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 i modificació 
de crèdit 1/2017 del tipus incorporació de romanents de crèdit 
 

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA  

D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EX ERCICI 2016 I DE LA 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 1/2017 DEL TIPUS INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 

DE CRÈDIT 

 
1. ANTECEDENTS 
 



  

  

1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 s’obté, a 31 de desembre de 2016, 
el resultat següent: 
 
1.1. Pressupost de despeses:   
 

1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses: 44.731,20
Modificacions de despeses: 427.669,44
Pressupost definitiu de despeses: 472.400,64
Despeses autoritzades: 71.781,82
Despeses compromeses: 71.781,82
Obligacions reconegudes: 71.781,82
Despeses ordenades: 70.915,78
Pagaments realitzats: 70.915,78
Obligacions pendents de pagament: 866,04

2.  Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 465,80
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions: 0,00
Pagaments realitzats: 465,80
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 0,00

CREDITORS  PENDENTS DE PAGAMENT:     866,04  
 

 
1.2. Pressupost d’ingressos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 
 

1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos: 44.731,20
Modificacions d’ingressos: 427.669,44
Pressupost definitiu d’ingressos: 472.400,64
Drets reconeguts: 45.247,64
Drets anul·lats: 0,00
Devolució d’ingressos: 0,00
Recaptació neta: 45.287,64
Drets pendents de cobrament: 0,00

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 5.880,00
Baixes: 0,00
Recaptació: 5.880,00
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 0,00

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT: 0,00



  

  

ORGANISME AUTÒNOM FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS

Exercici Comptable: 2016

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2016

AJUSTOS RESULTAT

a. Operacions corrents 45.247,64 36.194,43 9.053,21

b. Altres operacions no financeres 0,00 35.587,39 - 35. 587,39

1. Total operacions no financeres (a+b) 45.247,64 71. 781,82 - 26.534,18

2. Actius financers 0,00 0,00 - 0,00

3. Passius financers 0,00 0,00 - 0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 45.247,64 71.781,82 - 26.534,18
AJUSTOS:

0,00

34.526,22

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 7.992,04

 DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

 OBLIGACIONS 
RECONEGUDE

S NETES 

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

 4. Crèdits gastats financiats amb romanent de tres oreria per a 
despeses grals. 

 
 
1.4. Romanent de tresoreria: 
  

ORGANISME AUTÒNOM FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS

Exercici Comptable: 2016

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2016
IMPORTS ANY 2016

1. (+) Fons líquids 421.112,42

2. (+) Drets pendents de cobrament 564,93

(+) del Pressupost corrent 0,00

(+) de Pressupostos tancats 0,00

(+) d'operacions no pressupostàries 564,93

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació defi nitiva 0,00

3. (-) Obligacions pendents de pagament 2.008,68

(+) del Pressupost corrent 866,04

(+) de Pressupostos tancats 0,00

(+) d'operacions no pressupostàries 1.142,64

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació defin itiva 0,00

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 419.668,67

II. Saldos de dubtós cobrament 0,00

III. Excés de finançament afectat 122.513,79

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 297.154,88  
 
L’excés de finançament afectat, amb valor zero o positiu, serà d’incorporació obligatòria a 
l’exercici següent. Constitueix un excés de finançament i, per tant, es dedueix del romanent 
de tresoreria per a despeses generals per evitar la seva disposició.  
 
1.5. Romanents de crèdit: 
 
El total de romanents de crèdit a 31.12.2016 ascendeix a 400.618,22 €, dels quals 
393.143,22 € són romanents de crèdit de la partida pressupostària 3330 622.00 “rehabilitació 
i ampliació del Museu Cal Fontanilles, 1ª fase”.  
 
Estan formats pels romanents d’incorporació obligatòria i voluntària. Els d’incorporació 
obligatòria figuren com a ajustos en l'estat del Romanent de tresoreria anterior, a l'epígraf III. 
Excés de finançament afectat: 
 



  

  

  - Incorporació obligatòria:  
 
Són aquells crèdits que han estat finançats amb recursos afectats, i s’ha procedit al 
reconeixement del dret, els quals hauran d’incorporar-se obligatòriament tret que es desisteixi 
totalment o parcialment d’iniciar o continuar l’execució de la despesa, o bé, sigui impossible la 
seva realització.  
 
Són els següents: 
 

Aplicació 
pressupostària Descripció de l'obra 

Romanent de crèdit d’incorporació 
obligatòria (excés de finançament afectat) 

3330 62200 
Rehabilitació i ampliació del Museu Cal 
Fontanilles , 1ª fase 122.513,79 € 

 
  - Incorporació voluntària:  
 
Són aquells crèdits que s’incorporaran si existeixen recursos suficients, una vegada acordada 
la distribució del superàvit3.  
 
Es preveu incorporar de forma voluntària els següents romanents de crèdit, en haver-se 
compromès la despesa que financen durant l’exercici 2016 (sense fer ús del romanent de 
tresoreria per a despeses generals atès que no s’ha acordat la distribució del superàvit): 
 

Aplicació 
pressupostària Descripció de l'obra 

Romanent de crèdit 
d’incorporació voluntària 

3330 62200 Rehabilitació i ampliació del Museu Cal Fontanilles, 1ª fase 270.629,43 € 
 
El finançament d’aquesta incorporació de romanents de crèdit és el següent: 
 
Concepte d’ingrés Descripció  Import 

76100 
Diputació de Tarragona. Rehabilitació i ampliació de Cal Fontanilles, 1ª 
fase 112.321,08 €

77000 
D’empreses privades. Conveni E.Q. Esteve Rehabilitació i ampliació de 
Cal Fontanilles, 1ª fase 158.308,35 €

87010 Romanent de tresoreria. Per a despeses amb finançament afectat 122.513,79 €

 TOTAL INGRESSOS 393.143,22 €
 
 
1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finança ment derivada de la liquidació del 
pressupost, en termes individuals 
 

L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició 
d'equilibri o superàvit pressupostari. 
 

L'equilibri pressupostari es desprèn de la comparació dels capítols 1 a 7 del pressupost de 
despeses i els capítols 1 a 7 d'ingressos. L'objectiu d'estabilitat pressupostària s'identificarà 
amb una situació d'equilibri o superàvit. 

  

L'incompliment del principi d'estabilitat comportarà l'elaboració d'un pla econòmic financer, de 
conformitat amb el que disposen els articles 21 i 23 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 

                                                
3 En cas que de la liquidació del pressupost se’n derivi capacitat de finançament i aquesta sigui inferior al romanent de 
tresoreria per a despeses generals, podrà fer-se ús d’aquest sense haver acordat la distribució del superàvit per la 
diferència entre el romanent de tresoreria per a despeses generals i la capacitat de finançament. 



  

  

La liquidació de l'organisme autònom és la següent: 
 
OA FUNDACIÓ 
JOSEP CAÑAS

PRESSUPOST 
D'INGRESSOS

OA FUNDACIÓ 
JOSEP CAÑAS

PRESSUPOST DE 
DESPESES

Capítol 1 0,00 Capítol 1 24.187,70
Capítol 2 0,00 Capítol 2 9.229,08
Capítol 3 369,00 Capítol 3 41,05
Capítol 4 43.089,20 Capítol 4 2.736,60
Capítol 5 1.789,44 Capítol 5
Capítol 6 Capítol 6 35.587,39
Capítol 7 Capítol 7
Capítol 8 Capítol 8
Capítol 9 Capítol 9
TOTAL 45.247,64 TOTAL 71.781,82  

 

Possibles ajustaments a realitzar al càlcul de l'estabilitat pressupostària: 

 

L'organisme autònom, en termes individuals, presenta una necessitat de finançament per 
import de 26.534,18, d’acord amb el següent detall: 
 

Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat   
Ingressos no financers 45.247,64
Despeses no financeres 71.781,82
Dèficit no financer -26.534,18
Ajustos d'ingressos 0,00
Recaptació  0,00
PTE 0,00
Interessos 0,00
Ajustos de despeses 0,00
Compte 413 0,00
Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00
Interessos  0,00
Lísings 0,00
Execució d'avals 0,00
Aportacions de capital 0,00
Altres 0,00
Ingressos ajustats 45.247,64
Despeses ajustades 71.781,82
Necessitat de finançament -26.534,18

 
1.7. Compliment de la regla de la despesa, en terme s individuals  
 
A fi de determinar si l'entitat local compleix amb la Regla de la Despesa, caldrà comparar 
l'import màxim establert en la liquidació del 2015 amb aquell que es desprèn de la liquidació 
del 2016. 

 
La despesa computable de l'exercici 2016 serà la no financera,  exclosos els interessos del 
deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions 
Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions 
Locals, les inversions financerament sostenibles finançades amb superàvit de la liquidació del 
2015 i, si escau, aplicarem els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per la 



  

  

determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de la IGAE. 
 
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2015 a la qual aplicarem la 
taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2015 
al 2016 és del 1,8% i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent 
(i anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis normatius). 
 
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del 
pressupost 2016 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, 
l’organisme autònom, en termes individuals, incompleix la Regla de la despesa amb un marge 
de -32.017,82€. 



  

  

Concepte
Liquidació exercici 

2015
Liquidació exercici 

2016

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
40.034,54 71.781,82

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres 
segons el SEC)

0,00 0,00

-Venda de terrenys i altres inversions reals. 0,00 0,00
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens 
local.

0,00 0,00

+/-Execució d'avals. 0,00 0,00
+Aportacions de capital. 0,00 0,00
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes. 0,00 0,00
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents 
d'aplicar a pressupost.

0,00 0,00

+/-Pagaments a socis privats realitzats en el 
marc de les Associacions público privades.

0,00 0,00

+/-Adquisicions amb pagament ajornat. 0,00 0,00
+/-Arrendament financer. 0,00 0,00
+Préstecs 0,00 0,00
-Inversions realitzades per la Corporació local 
per compte d'altres Administracions Públiques

0,00 0,00

Despeses no financeres en termes SEC 
excepte interessos del deute

40.034,54 71.781,82

-Pagaments per transferències (i altres 
operacions internes) a altres ens que integren la 
Corporació Local

0,00 0,00

- Despesa finançada amb fons finalistes 
procedents de la Unió Europea o d'altres 
Administracions públiques

973,44 0,00

Unió Europea 0,00 0,00
Estat 0,00 0,00

Comunitat Autònoma 0,00 0,00
Diputacions 973,44 0,00

Altres Administracions Públiques 0,00 0,00
- Transferències per fons dels sistemes de 
finançament

0,00 0,00

 - Inversió financerament sostenible 
finançada amb superàvit de la liquidació

0,00 0,00

Total despesa computable a l'exercici (1) 39.061,10 71.781,82
Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,018
Despesa computable incrementada per la 
taxa de referència  

39.764,20

+ canvis normatius que suposen increments 
permanents de la recaptació (3)

0,00

- canvis normatius que suposen decrements 
permanents de la recaptació (3)

0,00

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. 
n-1) (4)

39.764,20

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici 
n) (5)

71.781,82

Marge d'incompliment -32.017,62
% Variació de la despesa computable (5-1/1) 83,77%

Altres
0,00 0,00

 
1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat, en te rmes individuals 
 
1.8.1 Deute públic:  



  

  

 
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al 
subsector de l’administració local. 
 
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest 
percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats 
locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats. 
 
A 31/12/2016 l’organisme Fundació Josep Cañas no té volum de deute viu. 
 
1.8.2 Període mig de pagament 
 
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 66,05 dies però el PMP global ha 
estat de 21,76 dies. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les 
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats 
i els realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest 
les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts 
i anul·lats, i la recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s’hauran de determinar: 
 
• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de 

desembre 
• El resultat pressupostari de l’exercici 
• Els romanents de crèdit 
• El romanent de tresoreria 
 
4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost general atendrà 
el compliment del principi d’estabilitat. 
 
L’article 21 de la LOEPSF,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer 
durant l'any en curs i el següent. 
 
5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del 
superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un 
superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb 
el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la 
reducció del deute,  tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es 
regulen les regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit. 
 
 
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, 
abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions 
s’hauran de remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals formulats  pels subjectes 



  

  

i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions 
sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, 
vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de 
l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet 
relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o 
necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de 
Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de 
la regla de la despesa i del límit del deute.  
 
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, 
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

 
Per tant,  
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 de l’organisme autònom 
Fundació Josep Cañas, en els termes detallats a la part antecedent.  
 
SEGON.- Aprovar la modificació de crèdit núm. 1/2017, del tipus incorporació de romanents 
de crèdit, per import de tres-cents noranta tres mil cent quaranta-tres euros i vint-i-dos 
cèntims (393.143,22 €), a l’empara de l’article 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, afectant a les següents 
aplicacions i conceptes pressupostaris: 
 
Partides de despeses a donar d’alta: 

Aplicació 
pressupostària Descripció  

Romanent de 
crèdit 

Incorporació de romanent 
de crèdit 

3330 62200 
Rehabilitació i ampliació de Cal Fontanilles, 
1ª fase 393.143,22 € 393.143,22 € 

 TOTAL DESPESES 393.143,22 € 393.143,22 € 
 

Partides d’ingressos a donar d’alta: 

Concepte d’ingrés Descripció  Import 

76100 
Diputació de Tarragona. Rehabilitació i ampliació de Cal Fontanilles, 1ª 
fase 112.321,08 €

77000 
D’empreses privades. Conveni E.Q. Esteve Rehabilitació i ampliació de 
Cal Fontanilles, 1ª fase 158.308,35 €

87010 Romanent de tresoreria. Per a despeses amb finançament afectat 122.513,79 €

 TOTAL INGRESSOS 393.143,22 €
  
TERCER.- Determinar la disponibilitat del romanent de tresoreria per a despeses generals, 
per import de dos-cents noranta-set mil cent cinquanta-quatre euros i vuitanta-vuit cèntims 
(297.154,88€), com a font financera de lliure disposició per aquest organisme, respectant-se 
l’establert a l’article 32 de la Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, això és, la distribució del superàvit. 
 
QUART.- Donar compte al Consell Rector de la Fundació i a l’Ajuntament en Ple a la primera 
sessió que celebrin.  
 
CINQUÈ.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost al departament de Governació 
de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Aquesta 
tramesa es farà de forma conjunta amb la tramesa de la liquidació de l’ens local del qual 



  

  

depèn aquest organisme autònom. “ 

  

Exp. 565/2017. Donar compte de l'informe de la intervenció municipal sobre 
PMP corresponent al 1T 2017  

 
Informe de Secretaria Intervenció 
Expedient núm.: 565/2017 
Assumpte:  Informe de Intervenció sobre compliment del període mig de pagament a 
proveïdors (PMP) 1T 2017  
 

INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ 

SOBRE COMPLIMENT DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROV EÏDORS 
PRIMER TRIMESTRE EXERCICI 2017 

  
José Félix Velasco Martínez, Secretari Interventor Tresorer de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès, de conformitat amb la normativa reguladora del període mig 
de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques, emeto el següent  

 

INFORME 

  
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, introdueix el concepte de període mig de pagament com a expressió del 
temps de pagament o endarreriment del deute comercial, de forma que totes les 
Administracions Públiques han fer públic el seu període mig de pagament.  
 
El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del 
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques.  
 
El període mig pagament, definit en aquest reial decret, mesura l’endarreriment en el 
pagament del deute comercial en termes econòmics. Aquest indicador és diferent del 
període legal de pagament establert en el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableix mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials.  
 
El període mig de pagament mesurat amb criteris estrictament econòmics pot 
prendre valor negatiu si l’Administració abona abans de que hagin passat trenta dies 
naturals des de la presentació de les factures o certificacions d’obra, segons 
correspongui.  
 
De conformitat amb l’article 6.2 del RD 635/2014, les corporacions locals remetran al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i publicaran periòdicament, d’acord 
amb l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, la següent informació relativa al seu període mig de pagament a 
proveïdors. 
  
En l’aplicació de la metodologia de càlcul establerta als articles 3, 4 i 5 del RD 



  

  

635/2014 i d’acord amb les dades informades a l’aplicatiu de l’Oficina virtual d’entitats 
locals del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, el resultat és el següent: 
 

DADES PMP PRIMER TRIMESTRE 
2017 

 
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral * 

Banyeres del Penedès 10,46 
 
DETALL  
 

 
 

Código de Entidad 
 

Entidad 

Ratio de  
Operaciones  
Pagadas * 

Ratio de  
Operaciones  
Pendientes 
de Pago * 

Periodo 
Medio de  

Pago 
Trimestral * 

 
09-43-020-AA-000 

Banyeres del 
Penedès 

11,89 10,85 11,59 

09-43-020-AV-001 F. Josep Cañas 23,92 -15,07 -11,30 

  
L’obligació de remissió d’informació a la qual es refereix aquest informe, s’ha de fer 
per mitjans electrònics, a través del sistema que el Ministeri d’Hisenda i Funció 
Pública habiliti a l’efecte, i mitjançant signatura electrònica.  
 
El compliment d’aquesta obligació es va fer el passat 28 d’abril de 2017, mitjançant 
l’aplicació habilitada a tal efecte a l’Oficina Virtual per a la Coordinació Financera 
amb les Entitats Locals.  
 
El PMP també es troba publicat a la pàgina web municipal 
www.banyeresdelpenedes.cat. 

  

  

C) PRECS I PREGUNTES  
 
El Sr. Lluis Inglada de (ICV) comenta que el CAP de Banyeres està sense un dels dos 
metges i han parlat amb ells i intentaran posar un metge a finals de mes, tot i això, 
l’atenció primària presenta problemes molt greus per falta de metges i els que venen a 
cobrir les baixes i vacants son de sud Amèrica cosa que comporta que tenen menys 
preparació i a la llarga se’n entornen al seu país. 
 
El Sr. Jordi Guasch de (PDeCAT) Si el Secretari de la Corporació s’ha sentit ofès volem 
demanar disculpes perquè no volem posar en qüestió la funció del secretari sols que 
segons el que es va acordar en el protocol de les actes hi ha coses que hi haurien de ser 
i no hi són i hi ha coses que hi són i no hi haurien de ser. 
 
Ens retractem de la frase o manifestació poc afortunada “d’utilitzar els infants” si el BNY 
també reconeix que va actuar de forma també poc afortunada a l’escola. 
 
La Sra. Anna Ordóñez de (PSC) vol puntualitzar que la rectificació es va dur a terme 
donat que el PSC va anar a parlar amb la directora per a que esmenés l’error i la vam 
instar per a que parlés amb el Departament d’Ensenyament. 
 



  

  

El Sr. Jordi Guasch  comenta que vol comentar les respostes rebudes de les preguntes 
pendents: 
 

1) Referent als Boscos l’addenda del Sr. Pasalodos està pendent de valorar i no 
entenem què comporta, per a què serveix? És un projecte d’urbanització o de 
reparcel·lació? És una memòria d’actuació? 
 

2) Referent a Casa Roja, ens preocupa qui repararà l’avaria però realment la 
pregunta de fons era si ens poden informar sobre si tenen previst iniciar la 
regularització de la situació de Casa Roja? 
 

3) Tema del pagament de les factures de neteja façana que l’Ajuntament no tenia 
que assumir-les, voldríem saber si s’han pagat? S’han autoritzat? 
 

4) Arranjament voreres. Hi ha moltes voreres en aquesta situació i entenem que no 
és responsabilitat de l’Ajuntament assumir el cost de voreres noves ja que una 
cosa és reparar les existents i una altra és fer-les noves. 
 
Tenen intenció d’engegar algun projecte o iniciativa per a demanar als propietaris 
que executin aquestes voreres? 
 

5) Quin ha sigut el cost real de les festa de les Harleys? 
 

6) Es va acordar pel Ple iniciar els treballs per a la redacció del ROM. 
 

7) En el Ple anterior vam demanar si era possible realitzar un estudi econòmic que 
acrediti l’estalvi econòmic real de la supressió dels vigilants i la seva conversió a 
personal de brigada. 
 

8) Referent a que en l’últim Ple en l’apartat de donar compte vam incloure la 
sol·licitud de canvi de nom i aquesta sol·licitud no es va aprovar al sotmetre’s a 
votació. A posteriori, vam facilitar un informe jurídic de la Diputació que ha servit 
per altres municipis per a fer el canvi de nom. Voldríem saber si hem de fer algun 
pas més per a aquest canvi sigui efectiu? 
 

9) Com està el tema del Campanar que va amb retard? 
 

La Sra. Anna Ordóñez puntualitza: 
 

1) Canvis en els Ple. Últim ple del 4 d’abril de 2017 es va aprovar per majoria la 
celebració bimensual. Volem que es respecti el que s’acordi per Ple. 
 

2) Ple del 17 de novembre de 2016 Punt núm.11 segons el qual els regidors no 
poden estar topats (respecte al salari) llavors, els regidors que han format part de 
l’oposició, quan serà efectiu? I si hi havia gratificacions que no estaven ben 
retribuïdes, s’havien de retornar? 
 

3) Des de l’inici del mandat havíem demanat una Auditoria i volem que s’inclogui el 
nostre any de mandat 
 

4) Ple extraordinari del 30 de desembre de 2016 Punt 1 Aprovació del Pla parcial 
PP-7 carretera del Vendrell promogut per EQ Esteve. 
 
Es va preveure amb la implicació de tots els grups la creació d’una comissió de 



  

  

seguiment, vigilància i ampliació per l’impacte ambiental. 
 

5) Ple del 20 de gener de 2017 Com està el projecte del nou emplaçament dels 
camions 
 

6) Ple 20 d’abril de 2017 amb l’IBI de l’autopista, quines inversions hi ha previstes? 
 

7) Proposem al Ple que no creiem necessari enviar un CD a cada regidor sinó que 
és suficient enviar un CD per grup. 

 
El Sr. Jordi Guasch  manifesta que es podrien fer arribar per la seu electrònica i 
puntualitzar que no es tornin a enviar dues actes diferents per no induir a errors. 
 
El Sr. Alcalde i el Sr. Secretari donen les explica cions i respostes que resten 
gravades al CD.  

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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