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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN SESSIÓ ORDINÀRIA
QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 15 DE MARÇ DE 2012 (02/2012).

A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 15 de març de 2012,
a les 20.04 hores, sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Núria Figueras Tuset, assistits pel
Secretari – Interventor de la Corporació, Sr. Joan Manel Ferrera Izquierdo, es reuneixen els
Regidors:
1. Sra. Núria Figueras Tuset
2. Sr. José Maria Acosta Fajardo.
3. Sr. Jordi Guasch Bea.
4. Sr. Joan Coll Molero.
5. Sra. Joana Josepa Fernàndez Coll.
6. Sr. Avelino Menéndez Suárez.
7. Sra. Maria Dolores Medina Donaire.
8. Sra. Ana Dolores Ordoñez Rivero.
9. Sr. Jorge Santalla Montes.
10. Sr. Lluís Inglada Jané.
11. Sr. Jerónimo Merino Iglesias.

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

Acte seguit es passa a tractar el següent.

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 19 DE GENER
DE 2012, C/12/009.
2. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ CERTIFICADA DE LES OBLIGACIONS PENDENTS
DE PAGAMENT ELABORADA PER LA INTERVENCIÓ EN APLICACIÓ DEL REIAL
DECRET LLEI 4/2012, DE 24 DE FEBRER, H/12/035.
3. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE EL DEUTE DEL GOVERN CATALÀ AMB
L’AJUNTAMENT I L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL, C/12/060.
4. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC EN DEFENSA DELS CENTRES EDUCATIUS
MUNICPALS I DEL MANTENIMENT DE LA XARXA PÚBLICA D’ESCOLES BRESSOL,
C/12/060.
5. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ICV I PSC EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL
DEL GOVERN DE L’ESTAT, C/12/062.
6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CIU SOBRE EL FINANÇAMENT MUNICIPAL,
C/12/059.
7. DESPATX D’OFICI, DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL.
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8. PRECS I PREGUNTES.

................................................................................................................................
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 19 DE GENER
DE 2012, C/12/009.

Intervencions:
Sr. Menéndez: a la pregunta -6- vol especificar que volia dir el camí de Banyeres a Santa Oliva
que passa per les Masies i Saifores.
S’esmena l’acta.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:

Vots a favor: 11, dels 11 presents

Vots en contra: 0.

Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS.
2. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ CERTIFICADA DE LES OBLIGACIONS PENDENTS
DE PAGAMENT ELABORADA PER LA INTERVENCIÓ EN APLICACIÓ DEL REIAL
DECRET LLEI 4/2012, DE 24 DE FEBRER, H/12/035.
RELACIÓN CERTIFICADA DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO EN CUMPLIMIENTO DEL
REAL DECRETO LEY 4/2012, DE 24 DE FEBRERO.

JOAN MANEL FERRERA IZQUIERDO, Funcionario de Habilitación Estatal, perteneciente a la subescala Secretaria
Intervención, en servicio activo en el Ayuntamiento de Banyeres del Penedès (Tarragona), y actuando como
Secretario Interventor de dicho Ayuntamiento, de su organismo autónomo Fundación Josep Cañas, y de la
sociedad “Promociones y Servicios Municipales Banyeres del Penedès, Sociedad Limitada Municipal”;

EXPONGO

En fecha 25 de febrero de 2012, se ha publicado en el BOE núm. 48 el Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de
febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un
mecanismo de financiación par el pago a los proveedores de las entidades locales.
Constituye el objeto del presente Real Decreto Ley habilitar las condiciones necesarias para permitir la
cancelación por entidades locales de sus obligaciones pendientes de pago con sus proveedores, derivadas de la
contratación de obras, suministros o servicios.
Las entidades locales deberán remitir, por vía telemática y con firma electrónica, al órgano competente del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con fecha límite el día 15 de marzo de 2012, una relación
certificada de todas las obligaciones pendientes de pago que reúnan los requisitos establecidos a continuación y
comprensiva de la información regulada en el art 3.1.
Requisitos de las obligaciones pendientes de pago a contratistas:
•
•

Ser vencidas, líquidas y exigibles.
Que la recepción, en el registro administrativo de la entidad local, de la correspondiente factura,
factura rectificativa en su caso, o solicitud de pago equivalente haya tenido lugar antes del 1 de enero
de 2012.
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•
Que se trate de contratos de obras, servicios o suministros incluidos en el ámbito de aplicación del
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre.
•
Se excluyen las obligaciones contraídas por las entidades locales con la Administración General del
Estado o cualquiera de sus organismos y entidades dependientes, la Administración de las
Comunidades Autónomas o cualquiera de sus organismos y entidades dependientes, otras entidades
locales y con la Seguridad Social.
La relación certificada se expedirá por el interventor con obligación de informar al pleno de la corporación local.
La relación certificada a remitir por cada entidad local, comprenderá también las obligaciones pendientes de
pago correspondientes a los organismos autónomos y demás entidades dependientes que pertenezcan
íntegramente a las entidades locales incluidas en el Inventario de Entes del Sector Público Local regulado por el
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley
18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria.

Según lo dispuesto anteriormente:
CERTIFICO
1. Que las obligaciones pendientes de pago de este Ayuntamiento, que reúnen los requisitos establecidos en el
Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero son las siguientes:

Núm.

Proveedor

NIF

Domicilio social

Importe en
euros

Fecha
registro

1

Sorea, SA

A08146367

Av. Diagonal, 211
(Barcelona 08018)

184.000,00

04/05/2011

Instado
procedimiento
judicial
NO

2

Gruman, SL

B08937294

4.563,40

29/11/2011

NO

3

Gruman, SL

B08937294

4.563,40

21/12/2011

NO

4

Gruman, SL

B08937294

5.382,87

21/12/2011

NO

5

Cespa, SA

A82741067

Rambla del Garraf,
16 – Pl. Vilanoveta
(Sant Pere de Ribes
08812)
Rambla del Garraf,
16 – Pl. Vilanoveta
(Sant Pere de Ribes
08812)
Rambla del Garraf,
16 – Pl. Vilanoveta
(sant Pere de Ribes
08812)
Pol. Ind. c/ Basters,
11-19 (Valls 43800)

6.251,20

29/12/2011

NO

6

Cespa, SA

A82741067

Pol. Ind. c/ Basters,
11-19 (Valls 43800)

3.628,37

29/12/2011

NO

7

Cespa, SA

A82741067

Pol. Ind. c/ Basters,
11-19 (Valls 43800)

503,54

02/12/2011

NO

8

Sorea, SA

A08146367

Av. Diagonal, 211
(Barcelona 08018)

5.192,93 €

22/12/2011

NO

9

Citelum Ibérica, SA

A59087361

Ronda
Universidad,
16 (Barcelona 08007)

3.884,14

20/12/2011

NO

10

Citelum Ibérica, SA

A59087361

Ronda
Universidad,
16 (Barcelona 08007)

2.819,61

12/12/2011

NO

2. Que el Ayuntamiento de Banyeres del Penedès tiene un organismo autónomo local denominado Fundación
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Josep Cañas, el cual no emite relación certificada debido a que no tiene ninguna obligación pendiente de pago
que reúna los requisitos exigidos por el Real Decreto Ley 4/2012.
3. Que el Ayuntamiento de Banyeres del Penedès tiene constituida una sociedad limitada mercantil denominada
“Promociones y Servicios Municipales de Banyeres del Penedès, Sociedad Limitada Municipal”, con capital
íntegramente municipal y, por tanto, incluida en el ámbito de aplicación del Real Decreto Ley 4/2012, de
conformidad con el artículo 2.3 de esta norma.
No se emite relación certificada debido a que dicha sociedad no tiene ninguna obligación pendiente de pago que
reúna los requisitos exigidos por el Real Decreto Ley 4/2012.

Y para que conste, firmo el presente electrónicamente, con el visto bueno de la Alcaldesa, a Banyeres del
Penedès, 12 de marzo de 2012.

El secretario interventor

VºBº La Presidenta
Sra. Núria Figueras Tuset

Intervencions:
Sra. Alcaldessa: els informem que tenim pensat pagar aquestes factures pendents i així evitarem
l’elaboració del Pla d’Ajust que comportaria haver d’acudir a l’endeutament.
Som dels pocs Ajuntaments de la Comarca que paga.
Sr. Menéndez: han habido 252.000 euros de ingresos extras de los pisos de cristalera. Nos
preocupa donde han ido los dineros de la promoción de vivienda social, los 150.000 euros del
Centro de Día, y los 130.000 euros de Casa Roja. En total mas de 750.000 euros.
Sr. Coll: es pot pagar en qualsevol moment, ho tenim disponible.
Sr. Inglada: m’alegro que no s’hagi de fer el Pla d’Ajust.
Sr. Santalla: si tienes que tener 700.000 euros en el banco y ahora no los tienes que tienes que
hacer?
Sr. Jero: hay principio de caja única.
El secretari- interventor, en compliment del RDL 4/2012, de 24 de febrer, ha informat de
la relació certificada al Ple.

3. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE EL DEUTE DEL GOVERN CATALÀ AMB
L’AJUNTAMENT I L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL, C/12/060.

La situació econòmica i financera dels municipis de Catalunya és més que preocupant. A la manca
d’un model de finançament local que el municipalisme reclama fa anys s’han sumat noves decisions
de les administracions de Catalunya i de l’Estat que comprometen, encara més, la capacitat dels
municipis per fer front a les seves obligacions i a les necessitats dels seus veïns i veïnes.
Una situació que s’agreuja si es té en compte que, en nombroses ocasions, les corporacions locals
han de fer front, per responsabilitat i com a administració més propera, a obligacions per a les
quals no tenen competència atribuïda legalment els anomenats serveis impropis que, segons
estudis recents, suposen un 30% del pressupost anual – i, per tant, tampoc compten amb recursos
assignats.
A la situació precària de les finances municipals s’han sumat diferents factors els últims mesos. Un
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dels més destacats és la reducció de les aportacions que el govern de Catalunya ha fet per al
manteniment de serveis de les administracions locals.
Decisions que, indubtablement, afecten de ple al nostre Ajuntament que ha d’afrontar, com a
administració més propera, la situació creada arran d’aquestes decisions.
Aquesta situació s’agreuja més quan no s’ha definit encara, quan es faran efectius els compromisos
pressupostaris adquirits per la Generalitat. Recursos econòmics que els Ajuntaments ja han
avançat. Això provoca greus problemes de tresoreria a totes les corporacions locals.
Cal tenir en compte també que el Ple del Parlament de Catalunya, en sessió de 20 d’octubre de
2011, va aprovar fer públiques les dades sobre el deute de la Generalitat i abonar als ens locals,
abans d’acabar l’any 2011, el deute que la Generalitat hi tenia pendent. En els casos que això no
fos possible es va acordar fixar, abans d’acabar l’any, un calendari per al pagament del deute de la
Generalitat amb els Ajuntaments que integrés el conjunt dels departaments i els seus organismes,
dependents i vinculats. Aquests acords, a data d’avui, no s’han complert.

Per aquests motius es proposa al ple:

PRIMER.- Instar a l’Alcalde/Alcaldessa que faci públic el deute que el Govern de la Generalitat té
amb l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i tots els seus organismes, dependents i vinculats.
SEGONS.- Instar al Govern de la Generalitat a liquidar aquest deute de forma urgent i prioritària.
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord al
Govern de la Generalitat, als ajuntaments i a les entitats municipalistes.

Intervencions
Sr. Menéndez: llegeix la moció.
Sra. Alcaldessa: avui em aprovat l’acord d’adhesió al Pla de Finançament de la Diputació y la
Generalitat pel que la Diputació de Tarragona ens pagarà el deute que la Generalitat té amb
l’Ajuntament en concepte de Fons de Cooperació Local i Escola Bressol per un total de 142.406,87
euros:
CONCEPTE
FCL AJUNT
FCL AJUNT
LLAR D’INFANTS

IMPORT
6.888,38 €
55.518,49 €
80.000,00 €

La moció no té sentit.
Nosaltres hem presentat una altre moció.
Sr. Inglada: caldria fer una moció perquè la Diputació passes a la Generalitat, nomes serveix per
donar subvencions al seu gust, hi ha diners mal empleats.
Sr. Menéndez: la moción la metimos el 10 de febrero, esta moción se aprobó por la Federación de
Municipios.
Sr. Merino: sois muy delicados con las fechas y si estáis tan al tanto del boletín, por qué no lo
habéis visto publicado?
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:

Vots a favor: 4 del grup PSC i 1 del grup ICV.

Vots en contra: 5 del grup CiU, 1 del grup PP.

Abstencions: 0.
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Resultat: QUEDA REBUTJADA PER MAJORIA ABSOLUTA.
Sr. Inglada: voto a favor perquè són diners per l’ajuntament.

4. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC EN DEFENSA DELS CENTRES EDUCATIUS
MUNICPALS I DEL MANTENIMENT DE LA XARXA PÚBLICA D’ESCOLES BRESSOL,
C/12/060.

Arran de l’anunci de la Generalitat de l’ajornament indefinit del pagament als ajuntaments, del
finançament de les escoles bressol i de les escoles de música, l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès reclama al Govern Autonòmic, en primer lloc, la seva plena responsabilitat en aquests
ensenyaments i, en segon terme, el suport irrenunciable als titulars locals d’aquests centres en
compliment de l’Estatut de Catalunya i de la Llei d’Educació de Catalunya.
En aquest sentit, manifestem que la important xarxa pública d’escoles bressol amb que compta el
país, té el seu origen en una iniciativa Legislativa Popular que va ser atesa a través d’una Llei del
Parlament de Catalunya. Per tant, el compliment de la Llei 5 de llars d’infants de qualitat, de l’any
2004, és el producte d’un pacte legislatiu que respon a necessitats fonamentals educatives, socials
i de conciliació laborals del nostre país.
Considerem l’educació com un element estratègic prioritari de l’acció política, per avançar en la
consecució d’una societat molt més formada i cohesionada. Per aquest motiu, el món municipal
atenent al marc competencial i de col·laboració entre administracions que regula la Llei d’Educació
de Catalunya, aprovada amb el suport del 90 per cent del Parlament, reclama la lleialtat
institucional de la Generalitat per garantir d’una manera immediata el finançament de les escoles
bressol i de les escoles de música municipals.
Catalunya, amb el llegat històric del món local, ha fet un llarg recorregut per definir un model propi
de sistema educatiu que s’adeqüi i doni resposta als objectius de la Comunitat Europea, i en aquest
sentit s’ha distingit, en sintonia amb altres països més desenvolupats, en una major oferta pública
d’educació adreçada a les edats primerenques en comparació amb d’altres territoris de l’Estat.
Les escoles bressols municipals, implantades en més de 500 municipis i atenent a prop de 70.000
alumnes, garanteixen el desenvolupament integral del infant, revertint d’una manera directe sobre
els futurs resultats satisfactoris dels ensenyaments de caràcter obligatori. Així ho demostren les
Ciències de l’Educació i així ho recullen els informes dels experts quan consideren que l’educació
dels infants del 0-3 anys són una de les mesures imprescindibles per a garantir l’èxit escolar d’un
país.
Significa una aposta ferma per la prevenció en termes de necessitats educatives o socials d’alguns
infants i per a la cohesió social de diversos col·lectius de la nostra societat. Els centres educatius
públics realitzen una important tasca en benefici dels fills de les famílies més desafavorides,
aportant un important valor a les mesures d’igualtat d’oportunitats i de compensació de bagatges i
entorns amb mancances econòmiques i/o culturals.
En aquests moments l’endarreriment indefinit en el finançament i el retard o la incertesa en la
convocatòria de les beques per a les escoles bressol per aquest curs, portaran a la inviabilitat del
sosteniment d’aquest servei públic.
Els efectes de les polítiques educatives solen repercutir a curt termini sobre la qualitat del servei, i
a mig i llar termini sobre els resultats del sistema educatiu, perquè de 0-3 anys asseguren les
bases del nivell educatiu del país, més ben preparat i més competitiu.
Els centres de titularitat municipal tenen un impacte directe en la comunitat, per a les polítiques de
conciliació i per a l’èxit del fet educatiu en quant desenvolupen les capacitats de la infància, el
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creixement artístic i l’accés als aprenentatges compensadors.
Per aquest motiu es proposa al Ple:
1. Recolzar la negociació per estudiar els mòduls de finançament dels centres de titularitat
municipal.
2. reclamar una via immediata, amb un calendari concret, per liquidar el deute que prové de
l’any 2010.
3. mantenir l’actual xarxa pública de qualitat d’escoles bressol finançada per les
administracions públiques i les famílies.
4. reclamar la convocatòria de beques de la Generalitat per tal de garantir la igualtat
d’oportunitats i l’equitat en l’accés al servei.
5. Mantenir el seu compromís amb l’educació 0-3 perquè no és només un servei que garanteix
la conciliació laboral i familiar, si no que té un paper educatiu important en el
desenvolupament de l’infant i en la contribució a la igualtat d’oportunitats.
6. contribuir a disposar d’un àmplia i eficient xarxa d’escoles bressol, econòmicament més
sostenible.
7. Continuar apostant per uns serveis educatius municipals que mantinguin uns paràmetres
de qualitat econòmicament sostenible, si es manté la col·laboració i la coresponsabilitat
entre administracions públiques.
8. donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, als ajuntament si a les entitats
municipalistes.
Intervencions:
Alcaldessa: has fet un “cortar pegar”, no tenim escoles de música.
Això que diu havia de demostar-ho quan 16 famílies es van quedar sense plaça pels seus fills a
l’escola bressol quan vostè era Alcalde.
Quan estava al govern res de res, i ara a la oposició, una gran moció, no es creïble.
É suna moció pensada políticament.
ICV va presentar una moció lògica. Ja es va passar una moció per l’escola bressol.
Sr. Menéndez: el criterio es igual por eso habla de escuela de música. La escola bressol se
construyó en nuestro mandato. En 20 años de CIU no se financiaron escoles bressol. Hace 5 años
que está presupuestado y no se hace nada.
Sra. Alcaldessa: ara no hi ha cap nen sense plaça.
Sr. Menéndez: no es creíble pero el Parlamento de Cataluña lo ha votado con 123 votos a favor y
1 en contra.
Sra. Alcaldessa: no em apujat les quotes, s’està pagant un crèdit que vostè va deixar com a
herència.
Sr. Menéndez: por qué no se dedico el dinero de la subvención para amortizar el crédito?
Sr. Inglada: és una tonteria tirar-nos els plats uns als altres, és una escola bressol que fa orgull.
Benvinguda sigui una moció per cobrar. Les quotes les pagarà tothom, no els pares.
Sr. Menéndez: se presentó moción para rechazar los recortes y en una Junta de Gobierno se
acepta la subvención.
Sra. Alcaldessa: clar que sí, varem mostrar el nostre desacord, però el que no farem es perdre la
subvenció.
Sr. Merino: hay mociones que las hacéis servir para decir lo que dice el partido, mejor que
dediquéis el tiempo a cosa más locales. Has gestionado bien la escola bressol, si todos los
gobiernos socialistas lo hubieran hecho no estaríamos como estamos. Habían facturas en el cajón
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cuando dejaste la alcaldía.
Sr. Menéndez: en el acta de arqueo habían 1.500.0000 euros a final del año, en cambio a final de
2008, 1.000.000 de euros.
Sr. Coll: hi havien moltes factures sense pagar.
Sra. Alcaldessa: nosaltres no tenim factures al calaix.

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

Vots a favor: 4 del grup PSC i 1 del grup ICV.

Vots en contra: 5 del grup CiU, 1 del grup PP.

Abstencions: 0.
Resultat: QUEDA REBUTJADA PER MAJORIA ABSOLUTA.

5. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ICV I PSC EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL
DEL GOVERN DE L’ESTAT, C/12/062.

El nostre país viu immers en una crisi econòmica que té les seves causes en la fallida del sistema
financer. Una de les conseqüències més dures que té aquesta gravíssima situació que travessa la
nostra economia és la destrucció d’ocupació, que ja ha arribat a cotes històriques a Espanya i a
Catalunya. Les polítiques contra el dèficit que s’imposen des de la Comissió Europea, el Banc
Central Europeu i el Fons Monetari Internacional, estan afectant greument els elements
fonamentals del nostre model d’estat del benestar. L’aplicació de retallades pressupostàries a
l’educació i a la sanitat públiques, així com la reducció radical de la despesa social que dóna
cobertura, principalment, a la població més humil i a aquells que han perdut la seva feina, està
ampliant l’escletxa social, amenaçant seriosament la cohesió social al nostre país.
En aquest context d’elevadíssima taxa d’atur, retallades de serveis públics i pressió sobre les
condicions de treball en el si de les empreses, el Govern central ha aprovat per decret la reforma
laboral més regressiva de la història democràtica a Espanya.
Una reforma que significa un enorme retrocés en matèria de drets i condicions laborals en el nostre
país. Sota l’excusa de trobar mecanismes per a la reactivació de la contractació a la nostra
economia, el Govern de l’Estat ha imposat una reforma laboral que instaura de facto
l’acomiadament lliure i amb 20 dies d’indemnització. És una reforma que permet a les empreses
impulsar expedients de regulació d’ocupació sense l’aprovació de l’Administració pública, com era
fins ara. La reforma, bonifica els empresaris per la contractació de treballadors sense cap mena de
seguretat en la seva continuïtat en lloc de treball amb un 50% de la seva prestació d’atur, amb la
qual cosa els que hagin exhaurit la prestació seran difícilment contractabes. Aquesta reforma
imposada també dóna un greu cop la negociació col·lectiva, col·locant el conveni d’empresa com a
principal referència, per sobre dels convenis sectorials i territorials, i deixant en situació de màxima
feblesa els treballadors i les treballadores de les empreses petites i mitjanes.
En un moment d’inseguretat i manca de confiança en el futur, les mesures que s’han pres
introdueixen encara més incertesa en l’economia precaritzant al límit les relacions laborals. De res
ha servit el fracàs absolut de la reforma laboral del 2010, que fins al moment ha generat més d’un
milió d’aturats nous, ni tampoc la constatació que en temps de recessió econòmica cal estimular la
demanda interna i que això no es fa precaritzant les condicions del treball, sinó garantint la qualitat
en la contractació, mantenint el poder adquisitiu dels salaris i assegurant l’accés al crèdit de les
empreses i les famílies.
Els ajuntaments, sensors privilegiats de les necessitats i les angoixes dels nostres ciutadans i
ciutadanes; referència principal en matèria de cobertura social d’aquelles persones que més
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pateixen la crisi econòmica i les seves conseqüències i altaveus de les aspiracions fonamentals de
les nostres ciutats i viles, demanem al Govern Central que:
PRIMER.- Interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat l’aprovació de la reforma laboral
que va entrar en vigor dissabte 12 de febrer de 2012.
SEGON.- Convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés de negociació amb els agents
socials i econòmics per tal de reorientar la reforma laboral, perquè impulsi la contractació
veritablement estable i de qualitat; per assegurar la incorporació al mercat laboral de treballadors
a l’atur i fer passes en la direcció de transformar el nostre model competitiu.
TERCER.- Afronti la necessitat d’enfortir els serveis públics com a garants de drets i cohesió social
en uns moments en què gairebé el 30% de la població aturada ja no rep cap mena de prestació ni
subsidi per desocupació.
QUART.- Que d’una vegada es compleixin els compromisos adquirits després de l’entrada en vigor
del nou Estatut de Catalunya entre el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat en matèria de
finançament, i que permetria evitar l’ofegament de la capacitat econòmica de les administracions
catalanes.
Intervencions:
Sr. Inglada: l’acomiadament serà fàcil i barat, els EREs seran fàcils, els acomiadaments costaran
20 dies, es condemna a la joventut a la precarietat. Les empreses no marxaran al Marroc perquè la
mà d’obra barata estarà aquí.
Tots hauríem de ser unànimes amb aquesta “piltrafa” de reforma.
Sr. Guasch: els treballadors treballen per les empreses, si serveix per salvar alguna, sempre es
poden donar abusos, però hi ha gent que treballa només per cobrar.
Sra. Alcaldessa: faré vaga, però m’abstindré.
Sr. Menéndez: me siento avergonzado porque dice que hay gente que solo quiere cobrar.
Fomentará el paro, multiplicará por tres los EREs. Apoyaremos a los sindicatos.
Sra. Alcaldessa: és un tema dels sindicats, decideix el govern central.
Sr. Merino: no compete a esta administración, invitamos a no presentar mas mociones que no
sirvan, preferimos cosas que afecten al municipio. Estamos con los sindicatos que el momento es
muy duro, hay mucho paro pero se han de tomar decisiones urgentes y necesarias. El 66% de la
población está a favor de la reforma laboral. Habla del financiamiento catalán que nada tiene que
ver.
Sr. Inglada: el ple municipal és la primera línia de gestió de la gent, clar que es un lloc per parlarne.
Sr. Merino: mi tiempo es más eficiente si hablo de temas que pueden tener una buena gestión.
Como podemos solventar el paro local? Será más efectivo hablar del Logis que de estas mociones.

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

Vots a favor: 4 del grup PSC, Sr. Acosta, Sr. Inglada.

Vots en contra: Sr. Merino, Sr. Coll.

Abstencions: Sra. Alcaldessa, Sra. Fernandez, Sr. Guasch.
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.
6. MOCIÓ DEL
C/12/059.

GRUP

MUNICIPAL

CIU

SOBRE

EL

FINANÇAMENT

MUNICIPAL,

Des de L’Ajuntament de Banyeres del Penedès volem expressar, tal i com ha fet la FMC en una
resolució del seu Consell Nacional, el nostre suport al Govern de la Generalitat en el seu esforç per
gestionar la difícil situació econòmica que estem vivint. Som conscients de les dificultats, de fet les
vivim en primera persona com a administració, i en som testimonis diaris a través dels nostres
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veïns i veïnes. Sabem que no és voluntat del Govern de la Generalitat posar al límit l’economia
local.
Tal i com continua dient la resolució de la FMC, en aquesta situació global, la situació econòmica i
financera dels municipis de Catalunya és més que preocupant. A la manca de model de
finançament local que reclamem fa anys s’hi ha sumat el deute de la Generalitat amb els ens
locals. Aquesta realitat compromet, encara més, la nostra capacitat per fer front a les obligacions i
a les necessitats dels nostres veïns i veïnes.
En definitiva una situació agreujada pel fet que, en general, seguim fent front, per responsabilitat i
com a administració més propera, a obligacions per a les quals no tenim competència atribuïda
legalment o per a les que simplement no comptem amb recursos assignats.
A la situació precària de les finances municipals s’hi ha sumat la reclamació per part de l’Estat de la
devolució de les transferències de més que va atorgar a compte als municipis els anys 2008 i 2009,
per causa d’una previsió errònia feta pel mateix Estat i que va ser superior a la real. Ara, l’Estat
reclama als ajuntaments 3.731 milions d’euros, quan aquests diners ja s’han invertit i ho fa en la
pitjor situació financera del municipalisme democràtic.
Tot sumat ens col·loca al límit de les nostres possibilitats. No ens estem posicionant a la barrera ni
a la contra de cap Govern. Mantenim i renovem la nostra lleialtat institucional, i la nostra voluntat
de corresponsabilitzar-nos en la governació del país. Però la nostra lleialtat és, en primer terme,
amb els nostres veïns i veïnes, i amb els compromisos i obligacions que amb ells hem adquirit. A
ells i a elles els estem demanant majors esforços econòmics amb l’increment dels preus dels
serveis púbics i taxes i impostos locals, ajustos i comprensió. Però no podem tensar tant la corda,
el límit és la cohesió social.Per això afirmem que cal marcar les línees prioritàries.
També cal tenir en compte que el món local, ja fa anys que reivindica un finançament adequat i
una definició clara de les seves competències. Sabem que el govern de la Generalitat té previst
aprovar diferents lleis que van en aquest sentit.
D’altra banda, el món local, no pot restar al marge del greuge fiscal que pateix Catalunya, que
incideix directament en el bon finançament dels serveis públics tant de la Generalitat com dels
ajuntaments i administracions locals.
Per tot això, es proposa el següent:
1) Demanar al Govern de la Generalitat que, en la màxima brevetat possible, s’aprovi una llei
de finances locals i de governs locals que suposi una millora pel finançament dels ens
locals.
2) Instar al Govern de la Generalitat que adopti les mesures necessàries que facin possible el
pagament dels deutes pendents amb les administracions locals, el més aviat possible.
3) Donar recolzament a la Generalitat de Catalunya en la petició d’un pacte fiscal que suposi
una millora del finançament de Catalunya.

Intervencions:
Sra. Alcaldessa: s’han adoptat mesures des del Estat i des de la Generalitat per no deixar-nos
penjats.
Sr. Menéndez: utilizáis un acuerdo de la Federación de Municipios cuando os habéis dado de baja.
Ha habido manipulación de CIU. Esta no es la moción de la Federación catalana de Municipios.
Sr. Guasch: no diem que sigui la moció de la Federació sinó que també ho ha fet.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:

Vots a favor: 5 del grup CIU i 1 del grup ICV.
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Vots en contra: 4 del grup PSC i 1 del grup PP.
Abstencions: 0.

Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.

DESPATX D’OFICI.
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern que alhora contenen les resolucions/decrets
d’Alcaldia de:
•
4, 12, 19 i 26 de gener de 2012.
•
2, 9, 16 i 23 de febrer de 2012.
S’ha donat compte
PRECS I PREGUNTES.
Sra. Alcaldessa: de l’acta anterior, el pressupost d’Albinyana, s’ha rectificat, els van presentar
malament.
Sra. Fernandez: de l’acta anterior, respecte la bonificació, l’assistenta social així ho va decidir.
1.- Sr. Santalla: tenemos el informe del Pujolet?
Sr. Merino: sí, se está traduciendo. Los colgaré a partir del lunes.
2.- Sr. Santalla: se bonificará el 5% del ibi?
Sr. Coll: estem obligats a incrementar un 10%, no bonificarem.
3.- Sr. Santalla: como están los planes de ocupación.
Sra. Alcaldessa: no ens donen, van primar aquells Ajuntament que aportaven diners, tornarem a
demanar perquè els donin.
4.- Sr. Inglada: situació de Boscos.
Sra. Alcaldessa: hem tingut una reunió amb els veïns de la demanda, proposem donar-lis
aprofitament. Avui ha estat el Sr. Santacana, la vinent setmana tindrem preparada la proposta, si
la rebutgen la despesa anirà a càrrec dels veïns.
5.- Sr. Inglada: com està el POUM?
Sra. Alcaldessa: falten un parell de coses.
Sr. Inglada: si es fan modificacions importants s’han de discutir, tornem a començar?
6.- Sr. Inglada: la B2 no té cables de llum i està molt brut.
Sr. Alcaldessa: sinó ho netegen els hi passarem el càrrec. Respecte la llum prenem nota.
7.- Sr. Inglada: com està el mercat del diumenge?
Sra. Alcaldessa: els nous gestors han assumit el deute de l’anterior.
Sr. Merino: estamos intentado revitalizarlo, la situación de España está muy mal.
8.- Sr. Inglada: que s’anunciï el ple a les demes cartelleres.
Sr. Merino: propongo que salga por la radio en directo.
9.- Sr. Santalla: hi ha gent que troba massa car l’aigua dels pisos de protecció.
Sra. Alcaldessa: es fraccionarà en tres pagaments.
Sr. Guasch: amb el primer es paga l’obra civil, amb el segon la connexió de l’aigua i amb el tercer
la connexió del clavegueram.
10.- Sr. Menéndez: el incremento del ibi se aplica sobre la mediana?
11.- Sr. Menéndez: Casa Roja se ha disuelto? Se van a hacer los servicios?
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Sr. Coll: no.
Sr. Menéndez: y la EUC de Boscos? Se ha recepcionado?
12.- Sr. Menéndez: que pasa con el cartel del camino de Casa Roja? Y el del Corral d’Enveina?
Se ha cambiado para trampear?
13.- Sr. Menéndez: como estan los vertidos de la B2?
Sra. Alcaldessa: ho va pagar la empresa.
Sr. Inglada: torna a haver brossa.
14.- Sr. Menéndez: respecto el PP S3 es necesario abrir el vial que está fuera del sector para tirar
adelante. Dentro de la S3 se podía haber puesto el museo Cañas.
Sr. Guasch: por qué no presentas una alegación?
Sr. Menéndez: pueden haber problemas de lindes.
15.- Sr. Menéndez: en el polígono 6 de la zona de Saifores, tiene licencia para la valla?
Sr. Guasch: falta informe de Carreteras, es patente que está hecho.
16.- Sr. Menéndez: quien hará el curso del desfibrilador?
Sr. Acosta: Manoli, Vigilantes, Núria Centelles, Pere y yo, la idea es ir moviéndolo allí donde haya
concentraciones de gente.

Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 22.00 hores, donant fe de
tot allò, jo el Secretari que certifico.
Banyeres del Penedès, 15 de març de 2012.

Alcaldessa

Secretari- Interventor

Núria Figueras Tuset

Joan Manel Ferrera
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