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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN SESSIÓ
ORDINÀRIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 16 DE MAIG DE 2013 (03/2013).
A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 16 de
maig de 2013, a les 20.05 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 DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 21 DE MARÇ DE
2013, C/13/064.
2. APROVAR, SI S’ESCAU, LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL A DATA 1
DE GENER DE 2013, PA/13/116.
3. NOMENAR A LA SRA. CONXITA RIBOSA COCINERO COM A MEMBRE
VOCAL DEL CONSELL RECTOR DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL
FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS C/13/075.
4. D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
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DRETS I OBLIGACIONS RECONEGUTS EN EXERCICIS TANCATS DE LA
FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS, H/13/055.

5. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE LA FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS, EXERCICI 2012,
H/13/054.
6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
1/2013 DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2013 DE L’ORGANISME
AUTÒNOM FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS, H/13/053.
7. D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
DRETS I OBLIGACIONS RECONEGUTS EN EXERCICIS TANCATS,
H/13/036.
8. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS,
EXERCICI 2012, H/13/015.
9. D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS D’EXERCICIS TANCATS H/13/056.
10. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
2/2013 DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2013, H/13/039.
11. MOCIÓ SOBRE ELS PEATGES AL BAIX PENEDÈS, C/13/076.
12. MOCIÓ EN SUPORT ALS PAGESOS I PROPIETARIS AFECTATS PEL
PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA C-51 EL
VENDRELL-VALLS, C/13/085.
13. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN DE DATA 18
D’ABRIL DE 2013, PER LA QUAL S’APROVA LA CONTRACTACIÓ DEL
SR. XAVIER MONTSERRAT TORT COM A MONITOR DEL LOCAL DE
JOVES, L/13/013.
14. DONAR COMPTE DEL CESSAMENT I NOMENAMENT DE MEMBRES DE
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I TINENT D’ALCALDE, DECRET D/13/033,
C/13/095.
15. DONAR COMPTE DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I EL CONSELL
COMARCAL
DE
BAIX
PENEDÈS,
RELATIU
AL
SERVEI
D’ASSESSORAMENT SOBRE EL DEUTE HIPOTECARI. APROVACIÓ SI
S'ESCAU.
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16. DONAT COMPTE DE L’ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
INTERADMINISTRATIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DEL VENDRELL I EL
CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS EN MATÈRIA D'HABITATGE,
AMB L'OBJECTE D'INCORPORAR EL SERVEI DE D'ASSESSORAMENT
SOBRE EL DEUTE HIPOTECARI.
17. DESPATX D’OFICI, DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL.
18. PRECS I PREGUNTES.
................................................................................................................................
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 21 DE MARÇ DE
2013, C/13/064.
Atès l’art 91 del ROF l’Alcaldessa pregunta si cap regidor té observacions a l’acta, no
es realitzen i per tant queda aprovada.
2. APROVAR, SI S’ESCAU, LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL A DATA 1
DE GENER DE 2013, PA/13/116.
ANTECEDENTS
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del
Padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2013, que recullen el resultat
de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2012.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions
produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en
endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi mensual, així com els resultats de la
coordinació comunicada per aquest ens en els diferents fitxers mensuals fins al mes
de març de 2013
FONAMENTS DE DRET
1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el Reglament
de població i demarcació territorial de les entitats locals.
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la
Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional
d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de
2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió
anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres
oficials de població.
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Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró
municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2013, i que
conté la xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme
durant l’exercici 2012. El resum que s’aprova és el següent:
Població Total: 3.048 habitants dels quals 1.556 són homes i 1.492 són dones.
SEGON.- Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2013, que resulta
d’aquesta rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels
habitants empadronats en aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que
disposa la Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques sobre la
revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de
xifres oficials de població.

Intervencions
No es realitzen
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa
aprovada amb el següent resultat:
• Vots a favor: 5 de CiU, 1 del PP, 4 del PSC i 1 de ICV.
• Vots en contra: 0.
• Abstencions: 0.
RESULTAT: UNANIMITAT.
3. NOMENAR A LA SRA. CONXITA RIBOSA COCINERO COM A MEMBRE
VOCAL DEL CONSELL RECTOR DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL
FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS C/13/075.
En data 2 de maig de 2013 el Consell Rector ha pres coneixement de la renuncia
voluntària del Sr. Joan Jané com a membre del Consell Rector.
Atesa la vacant, la mateixa s’ha de proveir de la forma establerta als Estatuts.
Atès l’art 9, els substituts han de ser persones vinculades al mon de la cultura i
especialment a l’obra de l’escultor Sr. Cañas. Seran nomenats pel Ple de
l’Ajuntament a proposta de l’Alcaldessa.
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Per tot això, es proposa al Ple:
PRIMER.- Nomenar a la Sra. Conxita Ribosa Cocinero com a membre vocal del
Consell Rector de l’Organisme Autònom Local Fundació Josep Cañas.
SEGON.- Notificar el present acord a la interessada.
Intervencions
Sra. Alcaldessa: llegeix l’escrit dirigit a Joan Jané:
Dono resposta al teu escrit adreçat a la Fundació Josep Cañas, que no has
presentat de forma legal, com crec que toca, sinó a través d’un regidor perquè es
llegeixi al Ple de l’Ajuntament, perquè suposo que no tenies la plena seguretat, o
dubtaves, que no es donaria lectura a la teva justificació de dimissió.
Per tant, veig que després de tants anys dins de la Fundació encara no has après la
manera de tramitar tots els teus escrits i sol·licituds i a més, els canals empleats
continuen, per part teva, sent els mateixos de sempre, intentant apropar-te a algun
membre de l’Ajuntament, i si pot ser de l’oposició, molt millor. Penso, doncs, que és
una falta de respecte molt gran a tots/es i cadascun/a dels membres de la Fundació
Josep Cañas.
Que poc que em coneixes, Joan. Tan a prop que hem estat i a la vegada, tan i tan
lluny, doncs perquè vegis que sóc una persona transparent i que no tinc res a
amagar publicaré el teu escrit i també el meu en el proper Butlletí municipal, perquè
tothom en tingui coneixement, almenys tots els veïns i veïnes de Banyeres del
Penedès, que ens agradi o no, és el municipi on es troba la seu de la Fundació
Josep Cañas i a més és gràcies a ells i elles que amb els seus impostos es pot tirar
endavant aquesta estimada fundació.
Si he dit alguna vegada que la Fundació és petita no ho he dit mai amb to pejoratiu o
en detriment de la gran vàlua de l’obra de Josep Cañas, sinó pel fet que és petita la
infraestructura que tenim, tant de personal, com d’equipaments, com de recursos
econòmics, etc. perquè som un municipi petit i amb els recursos molt limitats i
tampoc no som cap de comarca.
També vull que se sàpiga que mai ningú no havia apostat tant per fer cas a tots els
suggeriments proposats per tu dins de la fundació com des que estic al capdavant
d’aquesta, ja que abans a més de no fer-te gens de cas, es rebutjava d’una manera
absoluta qualsevol proposta, per tant, vull que sàpigues que jo també estic molt i
molt decebuda pel tracte rebut per part teva i no tan sols a títol personal, sinó com a
presidenta de la Fundació Josep Cañas i sobretot per la relació que has tingut amb
la majoria de personal de l’Ajuntament i la Fundació, amb un maltractament verbal
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continuo i sistemàtic.

Indicar que des de l’any 2011 (és a dir, la legislatura actual i com a presidenta de la
Fundació) és quan se t’ha donat a títol personal la primera gratificació per la feina
feta, presentant a finals d’any tot un seguit de despeses en hores i materials que no
havien estat pas contractades anteriorment en cap sessió del Consell Rector, cosa
que abans, és a dir, durant la legislatura 2007 a 2011 (els dos primers anys vaig
estar com a vicepresidenta i els dos últims anys que vaig estar com a presidenta, del
juny del 2009 al juny del 2011) no s’havia fet, ni crec que tan sols s’havia sol·licitat
per part teva. Per descomptat que no cal que parlem d’altres legislatures anteriors,
durant el mandat del Sr. Avelino Menéndez.
No entraré pas en el tema que fa tants i tants anys de greuges vers la figura i l’obra
d’en Josep Cañas de què ens parles en el teu escrit, sobretot dels anys 90/92, sobre
les TVs, institucions diverses, diaris, premsa en general, etc., perquè no es parlava
de Cañas o perquè l’obra de Cañas no interessava. Considero que no en tinc ni n’he
tingut cap responsabilitat ja que vaig entrar en política municipal l’any 2003, quan tot
això que ens comentes ja havia succeït…
Per la part que em pertoca, en tots els consells escolars de l’Escola Mare de Déu del
Priorat en què he participat, sempre se’ls ha fet reflexionar sobre la necessitat que
els nens i nenes de Banyeres haurien de visitar el museu, i crec que ho han fet en
més d’una ocasió. També indicar-te que els nens i nenes de l’Escola Bressol han fet
alguna activitat i han participat en la visita al museu. A més, el director de l’Escola
Mare de Déu del Priorat forma part del Consell Rector, per tant, crec que la
informació que podem tenir és màxima.
Siguem clars, Joan, i no donem tantes voltes. El tema que ha fet vessar el got no ha
estat pas el sol fet que ara tenim la possibilitat de cessió per part del MNAC de
Barcelona de l’escultura “Repòs” i varem trobar la solució de tenir-la al celler i per
tant podríem desplaçar el “Baccus”, (que recordo que va ser només una proposta
per debatre dins del Consell Rector de la Fundació, però que com que no va tenir el
suficient consens, de moment encara no s’ha decidit), sinó el fet que sempre has
desitjat ser el director del museu de la Fundació Josep Cañas i com que de moment
no ho has pogut aconseguir, per això has dimitit.
Vull que se sàpiga, però, que quan la directora del museu, la Mònica Roca, l’any
2010 ens va demanar una excedència, des de la Presidència de la Fundació et vaig
proposar (i això que no tothom hi estava d’acord) que tu ocupessis aquest càrrec,
però resulta que no va ser possible a causa d’una incompatibilitat amb la teva feina
al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i com que varem
poder solucionar aquesta excedència, amb la contractació d’una persona que et va
semblar bé, doncs per això has aguantat fins ara, que hi torna a haver la Mònica
Roca com a directora del Museu Josep Cañas.
En alguna cosa sí que estem d’acord, en la felicitació per tota la feina feta al senyor
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Roberto Diaz Gonzalez perquè no és gaire corrent que algú que sap que està
contractat temporalment tingui la implicació i estima que va demostrar aquesta
persona. Gràcies Roberto.
En l’apartat dels Estatuts, crec que estàs enrocat en aquest tema i de moment s’ha
pogut treballar, i molt, en la vigència dels actuals. Però ja he dit moltes vegades que
en podem parlar, encara que la teva proposta sempre ha semblat que el que et
preocupa més és com quedaria l’organigrama de càrrecs i representació
institucional, i no en la manera com podem treballar millor per la Fundació.
En el tema del llibre de Banyeres, hi va haver molta gent que va treballar de manera
altruista, i ja que també treus aquest tema, vull fer constar que sempre vaig servir de
pont perquè el llibre es portés a terme, i quantes vegades vaig sentir per part teva,
quan em trucaves per telèfon, que tot se n’anava en orris? Fins i tot vaig haver de
cedir en el fet que el pròleg d’aquest, sent jo alcaldessa, estigués signat per
l’exalcalde en el moment de la seva presentació, durant la Festa Major del 2009, o
sigui, que no em parlis de col·laboració, que admeto que sí que vas fer, però també
és cert que sempre t’he donat tot el meu suport.
En referència a la poca publicitat que es fa de les activitats que es realitzen des de la
Fundació, només s’ha de fer una ullada als butlletins municipals, així com a totes les
notes de premsa, entrevistes a Ràdio Banyeres i altres que es fan des de
l’Ajuntament i que serveixen de promoció de tots i cadascun dels actes que
s’organitzen des de la Fundació Josep Cañas, a més del web que ja anomenes en el
teu escrit.
També vull indicar que en totes les xerrades de presentació del llibre “Espines i
flors”, i altres que s’han organitzat, sempre he participat i donat suport, en totes
menys en la de Sitges, que per motius familiars no hi vaig poder assistir.
Fer esment també de les reunions que estem duent a terme amb l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès i l’Institut d’Estudis Penedesencs, juntament amb la Fundació
Josep Cañas, per la possibilitat que durant la festa major de Vilafranca del Penedès
d’enguany hi hagi una exposició en commemoració del 50è aniversari del monument
als Castellers, al Vinseum, i tota una sèrie d’actes per la celebració d’aquesta
efemèride. Aquestes trobades van per bon camí i esperem que ben aviat tinguem
enllestida tota la programació. De totes maneres, per Santa Eulàlia, el 12 de febrer,
es va inaugurar una exposició temporal a la sala del museu sobre aquest tema, que
considero que està molt treballada i és entenedora, així com de la petita pel·lícula
que es va presentar aquest mateix dia.
En el pressupost d’enguany hi ha una partida destinada a l’arranjament de tota la
zona de la Torre de Guaita, en el sentit d’aclarir els pins i que es tingui visibilitat de la
Torre des de tot arreu, i a més posarem nova il·luminació perquè als vespres s’hi
pugui passejar, tal i com s’ha fet al parc del Pujolet. Però el que no podem és fer-ho
tot alhora, sinó que d’una manera pausada anirem fent tot el que puguem, ja que
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com he dit abans, els recursos municipals no són com els d’anys enrere i hi ha altres
mancances o destinacions més prioritàries.
El dilluns dia 22 d’abril tenim previst fer una conferència en què es parlarà de l’any
de Salvador Espriu i aprofitarem per presentar alguns dels escrits que tenim a la
Fundació per donar a conèixer als nostres veïns i veïnes.
Donar-te les gràcies pels teus suggeriments en el tema dels 50 anys de l’escultura
de la Carmen Amaya, que pel que sé, la nostra directora ja s’hi ha posat en contacte,
així com amb el senyor Ramon Arnabat de l’Institut d’Estudis Penedesencs pel 75è
aniversari dels bombardejos de Barcelona, persona molt vinculada en el tema de la
Memòria Històrica.
Per tota la feina feta, molts gràcies Joan. I també per tota la teva aportació,
suggeriments i cessió de l’obra d’en Cañas. Com t’he comentat anteriorment,
sempre t’estaré agraïda i encara que no t’ho sembli, sempre han estat ben rebudes,
per part meva, les teves aportacions. Però això no dóna dret a la teva manera de fer,
tan poc sensible envers les persones, que potser no tant com tu però sí que crec que
estimem i treballem per aquesta Fundació, una actitud de sempre tenir un retret o
alguna excusa que no es fa tot el que es pot, i que tu ho faries sempre molt millor
que ningú.
Fins aviat, doncs, jo també estaré i treballaré sempre perquè l’obra d’en Josep
Cañas, el nostre estimat fill il·lustre, tingui la màxima difusió i reconeixement.
Sr. Menéndez: no se que pinto en ese escrito. La impresión es que hay una persona
infravalorada, y es una profesional como la copa de un pino, es la Mónica Roca.
Es proponer al Pleno, no es nombrar. Los estatutos dicen vinculados a la obra del
Cañas, no tiene porque haber un sustituto. En la propuesta no se motiva la
vinculación con la obra del Cañas, no se motiva su vinculación al mundo de la
cultura aunque se supone, es más de lo mismo, la familia y CIU, para acaparar
control, no deben ser esas las reglas del juego. No estamos a favor. CIU ya tiene
representante en la Fundación.
Sra. Alcaldessa: quan algú ha de vindre a visitar el poble, i se li explica l’ermita,
està vinculada al mon de la cultura. A tots els consells rectors en Joan Jané ens
recriminava que no hi fos la Conxita.
Sr. Inglada: no s’ha donat més opció, no hi ha debat, no estic d’acord.
Sr. Menéndez: en la lista de amigos del Cañas que nos proporcionó Joan Jané no
estaba la Conxita.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa
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aprovada amb el següent resultat:
• Vots a favor: 5 de CiU, 1 del PP.
• Vots en contra: 4 del PSC.
• Abstencions: 1 de ICV.
RESULTAT: MAJORIA ABSOLUTA.
4. D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
DRETS I OBLIGACIONS RECONEGUTS EN EXERCICIS TANCATS DE LA
FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS, H/13/055.
En data 27 de febrer de 2013, la Presidenta de la Fundació Josep Cañas va adoptar
la resolució núm. D/13/002, per la qual s’aprova l’expedient de modificació de drets i
obligacions reconeguts en exercicis tancats.
El Consell Rector, en sessió ordinària de data 2 de maig de 2013, s’ha donat per
assabentat de l’acord d’aprovació de l’expedient de modificació de drets i obligacions
reconeguts en exercicis tancats, el qual es transcriu a continuació:
“Antecedents
1. Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària,
cal establir si la relació de drets reconeguts i les obligacions reconegudes
procedents d’exercicis anteriors que resten pendents de cobrament i de pagament,
respectivament, responen a drets i obligacions efectivament exigibles actualment.
2. Per providència de l’alcaldia de data 18 de febrer de 2013 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació i comptabilització, si escau, de modificacions de drets i obligacions
reconeguts en exercicis anteriors, pendents de cobrament i de pagament,
respectivament, per tal d’aconseguir que els saldos pendents reflecteixin la imatge
fidel de l’entitat.
3. En data 20 de febrer de 2013, el regidor d’Hisenda formula la proposta
corresponent, la qual s’ha d’elevar a l’òrgan plenari per a la seva aprovació.
4. Es fa necessària l’aprovació d’aquest acord de manera prèvia a l’aprovació de la
liquidació del pressupost de l’exercici 2012, per tal que a data 31 de desembre de
2012 es puguin realitzar les anotacions comptables de modificació i/o baixa
corresponents i així els saldos comptables que figuren a la liquidació de l’exercici
reflecteixin la situació real de l’entitat. L’aprovació de la liquidació quedarà
condicionada a l’aprovació d’aquest expedient per l’òrgan plenari a la propera sessió
que hi hagi.
Fonaments de dret
1. Cal tenir en compte la següent legislació: Llei 58/2003, General Tributària; Llei
30/1992, de règim jurídic i procediment administratiu comú (modificada per la Llei
4/1999); Reial Decret 939/2005, pel qual s’aprova el Reglament General de

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G

CODI EXP.

NÚM. DOC

PAG.

C/13/101

02

10/56

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Recaptació; Llei 47/2003, General Pressupostària i Llei de garanties dels
contribuents, així com a la Instrucció de Comptabilitat aprovada per l’Ordre del
Ministeri d’Economia i Hisenda de 23 de novembre de 2004.
2. Cal tenir en compte l’article 212.4 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, en relació
a l’òrgan competent.
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la modificació a la baixa de drets reconeguts pendents de
cobrament per un import de 1.408,63 €, integrats en l’agrupació de pressupostos
tancats, d’acord amb el detall individualitzat que figura a l’annex.
SEGON.- Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa dels
drets esmentats.
TERCER.- Incorporar aquesta resolució a l’expedient d’aprovació de la liquidació del
pressupost de l’exercici 2012.
QUART.- Informar del present acord al Consell Rector i elevar-lo a l’òrgan plenari per
tal de què se n’acordi la seva aprovació”.
Aquest acord es pren per resolució de la presidència per resultar necessària la seva
aprovació de manera prèvia a l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici
2012, per tal que a data 31 de desembre de 2012 es puguin realitzar les anotacions
comptables de modificació i/o baixa corresponents i així els saldos comptables que
figuren a la liquidació de l’exercici reflecteixin la situació real de l’entitat. No obstant
això, és competent per a la seva aprovació el Ple de la corporació, ja que la
modificació que es pretén aprovar afecta drets reconeguts pendents de cobrament
integrats en l’agrupació de pressupostos tancats i que tenen el seu origen en els
corresponents comptes generals aprovats cada any.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar la modificació a la baixa dels drets reconeguts pendents de
cobrament per un import de 1.408,63€, integrats en l’agrupació de pressupostos
tancats, d’acord amb el detall individualitzat que figura a l’annex.
SEGON.- Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa dels
drets esmentats.
TERCER.- Incorporar aquesta resolució a l’expedient d’aprovació de la liquidació del
pressupost de l’exercici 2012.
ANNEX
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Modificació a la baixa del saldo de drets reconeguts en exercicis tancats:
Any

Concepte
d’ingrés

Descripció

Import (€)

2010

76100

Subvenció Diputació de Tarragona condicionament mur pati posterior Museu (*) 1.408,63

(*) el motiu de la baixa es deu a la falta de justificació de l’import total presentat a
l’hora de sol·licitar la subvenció atès que el cost de l’obra ha estat inferior al previst.
Intervencions:
Sr. Coll: el cost total del mur va ser inferior a la subvenció, cal regularitzar-ho.
Sr. Menéndez: no se puede cobrar, nos abstenemos.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa
aprovada amb el següent resultat:
• Vots a favor: 5 de CiU, 1 del PP i 1 de ICV.
• Vots en contra: 0.
• Abstencions: 4 del PSC.
RESULTAT: MAJORIA ABSOLUTA.
5. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE LA FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS, EXERCICI 2012,
H/13/054.
En data 28 de febrer de 2013, la Presidenta de la Fundació Josep Cañas va adoptar
la resolució núm. D/13/003, per la qual s’aprova la liquidació del pressupost de
l’organisme autònom Fundació Pública Josep Cañas corresponent a l’exercici 2012.
El Consell Rector, en sessió ordinària de data 2 de maig de 2013, s’ha donat per
assabentat de la liquidació del pressupost d’aquest organisme corresponent a
l’exercici 2012, la qual es transcriu a continuació:
“1. ANTECEDENTS
1.1 Presentada la liquidació del pressupost de l’organisme autònom Fundació
Pública Josep Cañas corresponent a l’exercici 2012, s’ha obtingut el resultat
següent:

Respecte al pressupost de despeses:
Exercici en curs
Pressupost inicial

39.356,20

Modificacions

28.661,56

Pressupost definitiu

68.017,76
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Obligacions reconegudes netes

59.208,38

Pagaments realitzats

56.838,81

Obligacions pendents de pagament

2.369,57

Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l'inici de l'exercici

0,00

Baixes

0,00

Pagaments realitzats

0,00

Obligacions reconegudes pendents de pagament a final de l'exercici

0,00

TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT

0,00

1.1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
Exercici en curs
Pressupost inicial

39.356,20

Modificacions

28.661,56

Pressupost definitiu

68.017,76

Drets reconeguts

49.610,89

Drets anul·lats

0,00

Drets reconeguts nets

49.610,89

Recaptació neta

49.610,89

Drets pendents de cobrament

0,00

Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a inici de l'exercici

15.176,70

Drets anul·lats

1.408,63

Recaptació

0,00

Drets pendents de cobrament a final de l'exercici

13.768,07

TOTAL DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT

13.768,07

1.1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
1

Drets reconeguts nets

49.610,89

2

Obligacions reconegudes netes

59.208,38

3

Resultat pressupostari (1-2)

-9.597,49

4

Desviacions positives de finançament

0,00

5

Desviacions negatives de finançament

-5.545,00

Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria

26.531,05

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (3-4+5+6)

22.478,56

6

1.1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 8.809,38 €.

1.1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
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1
2

Fons líquids de tresoreria a final de l'exercici

277.812,32

Deutors pendents de cobrar a final de l'exercici

14.339,21

De pressupost d'ingressos. Exercici corrent

0,00

De pressupost d'ingressos. Pressupostos tancats

13.768,07

D'altres operacions no pressupostàries

571,14

Ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva

0,00

Creditors pendents de pagar a final de l'exercici

3.282,79

De pressupost de despeses. Exercici corrent

2.369,57

De pressupost de despeses. Pressupostos tancats

0,00

D'altres operacions no pressupostàries

913,22

Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

0,00

I

Romanent de tresoreria total (1+2-3)

288.868,74

II

Saldo dubtós cobrament

0,00

3

III

Excés de finançament afectat

0,00

IV

Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)

288.868,74

1.2. D’acord amb l’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial
decret 500/1990, així com la regla 341.1 de la Instrucció de comptabilitat, es preveu
que per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de
cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació.
La Fundació Pública Josep Cañas no té drets pendents de cobrament tributaris, de
manera que no es procedeix a realitzar dotació per dubtós cobrament.
1.3. Respecte als objectius d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i nivell
de deute viu
L’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de la
despesa i del nivell de deute viu es mesura en termes consolidats. Per tant, serà
objecte d’Informe independent que complementarà l’informe d’intervenció de
l’expedient de liquidació del pressupost de l’Ajuntament.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’article 191 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 l’article 89 del Reial decret
500/1990 regulen el moment de tancament i la liquidació del pressupost.
L'article 191.3 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 el caràcter preceptiu
d’aquest informe.
2.2. L’article 93.1 del Reial decret 500/90 estableix que la liquidació del pressupost
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posa de manifest diversos punts.
Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els crèdits
inicials, les modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i
compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les
seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així
com la recaptació neta.
2.3. L’article 93.2 del Reial decret 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 a 31 de
desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria
2.4. Per aplicació de l’art. 32 de la LOEPSF, en el supòsit de què la liquidació
pressupostària es situï en superàvit, aquest es destinarà, en el cas de l’Estat,
Comunitats Autònomes i Corporacions Locals, a reduir endeutament net.
Per tot això,
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2012 de la Fundació
Pública Josep Cañas, que figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex
amb el corresponent detall.
SEGON.- Informar-ne al Consell Rector de la Fundació i al Ple de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès.
TERCER.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda i donar
compliment i al que estableix 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.”
Intervencions:
Sr. Coll: tenim un disponible a final d’any de 288.868,76 euros.
Sr. Menéndez: ese importe cada año va bajando.
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S’ha donat compte.
6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
1/2013 DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2013 DE L’ORGANISME
AUTÒNOM FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS, H/13/053.
Antecedents
1. Per Providència de la Presidència de l’organisme autònom Fundació Josep Cañas
de data 16 d’abril de 2013 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la modificació de
crèdit núm. 1/2013 del tipus crèdit extraordinari.
2. Existeix una despesa per a la qual no hi ha consignació en el pressupost ordinari
actual i, per tant, cal tramitar l’expedient de crèdit extraordinari. Aquest expedient es
pot finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals, majors i
nous ingressos efectivament recaptats i anul·lacions o baixes dels crèdits
d’aplicacions pressupostàries de despeses, amb subjecció a les disposicions
vigents.
3. El Consell Rector, en sessió ordinària de data 2 de maig de 2013, va aprovar
aquesta proposta de modificació de crèdit del pressupost de l’organisme autònom
Fundació Pública Josep Cañas, així com la seva remissió a l’entitat local per a la
seva tramitació i, si s’escau, aprovació.
MODIFICACIONS PRESSUPOST DESPESES:
1/ Crèdits extraordinaris:
Aplicació
pressupostària

Denominació

Proposta
consignació

3330 62501

Adquisició d’obres d’art

10.000,00 €

de

10.000,00 €
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PRESSUPOST DESPESES

10.000,00 €

MODIFICACIONS PRESSUPOST INGRESSOS:
1/ Romanent de tresoreria per a despeses generals
Concepte
d’ingrés

Denominació

Import

87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

10.000,00 €

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PRESSUPOST INGRESSOS 10.000,00 €
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 Reial decret 500/1990.
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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, el president/-a ha d'ordenar la incoació de
l'expedient de concessió de crèdit extraordinari.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous
o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles
sense pertorbació del respectiu servei.
3. Correspon al Consell Rector l’aprovació de la proposta de modificació del
pressupost mitjançant crèdit extraordinari, la qual s’haurà de remetre a l’entitat local
per a la seva tramitació i aprovació, si escau.
4. Segons els articles 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 amb majoria simple.
Per tot això,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la proposta de modificació de crèdit número 1/2013 del
pressupost de la Fundació Josep Cañas mitjançant expedient de crèdit extraordinari,
que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals, per un
import total de 10.000 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:
Sr. Coll: ens porta a l’adquisició de l’obra de l’entrada, el St. Jordi.
Sr. Menéndez: afortunadamente se escuchó a los grupos de la oposición sobre las
otras partidas anuladas y propuestas al Consell Rector a pesar del informe nada
favorable del secretario.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa
aprovada amb el següent resultat:
• Vots a favor: 5 de CiU, 1 del PP i 1 de ICV.
• Vots en contra: 0.
• Abstencions: 4 del PSC.
RESULTAT: MAJORIA ABSOLUTA.
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7. D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
DRETS I OBLIGACIONS RECONEGUTS EN EXERCICIS TANCATS,
H/13/036.

Antecedents
1. Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària,
cal establir si la relació de drets reconeguts i les obligacions reconegudes
procedents d’exercicis anteriors que resten pendents de cobrament i de pagament,
respectivament, responen a drets i obligacions efectivament exigibles actualment.
2. Per providència de l’alcaldia de data 18 de març de 2013 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació i comptabilització, si escau, de modificacions de drets i obligacions
reconeguts en exercicis anteriors, pendents de cobrament i de pagament,
respectivament, per tal d’aconseguir que els saldos pendents reflecteixin la imatge
fidel de l’entitat.
3. En data 27 de març de 2013, el regidor d’Hisenda formula la proposta
corresponent, la qual s’ha d’elevar a l’òrgan plenari per a la seva aprovació.
4. Les modificacions proposades persegueixen aconseguir que els saldos pendents
reflecteixin la imatge fidel de l’entitat, tot i que en el cas d’aquells saldos que no
s’han pogut verificar de manera precisa, i sempre i quan s’acrediti documentalment
la seva procedència, es tramitarà el seu reconeixement, amb la corresponent
modificació del pressupost, si cal, pel crèdit no reconegut.
5. Per tal que a data 31 de desembre de 2012 es puguin realitzar les anotacions
comptables de modificació corresponents i així els saldos comptables que figuren a
la liquidació de l’exercici reflecteixin la situació real de l’entitat, el present acord va
ser aprovat per decret de l’alcaldia de data 18 d’abril de 2013, i resta pendent
d’aprovació per l’òrgan plenari.
Fonaments de dret
1. Cal tenir en compte la següent legislació: Llei 58/2003, General Tributària; Llei
30/1992, de règim jurídic i procediment administratiu comú (modificada per la Llei
4/1999); Reial Decret 939/2005, pel qual s’aprova el Reglament General de
Recaptació; Llei 47/2003, General Pressupostària i Llei de garanties dels
contribuents, així com a la Instrucció de Comptabilitat aprovada per l’Ordre del
Ministeri d’Economia i Hisenda de 23 de novembre de 2004.
2. Cal tenir en compte l’article 212.4 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, en relació
a l’òrgan competent.
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Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la modificació a la baixa de drets reconeguts pendents de
cobrament per un import de 48.928,60 €, la modificació a l’alça de drets reconeguts
pendents de cobrament per un import de 84,88 i la modificació a la baixa
d’obligacions reconegudes pendents de pagament per un import de 235,96 €,
integrats en l’agrupació de pressupostos tancats, d’acord amb el detall individualitzat
que figura a l’annex.
SEGON.- Donar conformitat als assentaments comptables que calguin per fer
efectiva la baixa dels drets esmentats.
TERCER.- Incorporar aquesta resolució a l’expedient d’aprovació de la liquidació del
pressupost de l’exercici 2012.
ANNEX
a) Modificació a la baixa del saldo de drets reconeguts en exercicis tancats per
prescripció, errors en liquidacions, declaració d’insolvència del deutor o altres causes
justificades:
Any

Concepte
d’ingrés

Descripció

Import (€)

1996

11300

Càrrec 1996/1340 IBI urbà JNG

56,81

1997

11300

Càrrec 1997/1060 IBI urbà JNG

58,29

1998

11300

Càrrec 1998/2847 IBI urbà JNG

59,51

1998

13000

Càrrecs 1998/335 i 1998/3737 Correos

3.198,43

1999

11300

Càrrec 1999/11081 IBI urbà JNG

63,40

2000

11300

Càrrec 2000/2905 IBI urbà JNG

68,98

2001

11300

Càrrec 2001/2701 IBI urbà JNG

74,76

2002

11300

Càrrec 2002/2555 IBI urbà JNG

76,26

2003

11300

Càrrec 2003/2657 IBI urbà JNG

77,78

2004

11300

Càrrec 2004/3024 IBI urbà C.B, SL

804,25

2004

11300

Càrrec 2004/4920 IBI urbà J H

968,82

2004

11300

Càrrec 2004/3109 IBI urbà JNG

84,01

2005
2005

11300
30000

Càrrec 2005/3325 IBI urbà baixa 4 rebuts
Càrrec 2005/5851Taxa subministrament d'aigua FAP

986,75
5,31

2005

30100

Càrrec 2005/6321 Taxa clavegueram

1,80

2006

11300

Càrrec 2006/18541 IBI urbà P 2001, SL

33,36

2006

11300

Càrrec 2006/19716 IBI urbà M LS

236,26

2006
2006

11300
30000

Càrrec 2006/17221 IBI urbà baixa 4 rebuts
Càrrec 2006/15840 Taxa subministrament d'aigua F A P

1.414,63
5,31

2006

30000

Càrrec 2006/17015 Taxa subministrament d'aigua FAP

5,49

2006

30000

Càrrec 2006/18948 Taxa subministrament d'aigua FAP

5,49

2006

30000

Càrrec 2006/18883 Taxa subministrament d'aigua H JH

19,47

2006

30000

Càrrec 2006/20358 Taxa subministrament d'aigua FAP

5,49

2006

30100

Càrrec 2006/15840 Taxa clavegueram FA P

1,80

2006

30100

Càrrec 2006/17015 Taxa clavegueram FAP

1,80

2006

30100

Càrrec 2006/18948 Taxa clavegueram FA P

1,80

2006

30100

Càrrec 2006/18883 Taxa clavegueram HJH

1,80
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2006
30100
Càrrec 2006/20358 Taxa clavegueram FA P

1,80

2006

34200

2006
2006

34200
34202

Càrrec 2006/17397 Taxa escola bressol germans MM anys 2005- 1.373,95
2006
Càrrec 2009/9271 Taxa escola bressol KA juny 2009
114,40
Càrrec 2009/93271 Taxa menjador escola bressol KA juny 2009
101,02

2007
2007

11300
11500

Càrrec 2007/3571 IBI urbà baixa 4 rebuts
Càrrec 2007/3046 IVTM HJH

1.235,19
6,09

2007
2007

30000
30100

Càrrec 2007/2081 Taxa subministrament d'aigua FA P
Càrrec 2007/2081 Taxa clavegueram FA P

5,49
1,80

2008

11300

Càrrec 2008/2515 IBI urbà Jh

14,69

2008

11300

Càrrec 2008/4464 IBI urbà baixa 3 rebuts

1.045,87

2008

11200

Càrrec 2008/5326 IBI rústic FM de C

58,14

2008

11500

Càrrec 2008/3444 IVTM H J H

6,17

2008

32100

Càrrec 2011/7870 llicència 1a ocupació H A, SCP (exp. O/06/067)

50,00

2009

11300

Càrrec 2009/5395 IBI urbà J H

292,14

2009

11300

Càrrec 2009/5108 IBI urbà baixa 3 rebuts

1.066,79

2009

11200

Càrrec 2009/4977 IBI rústic FM de C

7,40

2009

11500

Càrrec 2009/4428 IVTM H J H

6,17

2009

11600

Càrrec 2009/10212 IIVTNU D R

39,77

2009

30000

Càrrec 2009/7559 Taxa subministrament d'aigua M C S

17,65

2009

30100

Càrrec 2009/8973 Taxa subministrament d'aigua J N F

5,87

2009

30100

Càrrec 2009/8972 Taxa subministrament d'aigua MC S

13,93

2009

30100

Càrrec 2009/6778 Taxa gual Ana I G L

30,00

2009

30100

Càrrec 2009/7559 Taxa clavegueram MC S

1,90

2009

30100

Càrrec 2009/8973 Taxa clavegueram J N F

1,90

2009

30100

Càrrec 2009/8972 Taxa clavegueram M CS

1,90

2009

30900

Càrrec 2009/6795 Taxa cementiri 2 rebuts

18,04

2009

75080

2010
2010
2010

11300
11300

Baixa subvenció PUOSC 2009 DT Canvi de lluminàries
Càrrec 2010/4471 IBI urbà baixa 7 rebuts
Càrrec 2010/4472 IBI urbà baixa 6 rebuts
Càrrec 2010/3980 IBI rústic F M de C

1.155,07
1.094,32
7,48

2010

11200

0,01

11400
11500
11300

Càrrec 2010/3728 IBI BICE

2.826,35

2010
2010

Càrrec 2010/3949 IVTM baixa 4 rebuts
Càrrec 2010/4472 IBI urbà baixa 2 rebuts

66,23
523,72

2010

11600

Càrrec 2010/2473 IIVTNU J H

26,10

2010

11600

Càrrec 2010/8901 IIVTNU A C

754,53

2010

30000

Càrrec 2010/4662 Taxa subministrament d'aigua J N F

6,84

2010

30000

Càrrec 2010/7022 Taxa subministrament d'aigua M L R M

6,84

2010

30000

Càrrec 2010/6748 Taxa subministrament d'aigua J N F

6,84

2010

30000

Càrrec 2010/8908 Taxa subministrament d'aigua M LR M

6,84

2010

30000

Càrrec 2010/8805 Taxa subministrament d'aigua R C A

451,94

2010

30000

Càrrec 2010/4662 Taxa subministrament d'aigua MP B

3.968,28

2010

30100

Càrrec 2010/4662 Taxa clavegueram J N F

2,19

2010

30100

Càrrec 2010/7022 Taxa clavegueram MLR M

2,19

2010

30100

Càrrec 2010/6748 Taxa clavegueram J NF

2,19

2010

30100

Càrrec 2010/8908 Taxa clavegueram MLRM

2,19

2010

30100

Càrrec 2010/8805 Taxa clavegueram R CA

2,19

2010

30100

Càrrec 2010/4662 Taxa clavegueram MPB

2,19

2010

30200

Càrrec 2010/6736 Taxa recollida d'escombraries MLR M

65,77

2010

30900

Càrrec 2010/5850 Taxa cementiri 2 rebuts

18,04
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2010
33100
Càrrec 2010/5851 Taxa gual A I GL

30,00

2010

45083

Subvenció Generalitat famílies desfavorides curs 2009-2010

648,00

2010

76111

Subvenció Diputació adquisició béns mobles

82,41

2011

11300

Càrrec 2011/12772 IBI urbà BBVA

172,80

2011
2011
2011

11300
11300
11300

Càrrec 2011/7313 IBI urbà baixa 11 rebuts
Càrrec 2011/8232 IBI urbà baixa 9 rebuts
Càrrec 2011/7313 IBI urbà I MG

1.450,37
1.604,77
90,89

2011
2011

11300
11200

Càrrec 2011/8232 IBI urbà baixa 12 rebuts
Càrrec 2011/7314 IBI rústic Fernando Morenes de Carvajal

941,46
7,48

2011
2011

11500

Càrrec 2011/6803 IVTM baixa 2 rebuts
Càrrec 2011/5455 IIVTNU Promociones e Inversiones O

53,89
143,31

Càrrec 2011/12394 IIVTNU Alicia MA

6.039,79

Càrrec 2011/6803 IVTM baixa 6 rebuts

403,51

11600

2011
2011

11600
11600

2011

29000

ICIO llicència d'obres exp. O/11/143 D M D

105,00

2011

30000

Càrrec 2011/5558 Taxa subministrament d'aigua A S C

523,88

2011

30000

Càrrec 2011/5565 Taxa subministrament d'aigua 6 rebuts

41,04

2011

30000

Càrrec 2011/5558 Taxa subministrament d'aigua R C A

515,16

2011

30000

Càrrec 2011/8182 Taxa subministrament d'aigua baixa 7 rebuts

299,34

2011
2011

30000
30000

Càrrec 2011/10312 Taxa subministrament d'aigua 10 rebuts
Càrrec 2011/10255 Taxa subministrament d'aigua R P J

271,90
6,84

2011

30000

Càrrec 2011/10254 Taxa subministrament d'aigua R C B

53,00

2011

30000

Càrrec 2011/12237 Taxa subministrament d'aigua baixa 13 rebuts

2.745,40

2011

30000

Càrrec 2011/12232 Taxa subministrament d'aigua 7 rebuts

6.143,64

2011
2011

30000
30100

Càrrec 2011/12231 Taxa subministrament d'aigua 2 rebuts
Càrrec 2011/5558 Taxa clavegueram A S C

13,68
2,19

2011

30100

Càrrec 2011/5565 Taxa clavegueram 6 rebuts

13,14

2011

30100

Càrrec 2011/5558 Taxa clavegueram RC A

2011

30100

Càrrec 2011/8182 Taxa clavegueram 7 rebuts

15,33

2011
2011

30100
30100

Càrrec 2011/10312 Taxa clavegueram 10 rebuts
Càrrec 2011/10255 Taxa clavegueram R P J

21,90
2,19

2011
2011

30100
30100

Càrrec 2011/10254 Taxa clavegueram R C B

2,19
28,47

2011
2011
2011

30100
30100
30200

Càrrec 2011/12232 Taxa clavegueram baixa 7 rebuts
Càrrec 2011/12231 Taxa clavegueram 2 rebuts

2011

30200

Càrrec 2011/10265 Taxa recollida d'escombraries 2 rebuts

198,07

2011

30900

Càrrec 2011/9488 Taxa cementiri 2 rebuts

18,04

2011
2011

33100
46105

Càrrec 2011/6286 Taxa gual J V

78,03
63,56

2011

46111

2,19

Càrrec 2011/12237 Taxa clavegueram 13 rebuts

15,33
4,38
65,77

Càrrec 2011/6730 Taxa recollida d'escombraries M L R M

Subvenció Diputació promoció turística convocatòria 2011
Subvenció Diputació protecció de la salut pública convocatòria 2011

1.175,99

b) Modificació a l’alça del saldo de drets reconeguts en exercicis tancats pendent de cobrament:
Any
2010

Concepte
d’ingrés
76100

Descripció
Subvenció Diputació de Tarragona millores centre cívic Sant Miquel

2011
2011

34900
46500

Assistència curs patchwork desembre 2011
Subvenció CCBP arts plàstiques i ensenyament d’adults curs 2011-2012

Import (€)
23,80
12,80
48,28
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c) Modificació del saldo d’obligacions reconegudes en exercicis tancats pendent de pagament:
Any

Aplicació
pressupostària

Concepte

2011

9200 22604

Factura honoraris recurs contenciós Boscos any 2008

Import (€)
235,96

Intervencions:
Sr. Coll: es el llistat que ens passa base, comptablement estem obligats, molts
d’aquests imports estan cobrats, modificacions de propietaris y números de comptes
i els que no és així estem en campanya reclamant el pagament dels impostos. No
els deixarem morir, insistirem.
Sr. Menéndez: es evidente que se debe regularizar anualmente estas situaciones
que para ustedes era sinónimo de mala gestión. Se ha de tratar de mejorar la
eficacia. Nos abstenemos.
Sr. Coll: més de la meitat esta regularitzat.
Sr. Inglada: el càrrec de correus?
Sr. Coll: no la volen pagar.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa
aprovada amb el següent resultat:
• Vots a favor: 5 de CiU, 1 del PP.
• Vots en contra: 0.
• Abstencions: 4 del PSC i 1 de ICV
RESULTAT: MAJORIA ABSOLUTA.

8. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS,
EXERCICI 2012, H/13/015.
En data 29 d’abril de 2013, l’Alcaldessa va adoptar la resolució núm. D/13/031, per la
qual s’aprova la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Banyeres corresponent
a l’exercici 2012, la qual es transcriu a continuació:
“1. ANTECEDENTS
Presentada la liquidació del pressupost de l’exercici 2012, s’ha obtingut el resultat
següent:
Respecte al pressupost de despeses:
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Exercici en curs
Pressupost inicial

3.588.258,96

Modificacions

-517.454,36

Pressupost definitiu

3.070.804,60

Obligacions reconegudes netes

2.300.764,65

Pagaments realitzats

2.153.731,17

Obligacions pendents de pagament

147.033,48

Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l'inici de l'exercici

415.645,14

Baixes

235,96

Pagaments realitzats

412.973,18

Obligacions reconegudes pendents de pagament a final de l'exercici

2.436,00

TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT

149.469,48

1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
Exercici en curs
Pressupost inicial

3.588.258,96

Modificacions

-517.454,36

Pressupost definitiu

3.070.804,60

Drets reconeguts nets

2.588.227,58

Recaptació neta

1.824.039,76

Drets pendents de cobrament

764.187,82

Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a inici de l'exercici

1.448.409,57

Rectificacions

-84,88

Anul·lació de liquidacions

48.928,60

Recaptació

787.726,11

Drets pendents de cobrament a final de l'exercici

611.839,74

TOTAL DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT

1.376.027,56

1.3 Resultat pressupostari de l’exercici:
1

Drets reconeguts nets

2.588.227,58

2

Obligacions reconegudes netes

2.300.764,65

3

Resultat pressupostari (1-2)

287.462,93

4

(-) Desviacions positives de finançament

56.849,24

5

(+) Desviacions negatives de finançament

4.561,16

6

(+) Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria per a despeses generals 142.841,57
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (3-4+5+6)

378.016,42

1.4 Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 770.039,95 €.
1.5 Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
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1

Fons líquids de tresoreria a final de l'exercici

787.659,40

2

Drets pendents de cobrament

1.470.749,53

De pressupost d'ingressos. Exercici corrent (+)

764.187,82

De pressupost d'ingressos. Pressupostos tancats (+)

611.839,74

3

D'altres operacions no pressupostàries (+)

98.286,79

Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva (-)

3.564,82

Obligacions pendents de pagament

410.987,53

De pressupost de despeses. Exercici corrent (+)

147.033,48

De pressupost de despeses. Pressupostos tancats (+)

2.436,00

D'altres operacions no pressupostàries (+)

264.260,50

Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva (-)

2.742,45

I

Romanent de tresoreria total (1+2-3)

1.847.421,40

II

Saldo dubtós cobrament

270.617,10

III

Excés de finançament afectat

882.337,24

IV

Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)

694.467,06

2. D’acord amb l’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial
decret 500/1990, així com la regla 60.3 de la Instrucció de comptabilitat, model
Normal, es preveu que per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els
drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació.
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament en
270.617,10 €. Per determinar aquesta quantia s’han tingut en compte l’antiguitat i
l’import dels deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació tant
en executiva com en voluntària. En qualsevol cas, la dotació per dubtós cobrament
no implica l’anul·lació del dret reconegut ni en produeix la baixa.

Els percentatges que s’han aplicat són (criteri mínim suggerit per la Sindicatura de
Comptes):
Pendents de cobrament (cap. 1, 2 i 3)
Pressupost d’ingressos

(%)
estimacions
cobrabilitat

Exercici actual
(2012)
1r. any immediatament anterior (2011)
2n. any (2010)
3r. any (2009)
4t. any i següents (2008 i anteriors)

5%
15%
40%
80%
100%

de

dubtosa

3. S’han considerat com a excessos de finançament afectat els següents:
Aplicació
pressupostària Descripció de l'obra

Excessos
de
finançament
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1610 60100

Canalització aigua potable de Casa Roja al Priorat

30.494,28

1510 64000

Redacció POUM

9.784,49

1610 60102

Clausura EDARS (subvenció 100% ACA)

23.623,84

2312 62203

Centre de dia

150.253,03

3422 62204

Ampliació gimnàs municipal i construcció annexa

56.849,24

4540 61901

Camí de Sant Miquel a Saifores

492,48

1550 60901

Millores urbanització Casa Roja

127.432,67

1540 60000

Adquisició solars

483.407,21
882.337,24

L’excés de finançament afectat, amb valor zero o positiu, serà d’incorporació
obligatòria a l’exercici següent. No obstant això, als darrers exercicis l’Ajuntament ha
optat per no realitzar aquesta incorporació obligatòria de romanents al pressupost de
l’import que configura el patrimoni municipal del sòl, per 483.407,21€. 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
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. No obstant això, constitueix un excés de finançament i,
per tant, es dedueix del romanent de tresoreria per a despeses generals per evitar la
seva disposició.
4. El pressupost general liquidat de l’exercici 2012 compleix amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, per la qual cosa presenta una capacitat de finançament
de 48.057,13 euros.
5. No es pot informar sobre el compliment de la regla de la despesa atès que no
disposem d’una taxa de creixement del PIB aprovada per exercicis anteriors a 2013.
Aquesta taxa ve fixada per primera vegada per a l’exercici 2013 en un 1,7%. Per
tant, no és possible fer una comparança per tal d’establir si es compleix o no
l’objectiu de la regla de la despesa en la liquidació del pressupost de l’exercici 2012.
6. El pressupost general liquidat presenta un nivell de deute viu en termes
consolidats del 44,07%, per la qual cosa compleix amb l’objectiu del deute públic
7. Atès què la liquidació del pressupost genera un superàvit per import de 48.057,13
€ aquest s’ha de destinar, de conformitat a l’art. 32 de la LOEPSF, a reduir
endeutament net.
2. FONAMENTS DE DRET
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,
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els pagaments ordenats i els realitzats.
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.
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
2.4. 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 LOEPiSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla
econòmic financer a un any.
2.5. 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.
2.6. 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 tot això, RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2012, que figura a la part
d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
SEGON.- Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
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TERCER.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda, en
compliment de l’article 193.5 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 donar
compliment al que estableix 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.
Intervencions:
Sr. Coll: romanent de crèdit de 770.039,95 euros, tenim un superàvit per 48.000
euros.
Sr. Menéndez: el saldo dudoso de cobrar es del 18%, supera el de los últimos 6
años anteriores. Son las cuentas en los últimos 7 años con menos derechos y
obligaciones reconocidas a pesar de ser el tercer presupuesto inicial con mayores
ingresos, no hacemos las cosas y las damos de baja. La recaudación neta es inferior
a los pagos que hacemos en 300.000 euros.
Sr. Coll: encara i tot hem acabat amb situació de superàvit.
Sr. Inglada: Inversió no s’ha fet gaire, hi ha hagut molts ingressos amb càrrega pels
veïns de Banyeres per increment d’impostos. No hi h superàvit, hi ha dèficit.
S’ha donat compte

9. D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS D’EXERCICIS TANCATS H/13/056.
Antecedents
Per providència de l’alcaldia de data 25 de març de 2013, es va iniciar l’expedient
per a aprovar i comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits per donar
cabuda pressupostària a factures que detallen prestacions portades a terme per
diversos proveïdors durant l’exercici 2012 i que no van ser imputades a aquest
pressupost.
El regidor d’Hisenda ha formulat la proposta raonada corresponent en data 25 d’abril
de 2013.
El secretari interventor ha emès els informes preceptius, en sentit favorable.
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Fonaments de dret
Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 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.
Cal considerar els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril,
que desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de
193.300,47 €, segons el detall individualitzat que figura a l’annex d’aquest acord.
SEGON.- Fer els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la
incorporació d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent.
TERCER.- Condicionar l’aprovació d’aquest expedient a l’aprovació definitiva de la
modificació del pressupost 2/2013, tramitada de forma simultània al present
expedient, pel que fa a aquelles despeses que no tenen cabuda pressupostària en
l’exercici vigent.

ANNEX
Reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de proveïdors diversos per despeses
no imputades al pressupost de l’exercici en el qual es van realitzar (2012)
Aplicació
Concepte
pressupostària

Import

Proveïdor

1650 21000

142- Treballs manteniment enllumenat públic febrer 2012

2.561,30

Citelum Ibèrica, S.A

3380 22609

2.123,43

Citelum Ibèrica, S.A

3.885,88

Citelum Ibèrica, S.A

3.984,68

Citelum Ibèrica, S.A

366,88

Elèctrica Güell, SA

1650 21000

519- Treballs i reposicions festa major Banyeres
569- Control i manteniment de la instal·lació d'enllumenat
públic agost 2012
642- Control i manteniment instal·lació enllumenat públic
setembre 2012
701- Reparació de l'enllumenat del parc infantil del Priorat de
Banyeres (exp. M/12/100)
710- Control i manteniment enllumenat públic octubre 2012

3.984,68

Citelum Ibèrica, S.A

1610 21000

734- Instal·lació de comptador d'aigua c/ Mediterrani, 6

428,36

Sorea, SA

1610 21000

740- Instal·lació de comptador d'aigua Private & Business

180,83

Sorea, SA

1791 22700

769- Arranjament jardi particular a Casa Roja c/ Captus, 5

1.161,60

Cespa, SA

3420 62200

788- Projecte basic i d’execució i estudi de seguretat i salut
16.940,00 Joaquim Batista Pujol
instal·lació de gespa artificial al camp de futbol

1650 21000
1650 21000
1650 21000
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793- Per inserció publicitària a la revista "el cargol" fira "vine i
4310 22706
272,25
coneix Banyeres" novembre 2012

El Cargol Publicacions, SL

3380 22609

794- Aigua fira bestiar i material serveis

1,80

Aurèlia Rull Montserrat

1720 22609

794- Aigua fira bestiar i material serveis

9,80

Aurèlia Rull Montserrat

9200 22199

Aurèlia Rull Montserrat

9200 21200

794- Aigua fira bestiar i material serveis
3,65
795- Neteja xarxa general de clavegueram c/ violetes
160,00
26/11/2012
797- Reparació cruïlla semafòrica Av. Àngel Guimerà
128,56
5/11/2012
798- Pinzells i pintura barana taller de pintura
41,16

1550 62502

799- Senyalització vials

145,39

Señales Girod, SL

1650 21000

3.984,68

Citelum Ibèrica, S.A

1.465,03

Citelum Ibèrica, S.A

1.626,87

Citelum Ibèrica, S.A

1650 21000

800- Control i manteniment enllumenat públic novembre 2012
801- Adaptació normativa i inspecció centre cívic Priorat de
Banyeres
802- Reparacions avaries enllumenat públic setembre,
octubre i novembre 2012
803- Reparacions avaries enllumenat públic agost 2012

1.510,40

Citelum Ibèrica, S.A

1640 21200

804- Material d'obra cementiri municipal

63,33

Incatur, SL

9240 22000

4,05

Roso Borrell Montserrat

37,20

Roso Borrell Montserrat

4,85

Roso Borrell Montserrat

3.052,68

Eco BP, SL

3320 22000

806- Talonari rebuts centre Civic
807- Diaris Marca i 4 revistes Setmana llar d'avis
2012
808- Piles oficines Ajuntament
810- Servei de recollida selectiva i deixalleria
novembre 2012
811- Servei de recollida i transport d'escombraries
2012
812- Servei de recollida de fracció vegetal i
d’amortització novembre 2012
812- Servei de recollida de fracció vegetal i
d’amortització novembre 2012
813- Tinta i paper biblioteca municipal

1650 21000

814- Control i manteniment enllumenat públic desembre 2012 3.984,68

Citelum Iberica, S.A

3380 22609

815- Neteja roba reis

60,02

L'Estel tintoreria bugaderia

459,35

Canon Penedes, SA

1.742,88

Celler el Pàmpol, SL

611,58

Gràfiques Imprès Ràpid, SL

6.266,99

Sorea, S.A

1.436,27

Sorea, S.A

1610 21000
4530 21300

9243 22100
1650 21000

3372 22001
9200 22000
1620 22700
1620 22700
1693 22700
1693 62300

novembre

comarcal
novembre
despeses
despeses

Netubi 2004, SL
Etra Bonal, SA
Comercial Rediva, SA

13.839,22 Eco BP, SL
2.628,78

Eco BP, SL

156,93

Eco BP, SL

72,96

Informàtica Belmar, SL

1610 21000

816- Copies maquina IR2025 28/8/12 a 4/12/12 i maquina
IR3080 15/10/12 a 11/12/12 oficines Ajuntament
817- Lots de Nadal
818- Cartells, flyers i díptics fira 18/11/2012 "Vine i coneix
Banyeres"
819- Gestió explotació servei aigua Urb. Priorat 4rt trimestre
2012
820- Manteniment lectures comptadors aigua Casa Roja 4rt
trimestre 2012
821- Anàlisis realitzades 4rt trimestre 2012

1610 21000

822- Reparació avaries aigua setembre 2012

1610 21000

823- Reparació avaries aigua novembre 2012

1.688,50

Sorea, S.A

1610 21000

824- Reparació avaries aigua octubre 2012

1.253,51

Sorea, S.A

4530 21300

825- Reparació semàfors Av. Àngel Guimerà

375,16

Etra Bonal, S.A

4530 21300

826- Reparació semàfors Av. Àngel Guimerà

167,89

Etra Bonal, S.A

9200 21600

827- Manteniment informàtic mes desembre i renovació
281,93
domini banyeresdelpenedes.com

9200 62600

828- Ordinadors per oficines

1.829,25

9200 22201

829- Servei de correus mes desembre

140,18

Megabyte
informàtica
Comunicacions, S.L
Correos, S.A

3340 22706

830- Repartiment agenda mes desembre

186,04

Unipost, S.A

1320 22104

831- Roba per vigilants

466,82

Productos Téxtiles Uniform, S.L

2312 48000

832- Joguines per creu roja

100,80

Roso Borrell Montserrat

3380 22609

833- Lloguer i muntatge i desmuntatge llums de Nadal 2012

5.995,00

3340 22609

834- Concert Grup Vent Escola musica Pau Casals dia 26- 600,00

9200 22000
9200 22601
4310 22706
1610 22706
1610 22706

1.664,02

Sorea, S.A

1.169,40

Sorea, S.A

Gestinet Internet Informàtica, S.L
i

Cimcat Serveis, S.L.U
Ajuntament del Vendrell
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12-2012
1630 22700

835- Servei neteja viaria mes desembre

6.366,97

1710 21000

836- Servei manteniment jardins i arbrat mes desembre

3.720,62

Cespa, S.A

3211 22199

837- Material de serveis

94,10

Tot per a la llar Jaume

3420 22199

837- Material de serveis

11,70

Tot per a la llar Jaume

9240 21200

837- Material de serveis

59,88

Tot per a la llar Jaume

3340 22199

837- Material de serveis

50,75

Tot per a la llar Jaume

9200 22199

1610 21000

837- Material de serveis
38,66
838- Material per reparació cementiri i retirada arbre pl de
28,53
l'om
838- Material per reparació cementiri i retirada arbre pl de
27,88
l'om
839- Reparació escomesa pou aigua
1.594,11

9200 22000

840- Servei còpies IR3080 Ajuntament 11-12-12 a 20-12-12

9240 22000

840- Servei còpies IR3080 Ajuntament 11-12-12 a 20-12-12

43,55

Canon Penedès S.A

9200 22000
9200 22000
9200 22700
3211 22700
3210 22700
9201 22700
3371 22700
2312 22700
9202 22700
9242 22700
3120 22700
9240 22700
9243 22700
9241 22700
1710 63701

841- Abonament servei còpies IR3570
842- Servei còpies IR3570
843- Servei neteja locals municipals mes desembre
843- Servei neteja locals municipals mes desembre
843- Servei neteja locals municipals mes desembre
843- Servei neteja locals municipals mes desembre
843- Servei neteja locals municipals mes desembre
843- Servei neteja locals municipals mes desembre
843- Servei neteja locals municipals mes desembre
843- Servei neteja locals municipals mes desembre
843- Servei neteja locals municipals mes desembre
843- Servei neteja locals municipals mes desembre
843- Servei neteja locals municipals mes desembre
843- Servei neteja locals municipals mes desembre
844- Treballs arranjament parc pujolet

-88,57
129,35
908,09
5.042,30
2.049,06
45,04
134,90
28,91
28,91
86,19
589,29
816,39
167,54
45,51
14.630,99

Canon Penedès S.A
Canon Penedès S.A
Gruman's Servicios
Gruman's Servicios
Gruman's Servicios
Gruman's Servicios
Gruman's Servicios
Gruman's Servicios
Gruman's Servicios
Gruman's Servicios
Gruman's Servicios
Gruman's Servicios
Gruman's Servicios
Gruman's Servicios
Cespa, S.A

1710 63701

845- Abonament Treballs arranjament parc pujolet

-8.257,73

Cespa, S.A

3210 22105

848- Menús servits escola bressol mes desembre

449,87

Espai Lleure Divertalia, S.L

1610 22101

849- Dotació reserva aigua desembre 2012

3.087,91

Consorci d'Aigües de Tarragona

1610 22101

850- Dotació reserva aigua desembre 2012

7.777,12

Consorci d'Aigües de Tarragona

3120 22300

851- Servei taxi consultori mèdic mes de desembre 2012

99,70

9200 22000

852- Abonament servei còpies IR3570

-129,35

3211 22199

853- Material de serveis

0,19

Auto-Taxi Josep Singla
Cànon sistemes d'oficina
Penedès, S.A
Ferreteria Jaume, S.A

9200 21400

854- Franquícia sinistre accident vehicle Renault Kangoo

300,51

9200 22604

855- Notes simples per liquidació plusvàlues

109,08

1690 22700

856- Servei recollida de gos

175,45

REMM GUITART, S.L
Don Francisco Jose Martin Martin
Registre de la Propietat de El
Vendrell
Jardí M. Baix Camp, S.L

1550 62502

857- 1 paperera per municipi de banyeres

68,97

Benito Urban, S.L.U

3372 22001

858- Diaris i revistes per la llar d'avis mes desembre

37,20

Roso Borrell Montserrat

3211 46500

859- Transport escolar mes novembre

1.944,16

Consell Comarcal Baix Penedes

3211 46500

Consell Comarcal Baix Penedes

1650 63902

860- Transport Escolar mes desembre
1.360,61
861- Manteniment enllumenat públic novembre i desembre
2.577,09
2012
862- Instal·lació 2 rellotges astronòmics Av. Marquesa Grinyi 664,73

1620 22700

863- Servei recollida selectiva mes desembre

3.052,68

Eco BP, SL

1693 22700

864- Servei recollida fracció vegetal mes desembre

2.525,46

Eco BP, SL

1693 62300

864- Servei recollida fracció vegetal mes desembre

172,62

Eco BP, SL

1692 22700

865- Servei recollida residus voluminosos mes desembre

1.079,85

Eco BP, SL

1640 21200
1550 22199

1650 21000

24,03

Cespa, S.A

Tot per a la llar Jaume
Incatur, S.L
Incatur, S.L
Electrica Güell, S.A
Canon Penedès S.A

del

Elèctrica Güell, S.A
Elèctrica Güell, S.A

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G

CODI EXP.

NÚM. DOC

PAG.

C/13/101

02

30/56

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)
1620 22700
866- Servei recollida i transport residus mes desembre

12.839,70 Eco BP, SL

1690 22700

867- Servei desratització data 28-11-2012

335,16

Radan Desintec

9200 22700

868- Servei neteja locals municipals mes novembre

908,09

Gruman's Servicios

3211 22700

868- Servei neteja locals municipals mes novembre

5.042,30

Gruman's Servicios

3210 22700

868- Servei neteja locals municipals mes novembre

2.049,06

Gruman's Servicios

9201 22700

868- Servei neteja locals municipals mes novembre

45,04

Gruman's Servicios

3371 22700

868- Servei neteja locals municipals mes novembre

134,90

Gruman's Servicios

2312 22700

868- Servei neteja locals municipals mes novembre

28,91

Gruman's Servicios

9202 22700

868- Servei neteja locals municipals mes novembre

28,91

Gruman's Servicios

9242 22700

868- Servei neteja locals municipals mes novembre

86,19

Gruman's Servicios

3120 22700

868- Servei neteja locals municipals mes novembre

589,29

Gruman's Servicios

9240 22700

868- Servei neteja locals municipals mes novembre

816,39

Gruman's Servicios

9243 22700

868- Servei neteja locals municipals mes novembre

167,54

Gruman's Servicios

9241 22700

868- Servei neteja locals municipals mes novembre
870- Liquidació 01-09-2012 a 31-12-2012 línia regular de
Banyeres
8- Consum telèfon consultori mèdic desembre 2012 línia
977671712
9- Consum telèfon consultori mèdic desembre 2012 línia
977671488
10- ADSL centre cívic desembre línia 977671774

45,51

Gruman's Servicios

1.695,73

Autocars Poch

49,94

Telefònica de España, SAU

42,49

Telefònica de España, SAU

4410 22300
3120 22200
3120 22200
9240 22200
9240 22200
3211 22200
3211 22200
2312
22200/9202
22200
3210 22200
9200 22200
9200 22200
9200 22200
9200 22200
3120 22200
9200 22602
9200 22100
1650 22100
3428 22100
1650 22100
1610 22100
1610 2100
1610 2100
2311 22100
1650 22100
1694 22100

53,86

11- Consum telèfon centre cívic desembre línia 977670108
35,65
12- Consum telèfon CEIP Mare de Déu del Priorat desembre
131,46
línia 977670743
13- Consum telèfon ascensor CEIP Mare de Déu del Priorat
21,73
línia 167549
14- Consum telèfon serveis socials i jutjat de pau desembre
114,84
línia 977671895
15- Consum telèfon escola bressol desembre línia
114,33
977670995
16- Consum telèfon oficines Ajuntament desembre línia
311,64
977671350
17- ADSL oficines Ajuntament desembre línia 977167242
110,07
18- Fax oficines Ajuntament desembre línia 977671228
3,13
19- Consum telèfon ascensor oficines Ajuntament desembre
16,91
línia 977167844
20- Línia VPN ADSL consultori mèdic desembre 702165787
328,02
29- Edició butlletí municipal desembre 2012
48- Electricitat 12-11-2012 a 14-12-2012 Casa Mestre
40009545693
50- Electricitat 12-11-2012 a 14-12-2012 C. Saragossa
40009879950
55- Electricitat 12-11-2012 a 13-12-2012 Pista Poliesportiva
40010423486
57- Electricitat 09-11-2012 a 14-12-2012 Dalt Saifores
40010744906
62- Electricitat 12-11-2012 a 13-12-2012 Diposit Aigua
40022396708
64- Electricitat 12-11-2012 a 14-12-2012 Pous Regants
40023363156
64- Electricitat 12-11-2012 a 14-12-2012 Pous Regants
40023363156
68- Electricitat 12-11-2012 a 13-12-2012 Local de Dones
40031211623
71- Electricitat 12-11-2012 a 14-12-2012 C. Burgos
40010310810
72- Electricitat 15-11-2012 a 15-12-2012 Ermita Mare de Deu
40010423092

Telefònica de España, SAU
Telefònica de España, SAU
Telefònica de España, SAU
Telefònica de España, SAU
Telefònica de España, SAU
Telefònica de España, SAU
Telefònica de España, SAU
Telefònica de España, SAU
Telefònica de España, SAU
Telefònica de España, SAU
Telefònica de España, SAU

1.872,17

Estudi de Comunicació Intus, SL

12,67

Endesa Energia XXI, S.L.U

108,72

Endesa Energia XXI, S.L.U

46,47

Endesa Energia XXI, S.L.U

411,63

Endesa Energia XXI, S.L.U

10,83

Endesa Energia XXI, S.L.U

162,79

Endesa Energia XXI, S.L.U

0,69

Endesa Energia XXI, S.L.U

40,49

Endesa Energia XXI, S.L.U

247,33

Endesa Energia XXI, S.L.U

16,85

Endesa Energia XXI, S.L.U

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G

CODI EXP.

NÚM. DOC

PAG.

C/13/101

02

31/56

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)
73- Electricitat 12-11-2012 a 14-12-2012 semàfors Crta TP4530 22100
166,85
2124 40012172271
74- Electricitat 12-11-2012 a 14-12-2012 Local Joves, Serveis
3371 22100
139,56
Socials, Emissora 40022396459

Endesa Energia XXI, S.L.U
Endesa Energia XXI, S.L.U

2312 22100

74- Electricitat 12-11-2012 a 14-12-2012 Local Joves, Serveis
29,91
Socials, Emissora 40022396459

Endesa Energia XXI, S.L.U

9202 22100

74- Electricitat 12-11-2012 a 14-12-2012 Local Joves, Serveis
29,90
Socials, Emissora 40022396459

Endesa Energia XXI, S.L.U

1610 21000

75- Electricitat 15-11-2012 a 14-12-2012 Centre Civic
Saifores 40023363180
76- Electricitat 12-11-2012 a 14-12-2012 Passatge Pavelló
40040538369
77- Electricitat 12-11-2012 a 11-12-2012 Centre Civic
447889470
78- Electricitat 11-11-2012 a 10-12-2012 Pl. Ajuntament
4475470269
79- Electricitat 12-11-2012 a 11-12-2012 C. Tarragona
447911790
80- Electricitat 12-11-2012 a 11-12-2012 Urb. Pinatellada
447857731
81- Electricitat 12-11-2012 a 11-12-2012 Pou Boscos
448223497
81- Electricitat 12-11-2012 a 11-12-2012 Pou Boscos
448223497
82- Electricitat 12-11-2012 a 11-12-2012 TP-2124 UA
447857750
83- Electricitat 12-11-2012 a 11-12-2012 Sector B-2
447561042
84- Electricitat 12-11-2012 a 11-12-2012 Casc Camí Tancat
447889432
85- Electricitat 12-11-2012 a 11-12-2012 Av. Marta Mata
447561038
86- Electricitat 12-11-2012 a 11-12-2012 Escola Bressol
447945807
87- Electricitat 12-11-2012 a 11-12-2012 C. A Interior
447561057
88- Electricitat 12-11-2012 a12-12-2012 Av. Marquesa de
Griny 447889466
89- Electricitat 12-11-2012 a 12-12-2012 c. Girasol
447889447
90- Electricitat 12-11-2012 a11-12-2012 Escola Publica
447929451
91- Electricitat 15-10-2012 a 13-12-2012 consultori mèdic
447599786
93- Electricitat 15-10-2012 a 13-12-2012 Piscina 447600000
94- Electricitat 12-11-2012 a 11-12-2012 Pou Pujolet
447857727
94- Electricitat 12-11-2012 a 11-12-2012 Pou Pujolet
447857727
95- Electricitat 17-10-2012 a 15-12-2012 Av Lluis Companys
447600072
96- Electricitat 09-10-2012 a 12-11-2012 Bombeig JM
Caparros 452554391
96- Electricitat 09-10-2012 a 12-11-2012 Bombeig JM
Caparros 452554391
171- Reparació d'avaries d'aigua desembre 2012

9200 22000

172- Material d'oficina Ajuntament novembre 2012

9240 22000

173- Material d'oficina centre cívic octubre 2012

9242 22100
1650 22100
9240 22100
9200 22100
1650 22100
1650 22100
1610 22100
1610 22100
1650 22100
1650 22100
1650 22100
1650 22100
3210 22100
1650 22100
1650 22100
1650 22100
3211 22100
3120 22100
3421 22100
1610 22100
1610 22100
1650 22100
1610 22100
1610 22100

4410 22300
1650 22100
1650 22100

30,68

Endesa Energia XXI, S.L.U

266,40

Endesa Energia XXI, S.L.U

384,35

Union Fenosa Comercial, S.L

385,79

Union Fenosa Comercial, S.L

706,80

Union Fenosa Comercial, S.L

797,36

Union Fenosa Comercial, S.L

4,36

Union Fenosa Comercial, S.L

79,46

Union Fenosa Comercial, S.L

715,91

Union Fenosa Comercial, S.L

62,19

Union Fenosa Comercial, S.L

523,09

Union Fenosa Comercial, S.L

250,01

Union Fenosa Comercial, S.L

285,62

Union Fenosa Comercial, S.L

270,64

Union Fenosa Comercial, S.L

958,89
2.333,57
157,66

Union Fenosa Comercial, S.L
Union Fenosa Comercial, S.L
Union Fenosa Comercial, S.L
Union Fenosa Comercial, S.L

378,11
473,21

Union Fenosa Comercial, S.L

9,26

Union Fenosa Comercial, S.L

115,46

Union Fenosa Comercial, S.L

203,22

Union Fenosa Comercial, S.L

31,04

Union Fenosa Comercial, S.L

64,95

Union Fenosa Comercial, S.L

5.455,58

Sorea, SA

6,54

Rosó Borrell Montserrat

15,39
193- Línia autocar comarcal període 1-4-2012 a 30-6-2012
1.664,90
215- Electricitat 09-10-2012 a 12-11-2012 C. A Interior
281,75
Boscos 447561057
216- Electricitat 09-10-2012 a 12-11-2012 C. Tarragona
750,54
447911790

Rosó Borrell Montserrat
Autocars Poch
Union Fenosa Comercial, S.L
Union Fenosa Comercial, S.L
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217- Electricitat 09-10-2012 a 12-11-2012 TP-2124 UA
1650 22100
447857750
218- Electricitat 09-10-2012 a 12-11-2012 Urb. Pinatellada
1650 22100
447857731
219- Electricitat 09-10-2012 a 12-11-2012 Pou Boscos
1610 22100
448223497
220- Electricitat 09-10-2012 a 12-11-2012 Sector B-2
1650 22100
447561042
221- Electricitat 09-10-2012 a 12-11-2012 Marquesa Griny
1650 22100
447889466
222- Electricitat 09-10-2012 a 12-11-2012 C.Girasol Priorat
1650 22100
447889447
223- Electricitat 09-10-2012 a 12-11-2012 Av Marta Mata
1650 22100
447561038
224- Electricitat 09-10-2012 a 12-11-2012 Escola Bressol
3210 22100
447945807
225- Electricitat 08-10-2012 a 12-11-2012 Casc Cami Tancat
1650 22100
447889432
226- Electricitat 09-10-2012 a 12-11-2012 Centre Civic
447889470
9240 22100
227- Electricitat 08-10-2012 a 11-11-2012 Pl Ajuntament
9200 22100
447540269
228- Electricitat 09-10-2012 a 12-11-2012 Escola Publica
3211 22100
447929451
229- Electricitat 09-10-2012 a 12-11-2012 Pou Pujolet
1610 22100
447857727
229- Electricitat 09-10-2012 a 12-11-2012 Pou Pujolet
1610 22100
447857727
231- Abonament factures manteniment enllumenat públic oct1650 21000
nov-des 2012
241- Electricitat 12-11-2012 a 11-12-2012 Zona Carretera
1650 22100
40010140264
242- Electricitat 12-11-2012 a 11-12-2012 Sant Miquel
1650 22100
40023363327
243- Electricitat 09-10-2012 a 12-11-2012 Sant Miquel
1650 22100
40023363327
244- Electricitat 17-10-2012 a 15-11-2012 Centre Civic
9242 22100
Saifores 40023363180
245- Electricitat 12-11-2012 a 12-12-2012 C. Farigola Priorat
1650 22100
40011998128
246- Electricitat 12-11-2012 a 11-12-2012 TP-2124 UA B-2
1650 22100
40011414523
247- Electricitat 16-10-2012 a 09-11-2012 Dalt Saifores
1650 22100
40010744906
248- Electricitat 08-10-2012 a 15-11-2012 Ermita Mare de
1694 22100
Deu 40010423092
314- Electricitat 12-11-2012 a 11-12-2012 Bombeig JM
1610 22100
Caparros 452554391
9200 22699
1620 22700
1620 22700

350- Cànon per actuacions Festa Major 2002

703,22

Union Fenosa Comercial, S.L

819,15

Union Fenosa Comercial, S.L

94,15

Union Fenosa Comercial, S.L

67,30

Union Fenosa Comercial, S.L

1.044,30

Union Fenosa Comercial, S.L

2.586,91

Union Fenosa Comercial, S.L

251,60

Union Fenosa Comercial, S.L

242,38

Union Fenosa Comercial, S.L

541,76

Union Fenosa Comercial, S.L

303,23

Union Fenosa Comercial, S.L

370,42

Union Fenosa Comercial, S.L

208,69

Union Fenosa Comercial, S.L

9,24

Union Fenosa Comercial, S.L

131,82

Union Fenosa Comercial, S.L

11.954,03 Citelum Ibèrica, SA
110,43

Endesa Energia XXI, S.L.U

256,35

Endesa Energia XXI, S.L.U

278,58

Endesa Energia XXI, S.L.U

56,43

Endesa Energia XXI, S.L.U

66,85

Endesa Energia XXI, S.L.U

253,03

Endesa Energia XXI, S.L.U

24,64
45,49
88,52
381,15

359- Regularització cànon servei recollida selectiva any 2012 7.362,28
363- Regularització cànon servei recollida de residus any
-7.228,10
2012

Endesa Energia XXI, S.L.U
Endesa Energia XXI, S.L.U
Union Fenosa Comercial, S.L
SGAE - Societat General d'Autors
i Editors
ECO BP, SL
ECO BP, SL

Intervencions:
Sr. Coll: son factures del 2012 o van arribar desprès del 31 de desembre de 2012 o
no es va pagar al 2013.
Sr. Menéndez: aquí también hay que mejorar la eficacia del Ayuntamiento, son 199
facturas que pasan al presupuesto del 2013, hay algunas de febrero de 2012. Es
mucho dinero lo de Unión FENOSA. Hay 4 facturas de Endesa. No estamos de
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acuerdo con la eficacia, hay trabajos de arrenjament del Pujolet de 14.000 euros que
luego se abonan en 8.000 euros.
Sr. Guasch: Citelum no venia a fer les rondes. No pagàvem cap factura, ens van fer
un abonament i llavors varem desencallar les factures pendents, per això hi han
factures de principi d’any. Nosaltres estem fent lectures però facturen quan volen. El
Rafa esta reclamant factures.
Sr. Coll: entre les factures que reclamen, rectifiquem etc. arriben tard.
Sr. Inglada: hi ha factures sense consignació pressupostària, hi ha coses passades
per no haver de fer modificació de crèdit com el projecte de la gespa del camp de
futbol.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa
aprovada amb el següent resultat:
• Vots a favor: 5 de CiU, 1 del PP.
• Vots en contra: 4 del PSC i 1 de ICV.
• Abstencions: 0.
RESULTAT: MAJORIA ABSOLUTA.

10. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
2/2013 DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2013, H/13/039.
ANTECEDENTS
1. Per providència de l’Alcaldia de data 25 de març de 2013, s’ha incoat l’expedient
per modificar el crèdit mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
2. La present modificació preveu una sèrie de despeses per a les quals la
consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari actual i, per tant, cal
tramitar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari. Aquest expedient
s’ha de finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals, amb
subjecció a les disposicions vigents.
MODIFICACIONS PRESSUPOST DESPESES:
1/ Suplements de crèdit:
Aplicació
pressupostària Denominació actuació
3371 13000
Retribucions bàsiques personal laboral fix
3371 16000
1550 21000

Consignació
inicial

Proposta
d'increment

Consignació
definitiva

6.279,97

523,33

6.803,30

Seguretat social
2.123,64
Reparacions, manteniment i conservació de vies
6.000,00
públiques

165,11

2.288,75

7.200,00

13.200,00
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25.000,00

23.636,61

48.636,61

4530 21000

Reparacions i manteniment de carreteres

1.000,00

1.200,00

2.200,00

3120 21200

Edificis i altres construccions

300,00

500,00

800,00

9200 21300

Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge

3.000,00

2.000,00

5.000,00

3211 21200

Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i
750,00
altres construccions

1.800,00

2.550,00

3340 22199

Altres subministraments

100,00

1.060,00

1.160,00

4410 22300

Servei de transport línia comarcal

5.270,00

1.664,90

6.934,90

1610 22706

Estudis i treballs tècnics

2.000,00

8.703,26

10.703,26

4310 22706

Actuacions de dinamització comercial

3.000,00

883,83

3.883,83

1610 48900

Aportació anual com a soci Regants de Saifores

320,00

120,00

440,00

9200 62600

Adquisició equipament per al procés de la informació

1.430,00

1.829,25

3.259,25

3420 62200

Projecte tècnic instal·lació gespa artificial i tancaments
16.520,00
al camp de futbol municipal

420,00

16.940,00

3421 63200

Inversió de reposició en edificis i altres construccions

1510 64000

Redacció POUM

9.762,28

851,84

10.614,12

9.784,49

646,54

10.431,03

53.204,68
2/ Crèdits extraordinaris:
Aplicació
pressupostària Denominació actuació
3373 22501
Taxes de telecomunicacions per actes d'inspecció

Proposta de consignació
353,00

9200 22698

Indemnitzacions per reclamació de responsabilitat patrimonial

2.115,35

1650 22706
1694 48900

Estudis i treballs tècnics

1.132,56

Transferències a famílies i institucions sense finalitat de lucre

500,00

3420 63300

Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge

1.200,00
5.300,91

TOTAL MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

58.505,59 €

MODIFICACIONS PRESSUPOST INGRESSOS:
1/ Romanent de tresoreria:
Classificació
econòmica

Nom

87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

Import
58.505,59

TOTAL MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS

58.505,59 €

3. El secretari interventor ha emès informes favorables.
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 Reial decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar
Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G

CODI EXP.

NÚM. DOC

PAG.

C/13/101

02

35/56

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

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, el president ha
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de
suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria o mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del
pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació
del respectiu servei.
3. Segons els articles 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 amb majoria simple.
4. Cal tenir en compte 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, en relació
a l’article 11.4 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (norma que deroga la Llei orgànica 5/2001, de 13 de
desembre, complementària de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària, així com
el Text Refós de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre).

Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 2/2013, del tipus
Suplement de crèdit i Crèdit extraordinari, que cal finançar mitjançant romanent de
tresoreria per a despeses generals, per un import total de 58.505,59 €.
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província. En cas que no es presentin 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:
Sr. Coll: per donar compliment, ho compensem amb romanent de tresoreria.
Sr. Inglada: si en tres mesos hem de fer una modificació es que no l’hem fet gaire
bé. Es doblen consignacions.
Sr. Coll: el pressupost és un ens viu.
Sr. Inglada: no heu volgut inflar el pressupost i ara toca fer-ho, dobleu despeses.
Ara tireu del romanent de tresoreria.
Sr. Coll: si hi ha necessitats s’han de fer. Si han de pagar factures ho hem de fer.
Sr. Inglada: i perquè serveix el pressupost? Es per preveure.
Sr. Coll: hi ha coses que no es poden preveure.
Sr. Guasch: per exemple hi ha sinistres que primer s’ha de pagar per l’Ajuntament i
desprès ho cobres de l’assegurança. Qui havia de preveure que la porta de
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l’Ajuntament es trencaria? Té mal disseny.
Sr. Inglada: els 193.000 euros d’abans que s’incorporen s’afegeix aquests 53.000
euros? Augmenta els 193.000 i 53.000?.
Sr. Menéndez: el 91,5% a despesa corriente y el 8,5% a inversiones, hay
reclamaciones patrimoniales, en temas sociales no se contempla ningún incremento.
Hay 132 afectados en el expediente de suspensión de agua, han creado la tasa de
ingresos mínimos y nosotros la teníamos a 0, y hay familias que no tienen recursos.
En el presupuesto de 2013 se presupuestó un importe y ahora se dobla. No estamos
de acuerdo.
Sr. Alcaldessa: hi ha una quantitat gran de famílies que estem ajudant.
Sr. Fernàndez: tenim més de trenta families, es bonifica aigua i brossa. Hi ha 7
famílies que s’han ajudat des del Consell Comarcal.
Sr. Menéndez: de los 130 afectados hay alguna de estas familias?
Sr. Alcaldessa: es il·legal bonificar el 100%. Ara hi ha un límit temporal per revisió,
pot ser que la vida et canviï.
Sr. Inglada: quin límits hi ha per dir que una persona ho necessita o no?
conec una persona que està al límit però perquè una persona de la família no està
necessitada no li donen ajudes. L’Ajuntament pot posar unes bases.
Sr. Alcaldessa: ho marca el serveis socials.
Sr. Inglada: i perquè no podem marcar-ho nosaltres?
Sr. Menéndez: un municipio de más de 200.000 habitantes bonifica el 100% y
tendrán servicios jurídicos para ello.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa
aprovada amb el següent resultat:
• Vots a favor: 5 de CiU, 1 del PP.
• Vots en contra: 4 del PSC i 1 de ICV.
• Abstencions: 0.
RESULTAT: MAJORIA ABSOLUTA.

11. MOCIÓ SOBRE ELS PEATGES AL BAIX PENEDÈS, C/13/076.
Vist el posicionament del Consell d'Alcaldes sobre els peatges al Baix Penedès:
La comarca del Baix Penedès està creuada per dues línies de trens de rodalies i una
de gran velocitat, dos gasoductes, dues línies d’alta tensió, tres autopistes de peatge
(AP-7, AP-2 i la Pau Casals) i una carretera estatal (N-340) a desdoblar en un futur
immediat, conformant un corredor per on han de creuar totes les infraestructures que
donen servei al país.
Malgrat aquesta situació i paradoxalment, els ciutadans i les ciutadanes del Baix
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Penedès pateixen evidents limitacions al seu dret a la mobilitat i, per tant, perden
competitivitat respecte d’altres territoris més “ben situats”, perquè les vies
alternatives a l'AP-7 i a la C-32 lliures de peatges –que són la C-31 i la N-340actualment estan saturades i poden ser perilloses per l'alt volum de trànsit de
vehicles que han de suportar.
Aquest fet genera que, tant la circulació en direcció a Barcelona i a Tarragona
esdevingui un viacrucis per a tots aquells ciutadans que s'hi han de desplaçar per
motius laborals o personals en ambdues direccions cada dia. Aquesta situació
s’agreuja en el període estival, quan el volum de vehicles augmenta de forma molt
sensible, provocant contínues retencions a les vies gratuïtes que creuen el Baix
Penedès, tant la N-340 com la C-31.
Per altra banda, des dels últims anys, la comarca del Baix Penedès i sobretot aquells
petits municipis de l'interior del territori han buscat vies alternatives de foment de
l'economia local i comarcal. I ho ha fet prioritzant aspectes mediambientals i de
protecció del paisatge de la comarca, amb l’objectiu de fomentar activitats com
l'enoturisme i creant sinèrgies amb el turisme tan estès als municipis costaners i que
acaba beneficiant tot el nostre territori.
Des de l'any 2002 que va redactar-se el primer projecte del desdoblament de la N340, els diferents ajuntaments afectats i el Consell Comarcal del Baix Penedès han
demanat diàleg entre el territori i el Ministeri de Foment amb l’objectiu que finalment
es pogués arribar a un consens entre ambdues administracions per poder executar
aquella alternativa que fos menys perjudicial per al territori.
En aquest primer projecte de l'any 2002 estava contemplada l'alternativa B-Autopista
(amb peatge lliure per trànsit intern) que permetia ampliar en un o dos carrils
l'autopista en ambdós sentits. Aquesta proposta va rebre el consens de tots els
ajuntaments afectats, així com del mateix Consell comarcal.
En el projecte del Ministeri de l'any 2006 aquesta alternativa desapareix. Tampoc
s'esmenta en l'avantprojecte del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona de la
Generalitat de Catalunya, de l'any 2007.
Davant d’aquesta situació, el territori va presentar tot un seguit d'al·legacions per
millorar la mobilitat dels residents, tant cap a Barcelona com cap a Tarragona. Se
sol·licitava que es respectés l'alternativa B-autopista en el traçat del desdoblament
de la N-340, alhora que també es demanava resoldre el trànsit del recorregut el
Vendrell-Vilanova-Sitges amb gratuïtat de l'autopista C-32. S'argumentava que la C31 no té prou capacitat. Totes aquestes al·legacions van ser rebutjades.
Paral·lelament a la presentació de les al·legacions, l'any 2010 es van iniciar els
tràmits de presentació d'un contenciós administratiu a l'Audiència Nacional i es es
van presentar a les diferents administracions del territori tot un seguit de mocions
defensant l'alternativa consensuada pel territori referent al desdoblament de la N340. L’any 2012 es va desestimar aquest contenciós.
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Referent a la gratuïtat i revisió dels peatges de la C-32, el març del 2007 el Consell
Comarcal del Baix Penedès va aprovar una moció de rebuig a l'increment dels
peatges de la C-32. El setembre 2012 el Consell Comarcal del Baix Penedès va
aprovar una moció en què demanaca la gratuïtat dels peatges de les autopistes que
passen per la comarca per als residents al Baix Penedès (peatge de Cunit i peatge
de Vendrell).
Tenint en compte que hi ha hagut casos similars en el territori, on aquesta petició de
facilitar el trànsit dels ciutadans i ciutadanes preveient poder circular per dins
l'autopista de forma gratuïta, s'ha resolt favorablement, com són en el tram
Torredembarra-Salou i el cas de Vilafranca-Sant Sadurní.
Tenint en compte que la voluntat del territori és utilitzar les vies ja construïdes al
Baix Penedès, com poden ser la AP-7 i la C-32, com a corredor intern gratuït, es
procedeixi a suprimir els peatges de Cunit i el Vendrell, de manera que l'arc així
considerat actuï com a una ronda comarcal capaç de millorar les comunicacions
viàries dels residents a la comarca tant amb Barcelona com amb Tarragona.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple:
PRIMER.- Instar la gratuïtat dels peatges de l'AP7 del Vendrell fins a Torredembarra
i fins a Vilafranca, de la C-32, des del Vendrell fins a Cubelles, i l'AP-2 de la Bisbal
del Penedès fins a Vila-rodona, mentre el Ministerio de Fomento resolgui una solució
definitiva per a la carretera CN 340 al seu pas pel Baix Penedès.
SEGON.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya un estudi de mobilitat
de la comarca del Baix Penedès.
TERCER.- Trametre aquest posicionament a tots els ajuntaments de la comarca per
tal que li donin suport.
Intervencions:
Sra. Alcaldessa: en el Consell d’Alcaldes s’ha acordat i nosaltres també ho volem
fer d’instar la gratuïtat dels peatges de l'AP7 del Vendrell fins a Torredembarra i fins
a Vilafranca, de la C-32, des del Vendrell fins a Cubelles, i l'AP-2 de la Bisbal del
Penedès fins a Vila-rodona, mentre el Ministerio de Fomento resolgui una solució
definitiva per a la carretera CN 340 al seu pas pel Baix Penedès i demanar al Govern
de la Generalitat de Catalunya un estudi de mobilitat de la comarca del Baix
Penedès.
Sr. Menéndez: estamos de acuerdo con las dos propuestas que se hacen, pero no
estamos de acuerdo con buena parte de la exposición de motivos por no ajustarse a
la realidad e ir en contra de lo reivindicado por Banyeres en su día presentado como
alegaciones y en un Consell d’Alcaldes de 2005 justamente con una buna parte de
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los municipios de la Comarca.
Sr. Merino: llegeix un document del Subdelegat del Govern de l’Estat:
La província de Tarragona pateix un dèficit històric d’infraestructures. Negar-ho, no
és realista. Demanar paciència, ni és realista ni és just. Tampoc resulta realista ni
just exigir que el dèficit històric d’infraestructures se solucioni en un any. Abans
d’acabar legislatura tindrem la T-11, que haurà costat més de 35 milions d’euros i
que podrem inaugurar enguany; posarem punt i final al primer tram de l’A-27,
Tarragona-El Morell, i els altres tres trams, en suspens per no disponibilitat
pressupostària, els tindrem en un alt percentatge d’execució. En total, destinats a l’A27, hi ha prop de 230 milions d’euros. L’Estat ha aturat aquesta obra, és cert, però
ha destinat una xifra aproximada, 180 milions d’euros, al pagament de les factures
pendents dels diferents consistoris de Tarragona. A més a més, Tarragona és la
segona província de Catalunya, rere Barcelona, amb una major partida destinada a
pagar les expropiacions, 39 milions d’euros. El Govern Central, dins les seves
possibilitats, dóna tot el suport possible a Tarragona, marcant les línies prioritàries
d’actuació i sembla que tots estaríem d’acord en pensar que abans de fer obra s’han
de pagar les factures, no?
A més a més, no ens podem oblidar de les comarques de l’Ebre, i podem avançar
que enguany, també es preveu acabar la variant de L’Aldea, que haurà costat prop
de 30 milions d’euros..
La província demana, i amb raó, que una infraestructura bàsica com l’A-27
s’acceleri. Aquesta és una petició que compta, ningú ho dubti, amb el suport de la
Subdelegació del Govern. Com també és una petició totalment legítima, i justa, la
gratuïtat de l’AP-7 mentre no s’executi l’obra de desdoblament de la N-340. La
petició la va llançar en un primer moment el President del Consell Comarcal del Baix
Penedès, i Alcalde de Calafell, en un clar exemple de polític defensant el seu
territori. A la petició del President del Consell Comarcal del Baix Penedès s’hi han
sumat el President del Consell Comarcal del Tarragonès i els alcaldes de
Torredembarra, Roda de Barà i Creixell. Estic segur que aquesta petició la
traslladaran a la Subdelegació, el vehicle adequat per portar el que calgui a
l’administració central. No obstant, m’agradaria remarcar que la lluita per millorar les
infraestructures de la nostra província ha de ser una lluita comuna, allunyada
d’interessos partidistes. La defensa d’un determinat color polític o d’un altre és
absolutament legítima però el millor camí per fracassar en aconseguir els objectius
de Tarragona és saltar al terreny de joc amb una altra samarreta que no sigui la que
ens uneix a tots, la de Tarragona.

Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa
aprovada amb el següent resultat:
• Vots a favor: 5 de CiU, 1 del PP, 4 del PSC i 1 de ICV.
• Vots en contra: 0.
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•

Abstencions: 0.

RESULTAT: UNANIMITAT
12. MOCIÓ EN SUPORT ALS PAGESOS I PROPIETARIS AFECTATS PEL
PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA C-51 EL
VENDRELL-VALLS, C/13/085.
Per Acord de Govern l’any 2008 es va declarar l’ocupació urgent dels béns afectats
per l’expropiació pel Projecte AT00164, “Millora general. Condicionament el Vendrell
– Valls. Carretera C-51, PK 10,00 al 24,300 i del PK 26,800 al 33,800. Tram
Albinyana – Valls”, dels termes municipals l’Albinyana, La Bisbal del Penedès,
Rodonyà, Vila – rodona, Alió, Puigpelat i Valls.
Que l’aprovació del Projecte per l’Administració portava implícita la declaració
d’utilitat pública, o des de l’any 2009, aproximadament, unes 345 finques dels
municipis de Valls, Puigpelat, Alió, Vila – rodona, Rodonyà, Albinyana i La Bisbal del
Penedès tenen les seves explotacions comprometés per aquest projecte constructiu.
I tot haver estat considerada una obra millora de gran interès pel desenvolupament
econòmic del nostre territori que s’assumia amb la màxima diligència, ha patit
importants retards en tot el procés de la seva gestió.
Que les negociacions amb la Generalitat per les indemnitzacions es van demorar
dos anys més de l’inici del procés, fins que a principis del 2011 es signaren la
majoria d’acords d’indemnització. És a dir, que fa ja Quatre anys que es varen
expropiar els terrenys, i que durant dos anys els afectats es trobaren sense la finca
expropiada i sense saber quina seria la indemnització que cobrarien, i un cop
acordades les indemnitzacions, han transcorregut dos anys més sense que s’hagin
pagat els esmentats imports.
Que la legislació estableix que un projecte que s’executa sota l’empara de la Llei
d’expropiació forçosa, i tal com es cita en l’acord publicat per aquest projecte està
motivat per la necessitat de solucionar els problemes de seguretat del trànsit rodat i
del veïns que la situació de la carretera comporta, sempre ha d’anar acompanyat
d’una retenció de crèdit que permeti afrontar les despeses necessàries, entre
d’altres, les indemnitzacions als particulars expropiats. Si tenim en compte que a
primers de 2011 es signen la majoria dels acords de indemnització, la Generalitat va
tenir la possibilitat de fer els pagaments durant el 2012, malgrat tot no es va
considerar aquest deute en el pressupost.
Que el conjunt de la societat també ha de saber que la Llei preveu que en cas de
retard en els pagament de les indemnitzacions, la Generalitat està obligada a pagar
els interessos de demora generats. De manera que el retard en els pagaments no
solament va en detriment dels afectats de manera directa, sinó que acaba
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repercutint a tota la societat catalana que acaba una obra més cara del que podria
haver costat.
D’altra banda, l’abandonament de les obres en alguns trams del recorregut ha
ocasionat prejudicis als pagesos i propietaris afectats per la pèrdua de patrimoni,
afegint més dificultats en la gestió de les seves explotacions.
I que la lenta execució de la carretera C – 51 ha afectat el desenvolupament
personal i professional de totes les persones expropiades, perquè es troben
desemparades i víctimes d’una situació abusiva per part de l’Administració.
Per tot això, es proposa al Ple:
PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat:
Que pagui les indemnitzacions pendents i els interessos que la Generalitat hagi
contret amb cada persona expropiada per les obres de la Carretera C-51, per no
haver efectuat el pagament dins del termini legal, i liquidi el tràmit de Mutus Acords
amb els propietaris en els trams de la Carretera on restin pendents.
Que tingui en compte la demanda dels propietaris de finques ocupades
temporalment, no expropiades, perquè reclamen tenir la garantia que les
recuperaran tal i com estaven abans de l’ocupació.
Que en els pressupostos del 2013 hi hagi habilitada la partida per pagar als
expropiats de la C-51. Indemnitzacions que no tant sols han d’estar incloses en el
pressupost 2013, sinó que s’han de fer efectives dins el primer semestre, ja que els
afectats fa quatre anys que els hi van prendre la finca.
SEGON.- Instar al Parlament de Catalunya:
Que vetlli per a què és faci un acurat seguiment d’aquest procés expropiatori.
TERCER.- Comunicar al present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat,
Parlament de Catalunya, President de la Generalitat i Unió de Pagesos de
Catalunya.
Intervencions:
No es realitzen
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa
aprovada amb el següent resultat:
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•
•
•

Vots a favor: 5 de CiU, 1 del PP, 4 del PSC i 1 de ICV.
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.

RESULTAT: UNANIMITAT
13. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN DE DATA 18
D’ABRIL DE 2013, PER LA QUAL S’APROVA LA CONTRACTACIÓ DEL
SR. XAVIER MONTSERRAT TORT COM A MONITOR DEL LOCAL DE
JOVES, L/13/013.
En data 18 d’abril de 2013, per junta de govern local es va adoptar l’acord que
aprova la contractació del Sr Xavier Montserrat Tort com a monitor del local de joves,
el qual es transcriu a continuació:
“Vist que el passat 15 de març de 2013, el treballador Ramón Galofré Grau va
contraure matrimoni i li correspon un permís per matrimoni de 15 dies naturals
segons indica l’article 16.1 del conveni col·lectiu de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès.
Atès que en data 16 d’abril de 2013, el treballador Ramón Galofré Grau ha tingut un
fill i li correspon 15 dies de permís per paternitat segons indica l’article 16.5.1 del
conveni col·lectiu de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.
Que donat que no disposem de cap persona contractada perquè dugui a terme
aquestes funcions, es considera urgent i inajornable de Xavier Montserrat Tort per
poder seguir prestant el servei del Local de Joves.
Vist que es considera necessari la contractació d’una persona per realitzar la
substitució del Ramón Galofré Grau del permís de matrimoni a partir del 22-04-2013
fins al 06-05-2013 i del permís de paternitat del 07-05-2013 fins al 21-05-2013.
Atès que la persona més adequada per realitzar la substitució del Ramón Galofré
Grau es el Xavier Montserrat Tort degut que ha estat col·laborant en el local de
joves.
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès acorda:
PRIMER.- Aprovar la contractació de Xavier Montserrat Tort, com a monitor del
Local de Joves durant els permisos de matrimoni i paternitat del treballador Ramón
Galofré Grau.
SEGON.- Comunicar el present acord a Xavier Montserrat Tort, la Gestoria
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Vandellòs, i als representants dels treballadors.
TERCER.- Publicar el present acord al BOP i al DOGC.”
Per tot això, es proposa al ple l’adopció del següent ACORD:
ÚNIC.- Donar compte del l’acord de junta de govern local de data 18 d’abril de 2013,
pel qual s’aprova la contractació del Sr, Xavier Montserrat Tort com a monitor del
local de joves.
Sr. Acosta: va tenir un fill Ramon Galofer, hem tingut d’agafar una persona de
confiança per la baixa de maternitat i boda.
S’ha donat compte
14. DONAR COMPTE DEL CESSAMENT I NOMENAMENT DE MEMBRES DE
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I TINENT D’ALCALDE, DECRET D/13/033,
C/13/095.
En data 30 d’abril de 2013, l’Alcaldessa mitjançant el Decret D/13/033 va resoldre el
següent:
En data 16 de juny de 2011, es va dictar el Decret D/11/130 de nomenament dels
membres de la Junta de Govern Local formant-ne part els següents:
Presidenta: Sra. Núria Figueras Tuset.
Vocals:
1. Sr. Josep Maria Acosta Fajardo.
2. Sr. Joan Coll Molero.
3. Sr. Jerónimo Merino Iglesias.
En data 16 de juny de 2011, es va dictar el Decret D/11/129 de nomenament de
Tinent d’Alcaldes, designant com a Primer al Sr. Josep Maria Acosta Fajardo i com a
Segon al Sr. Jerónimo Merino Iglesias.
En data 21 de desembre de 2012, es va dictar el Decret D/12/143 de cessament i
nomenament de Tinent d’Alcalde, es va cessar com a Primer Tinent Alcalde al Sr.
Acosta i es va designar com a Segon Tinent Alcalde al Sr. Acosta i es va cessar
coma Segon Tinent Alcalde al Sr. Merino i es va nomenar com a Primer Tinent
Alcalde al Sr. Merino.
Atès l’art 23 de la LRBRL 7/1985 i l’art 52 i 46 del ROF 2568/1986 regula el règim
jurídic de la Junta de Govern Local i els Tinents d’Alcalde.
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Per tot l’anterior, RESOLC:
PRIMER.- Cesso al Sr. Josep Maria Acosta Fajardo com a membre de la Junta de
Govern Local, que manté les funcions de la regidoria corresponent atès el Decret
D/11/132 de 16 de juny.
SEGON.- Cesso al Sr. Josep Maria Actosta Fajardo com a Segon Tinent d’Alcalde,
que manté les funcions de la regidoria corresponent atès el Decret D/11/132 de 16
de juny.
TERCER.- Nomeno al Sr. Jordi Guasch Bea com a membre de la Junta de Govern
Local, que manté les funcions de la regidoria corresponent atès el Decret D/11/132
de 16 de juny i quina configuració queda de la següent manera:
Presidenta: Sra. Núria Figueras Tuset.
Vocals:
1. Sr. Jordi Guasch Bea.
2. Sr. Joan Coll Molero.
3. Sr. Jerónimo Merino Iglesias.
TERCER.- Nomeno al Sr. Jordi Guasch Bea com a Segon Tinent d’Alcalde.
QUART.- Publicar-ho al BOP de Tarragona d’acord amb allò que disposa l’art 46 del
ROF 2568/1986, sens perjudici que aquesta resolució serà efectiva l’u de maig de
2013.
CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució als interessats.
Per això, es proposa al Ple:
ÚNIC.- Donar-se per assabentat del present acord modificatiu del cartipàs municipal.
Intervencions:
Sra. Alcaldessa: com es va dir en la junta de portaveus, s’ha variat els membres de
la junta de Govern Local. Igualment tots estan a la Junta de Govern local i poden
opinar
S’ha donat compte
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15. DONAR COMPTE DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I EL CONSELL
COMARCAL
DE
BAIX
PENEDÈS,
RELATIU
AL
SERVEI
D’ASSESSORAMENT SOBRE EL DEUTE HIPOTECARI.
L’article 2 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
estableix com objectius de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’execució i la
gestió de les polítiques d’habitatge que són competència de la Generalitat i,
especialment les relatives a les actuacions públiques en matèria d’habitatge,
garantint la proximitat al territori.
L’article 3.1.q) de la Llei 13/2009, esmentada atorga a l’Agència la funció d’evitar que
cap persona resti exclosa d’un habitatge per motius econòmics i garantir l’estabilitat i
la seguretat dels residents més vulnerables.
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en l’entorn actual de crisi econòmica i
financera, davant els problemes dels ciutadans per fer front al pagament dels
préstecs o crèdits hipotecaris dedicats a la compra d’habitatge principal i
d’impagament, i amb la finalitat d’evitar la pèrdua de l’habitatge i el risc d’exclusió
residencial ha impulsat el servei d’assessorament sobre el deute hipotecari
(Ofideute), amb la finalitat d’atendre les consultes de la ciutadania respecte a les
dificultats relacionades amb el pagament dels seus préstecs hipotecaris destinats a
la compra del seu habitatge habitual i sobre les seves responsabilitats contractuals.
També els ofereix la possibilitat de intercedir entre les famílies i les entitats
financeres titulars dels préstecs, per arbitrar solucions proporcionades i adaptades a
la capacitat actual de pagament dels afectats, que possibilitin el retorn del crèdit, i
evitar la pèrdua de l’habitatge; o arribar, sinó, a la resolució no onerosa del préstec.
La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, modificada per la Llei
9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica, els decrets que la
despleguen i concretament, el Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al Dret a
l’Habitatge 2009-2012 constitueixen el marc normatiu de col·laboració entre l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya i els ajuntaments, que tenen per finalitat principal
assegurar la màxima cobertura territorial en la prestació de serveis i facilitar la
proximitat de les gestions a la ciutadania.
El Pacte nacional per a l’habitatge 2007-2016 destaca en l’Objectiu 1.4.1 la
necessitat de potenciar la mediació entre l’entitat financera i les persones afectades,
i concretament que “la Generalitat, mitjançant el servei Ofideute, coordinarà i donarà
suport a totes les iniciatives que des del món local i entitats socials es realitzin per
donar suport i assessorament a les persones amb dificultats o en risc d’exclusió
social residencial.” Aquesta col·laboració es pot dur a terme mitjançant el Servei
d’assessorament sobre el deute hipotecari de l’Agència d'Habitatge (Ofideute) i el
Servei de la Borsa d'Habitatge del Consell Comarcal del Baix Penedès.
D'altra banda, l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
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règim local enumera entre les formes de cooperació interadministratives el conveni.
En el mateix sentit, L'art. 150 de la llei municipal de Catalunya, que es desenvolupa
reglamentàriament en els art. 303 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, enumera
entre les formes de cooperació interadministratives el conveni. A més, l'article 108 i
ss de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, regula els convenis de col·laboració entre
administracions.
El Ple de la corporació, en sessió 7/2011, de 25 de juliol, va delegar a favor de la
Junta de Govern: ”3.2.11 Aprovar convenis interadministratius, llevat que comportin
delegació o assumpció de competències administratives d'altres ens”.
Per tot l'anteriorment exposat, el conseller delegat de les Àrees de Consum,
Urbanisme, Habitatge i Control Ambiental d'Activitats, proposa a la Junta de Govern
l'adopció del següents
A C O R D S:
PRIMER. Aprovar el model de conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge
de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Penedès, relatiu al
servei d’assessorament sobre el deute hipotecari.
SEGON. Autoritzar al president del Consell Comarcal, Sr. Joan Olivella i Ricart, per a
la signatura de l’esmentat conveni.
TERCER. Trametre aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat,
Agència Catalana de l'Habitatge (Carrer de la Diputació, 92, 3a. Planta, 08015
Barcelona), i als Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Governació i
Relacions Institucionals.
QUART. Donar compte al Ple en la propera sessió que tingui.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres assistents.
A continuació es transcriu el text íntegre de l'esborrany de l'annex al conveni:
«Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal de Baix Penedès, relatiu al servei
d’assessorament sobre el deute hipotecari.
El Vendrell,
REUNITS
D’una part, el senyor Carles Sala i Roca, secretari d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Territori i Sostenibilitat, que
actua com a president de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, d’acord amb les funcions que li atribueix l’article 5 de la Llei
13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
I el senyor Jaume Fornt i Paradell, Director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, nomenat per Acord de Govern 44/2011,
de 15 de març, i de conformitat amb les funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret
157/2010, de 2 de novembre.
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D’altra part, el senyor Joan Olivella i Ricart, president del Consell Comarcal del Baix Penedès que actua en nom de l’esmentat
Consell Comarcal, en ús de les funcions que li atribueixen els articles 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal de
règim local de Catalunya, amb l’acord del Ple del Consell Comarcal de data 25 de juliol de 2011.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per atorgar aquest Conveni i
EXPOSEN
I.- L’article 2 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya estableix com objectius de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, l’execució i la gestió de les polítiques d’habitatge que són competència de la Generalitat i,
especialment les relatives a les actuacions públiques en matèria d’habitatge, garantint la proximitat al territori.
L’article 3.1.q) de la Llei 13/2009, esmentada atorga a l’Agència la funció d’evitar que cap persona resti exclosa d’un habitatge
per motius econòmics i garantir l’estabilitat i la seguretat dels residents més vulnerables.
II.- L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en l’entorn actual de crisi econòmica i financera, davant els problemes dels
ciutadans per fer front al pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris dedicats a la compra d’habitatge principal i
d’impagament, i amb la finalitat d’evitar la pèrdua de l’habitatge i el risc d’exclusió residencial ha impulsat el servei
d’assessorament sobre el deute hipotecari (Ofideute), amb la finalitat d’atendre les consultes de la ciutadania respecte a les
dificultats relacionades amb el pagament dels seus préstecs hipotecaris destinats a la compra del seu habitatge habitual i sobre
les seves responsabilitats contractuals. També els ofereix la possibilitat de intercedir entre les famílies i les entitats financeres
titulars dels préstecs, per arbitrar solucions proporcionades i adaptades a la capacitat actual de pagament dels afectats, que
possibilitin el retorn del crèdit, i evitar la pèrdua de l’habitatge; o arribar, sinó, a la resolució no onerosa del préstec.
III.- Les administracions locals, que han de vetllar pel dret a l’habitatge dels ciutadans, són responsables del primer acolliment a
les famílies en risc de pèrdua de l’habitatge. És per això que han de facilitar les mesures encaminades a reduir el nombre de
procediments d’execució hipotecària que finalitzin amb la pèrdua de l’habitatge.
IV.- La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, modificada per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció
de l’activitat econòmica, els decrets que la despleguen i concretament, el Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al Dret a
l’Habitatge 2009-2012 constitueixen el marc normatiu de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i els
ajuntaments, que tenen per finalitat principal assegurar la màxima cobertura territorial en la prestació de serveis i facilitar la
proximitat de les gestions a la ciutadania.
V.- El Pacte nacional per a l’habitatge 2007-2016 destaca en l’Objectiu 1.4.1 la necessitat de potenciar la mediació entre
l’entitat financera i les persones afectades, i concretament que “la Generalitat, mitjançant el servei Ofideute, coordinarà i donarà
suport a totes les iniciatives que des del món local i entitats socials es realitzin per donar suport i assessorament a les persones
amb dificultats o en risc d’exclusió social residencial.”
VI.- El Consell Comarcal del Baix Penedès ha detectat una demanda ciutadana creixent d’informació i assessorament davant
les dificultats de pagament de llurs quotes hipotecàries.
VII. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya preveu que les administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres
administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats d’aquestes, en l’àmbit de les
competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú.
D’acord amb l’exposat, les parts subscriuen aquest Conveni amb subjecció a les següents
CLÀUSULES
Primera. Objecte
Aquest conveni té per objecte la col·laboració entre l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix
Penedès, per prestar una atenció conjunta a les famílies amb problemes de pagament dels préstecs hipotecaris dels seus
habitatges habituals i permanents, així com garantir una unitat d’actuació i de resposta davant dels problemes que plantegen
els ciutadans i facilitar-los la proximitat al servei d’assessorament i de mediació en l’àmbit hipotecari.
Aquesta col·laboració es durà a terme mitjançant el Servei d’assessorament sobre el deute hipotecari de l’Agència (en
endavant Servei d’Ofideute) i el Servei de la Borsa d'habitatge del Consell Comarcal del Baix Penedès.
Segona. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
És obligació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a través del Servei d’Ofideute:
Vetllar per a la coordinació en l’atenció i el tractament de totes les famílies sol·licitants d’assessorament i de mediació, així com
per la correcta aplicació del procediment a aplicar en aquestes actuacions, que el Servei d’Ofideute facilitarà a l’Oficina local, i
implementar un sistema d’avaluació final de les actuacions.
Vetllar per la correcta gestió de totes les consultes dels ciutadans i gestionar de manera directa davant les entitats financeres
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corresponents les propostes de viabilitat del retorn dels préstecs, o de resolució no onerosa dels contractes en nom dels
afectats.
Donar suport telemàtic al personal del consell comarcal que atén a les famílies afectades i realitzar reunions periòdiques per
garantir la coordinació de la informació en l’atenció de les famílies usuàries i en la difusió dels objectius perseguits pel Servei
d’Ofideute.
Revisar i validar les propostes de mediació elaborades per l’Oficina Local d’Habitatge i adreçar-les a les entitats financeres per
la seva valoració i resposta.
Facilitar al consell comarcal l'accés a l’aplicació informàtica que gestiona el Servei d’Ofideute i que permet el seguiment dels
casos tractats.
Tercera. Obligacions del Consell Comarcal
El Consell Comarcal de Baix Penedès es compromet a:
Garantir l’atenció de les famílies usuàries per un tècnic qualificat i que ha rebut la formació realitzada des del Servei d’Ofideute,
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Participar en les sessions formatives i de coordinació que organitzi el Servei d’Ofideute.
Vetllar perquè totes les persones que s’adrecin al Consell Comarcal, sol·licitant el Servei d’Ofideute, siguin atesos segons el
procediment d’actuació i les indicacions establertes pel Servei d’Ofideute.
Atendre el primer contacte, telefònic o presencial, de les famílies amb dificultats davant els pagaments dels préstecs
hipotecaris, segons processos preestablerts i la documentació definida.
Informar el ciutadà de les responsabilitats en què recau en cas d’impagament del préstec amb garanties hipotecàries.
Realitzar l’entrevista personal amb la família afectada, recollir i verificar la documentació sol·licitada per valorar el cas, i omplir
la fitxa d’informació de l’expedient de l’ Habicat.
Lliurar un esborrany de proposta a la persona coordinadora del Servei d’Ofideute, en els termes acordats en el procediment
corresponent.
Atendre les consultes de les famílies ja entrevistades sobre l’estat de la seva proposta.
Difondre els objectius del Servei d’Ofideute a través dels serveis i mitjans de comunicació de què disposa la Oficina.
Comunicar al Servei d’Ofideute sobre el deute hipotecari, les incidències, queixes o suggeriments dels ciutadans que s’adrecin
a l’Oficina i facilitar tota la informació que des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya sigui requerida en relació a les activitats
que són objecte del present conveni.
Complir amb totes i cadascuna de les normes d’us de sistemes informàtics i documentals en paper, en compliment dels articles
88 i 89 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei orgànica de
protecció de dades.
Mantenir la màxima reserva i secret sobre la informació classificada com a confidencial, d’acord amb el que disposa l’article 12
de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Es considerarà informació
confidencial qualsevol dada a la que el Consell Comarcal tingui accés en el marc d’aquest conveni. El Consell Comarcal es
compromet a no difondre aquesta Informació confidencial, així com a no publicar-la, bé directament o bé mitjançant terceres
persones o empreses, ni a posar-la a disposició de tercers sense consentiment previ per escrit de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya.
Implantar als sistemes informàtics i documentals que allotgin aquestes dades, les mesures de seguretat de nivell mig, definides
pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre esmentat.
Les obligacions de confidencialitat i tractament de dades personals establertes en aquest conveni tindran una duració
indefinida, mantenint-se en vigor amb posterioritat a la finalització , per qualsevol causa, de la relació entre el Consell Comarcal
i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Quarta. Comissió de Seguiment
Es constitueix la Comissió de Seguiment d’aquest conveni amb un representant de cada part, amb les funcions d’efectuar un
seguiment efectiu del grau de compliment dels objectius i dels compromisos adquirits i resoldre les controvèrsies que puguin
sorgir en la interpretació i el compliment d’aquest conveni.
Els resultats d’aquest seguiment, juntament amb l’avaluació final dels serveis prestats seran determinants per considerar
l’oportunitat de la pròrroga del conveni prevista a la clàusula sisena.
Cinquena.- Despeses
La formalització d’aquest conveni no comporta despesa econòmica.
Sisena. - Vigència
El termini de vigència d’aquest conveni és d’un any des de la seva signatura.
No obstant, es podrà prorrogar, per anys successius, sempre que una de les parts no el denunciï, en el termini d’un mes previ
al venciment del termini inicial.

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G

CODI EXP.

NÚM. DOC

PAG.

C/13/101

02

49/56

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)
Setena.- Causes de resolució
Són causes de resolució d’aquest conveni:
El compliment del seu objecte
La finalització del termini de vigència
El mutu acord, manifestat per escrit
L’incompliment d’alguna de les seves clàusules per una de les parts
La denúncia unilateral del conveni amb un preavís de tres mesos, perquè existeixen causes excepcionals i justificades que
dificulten o impossibiliten el compliment del seu contingut.
Altres causes d’extinció previstes en la normativa aplicable.
Vuitena.- Controvèrsies
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i interpretació del present conveni. Tanmateix,
les qüestions litigioses que poguessin sorgir sobre el compliment d’aquest conveni es resoldran per la jurisdicció contenciosa
administrativa, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per duplicat, en el lloc i la data expressats en l’encapçalament.
Carles Sala i Roca
Secretari d’Habitatge i Millora Urbana
Jaume Fornt i Paradell
Director de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya»»

Joan Olivella i Ricart
President del Consell Comarcal

Intervencions:
Sra. Alcaldessa: per no duplicar es molt millor tenir una oficina assessora al
Vendrell. L’oficina on es donarà tot el servei es propietat de l’Ajuntament del
Vendrell.
Sra. Menéndez: queremos que se ponga en funcionamiento sin demora. Se de un
servicio eficaz, preventivo y rápido. Que estemos implicados. Estudiar el protocolo
inicial que presentó el PP y nosotros, que quedó en eso, que no quede que solo hay
voluntad. Estamos respondiendo a los casos que se presentan?
Sra. Alcaldessa: donarem molta més cobertura i no duplicarem serveis, tenen
professionals, tenen una relació de les persones que demanden habitatge.
Sr. Merino: me alegra que estéis sensibilizados, pues una ministra vuestra desde
Madrid aceleró los desahucios. Después de la primera reunión que tuvimos sobre el
protocolo de actuación en el municipio, se sobrepuso este convenio del Consell
Comarcal con el Ofideute. He llamado esta mañana y me han atendido y estoy
esperando a que me llame una técnica, por tanto el servicio funciona.
Sra. Alcaldessa: la Joana està pendent permanentment amb serveis socials per
atendre les persones. Donarem publicitat al butlletí i a la web.

S’ha donat compte
16. DONAT COMPTE DE L’ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
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INTERADMINISTRATIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DEL VENDRELL I EL
CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS EN MATÈRIA D'HABITATGE,
AMB L'OBJECTE D'INCORPORAR EL SERVEI DE D'ASSESSORAMENT
SOBRE EL DEUTE HIPOTECARI.

El Ple del Consell Comarcal del Baix Penedès va aprovar, en la sessió ordinària
4/2011, de 7 de juny, el Conveni de Col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix
Penedès i l'Ajuntament del Vendrell per al funcionament de la borsa d'habitatge del
Baix Penedès – El Vendrell.
L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en l'entorn actual de crisi econòmica i
financera, davant dels problemes dels ciutadans per fer front al pagament dels
préstecs o crèdits hipotecaris dedicat a a la compra d'habitatge principal, i amb la
finalitat d'evitar la pèrdua de l'habitatge i el risc d'exclusió residencial, ha impulsat el
servei d'assessorament sobre el deute hipotecari (en endavant Servei d'Ofideute),
amb la finalitat d'atendre les consultes de la ciutadania respecte a les dificultats
relacionades amb el pagament dels seus préstecs hipotecaris, al mateix temps que
els ofereix la possibilitat de intercedir entre les famílies i les entitats financeres
titulars dels préstecs, per arbitrar solucions proporcionades i adaptades a la
capacitat actual de pagament dels afectats, que possibilitin el retorn del crèdit, i
evitar la pèrdua de l'habitatge; o arribar, sinó, a la resolució no onerosa del préstec.
Les administracions locals, que han de vetllar pel dret a l'habitatge dels ciutadans,
són responsables del primer acolliment de les famílies en risc de pèrdua de
l'habitatge. És per això que han de facilitar les mesures encaminades a reduir el
nombre de procediments d'execució hipotecària que finalitzin amb la pèrdua de
l'habitatge.
La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, modificada per la Llei
9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica, els decrets que la
despleguen i concretament, el Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al Dret a
l’Habitatge 2009-2012 constitueixen el marc normatiu de col·laboració entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i els ajuntaments, que tenen per finalitat
principal assegurar la màxima cobertura territorial en la prestació de serveis i facilitar
la proximitat de les gestions a la ciutadania.
El Pacte nacional per a l’habitatge 2007-2016 destaca en l’Objectiu 1.4.1 la
necessitat de potenciar la mediació entre l’entitat financera i les persones afectades,
i concretament que “la Generalitat, mitjançant el servei Ofideute, coordinarà i donarà
suport a totes les iniciatives que des del món local i entitats socials es realitzin per
donar suport i assessorament a les persones amb dificultats o en risc d’exclusió
social residencial.”
El Consell Comarcal del Baix Penedès i l'Ajuntament del Vendrell han detectat una
demanda ciutadana creixent d’informació i assessorament davant les dificultats de
pagament de llurs quotes hipotecàries.
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L’article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya preveu que les administracions
públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres
administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o
vinculats d’aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per a la
consecució de finalitats d’interès comú.
Per tot l'anteriorment exposat, el conseller delegat de les Àrees de Consum,
Urbanisme, Habitatge i Control Ambiental d'Activitats, proposa a la Junta de Govern
l'adopció del següents
ACORDS:
PRIMER. Aprovar l'annex al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Baix Penedès i l'Ajuntament del Vendrell per al funcionament de la borsa d'habitatge
amb l'objecte d'incorporar el servei de d'assessorament sobre el deute hipotecari.
SEGON. Autoritzar el president del Consell Comarcal, Sr. Joan Olivella i Ricart, per a
la signatura de l'esmentat annex i dels documents que se'n derivin.
TERCER. Comunicar aquests acords a l'Ajuntament del Vendrell (Pl. Vella, 1, 43700
El Vendrell).
QUART. Trametre aquests acords a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, a la
Secretaria de Joventut i als Serveis Territorials a Tarragona del Departament de
Governació i Relacions Institucionals.
CINQUÈ. Donar compte al Ple en al propera sessió que tingui.
La proposta és aprovada per unanimitat dels membres assistents.
A continuació es transcriu el text íntegre de l'annex:
«ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DEL VENDRELL I EL
CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS EN MATÈRIA D'HABITATGE, AMB L'OBJECTE D'INCORPORAR EL SERVEI
DE D'ASSESSORAMENT SOBRE EL DEUTE HIPOTECARI
(Baix Penedès), a 24 d'abril de 2013
D'una part, el Sr. Benet Jané i Palau, en la seva qualitat d’alcalde de l’Ajuntament del Vendrell
De l’altra part, el Sr. Joan Olivella i Ricart, en la seva qualitat de president del Consell Comarcal del Baix Penedès
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a convenir i obligar-se, i de comú acord,
MANIFESTEN
Primer. El Ple del Consell Comarcal del Baix Penedès va aprovar, en la sessió ordinària 4/2011, de 7 de juny, el Conveni de
Col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i l'Ajuntament del Vendrell per al funcionament de la borsa
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d'habitatge del Baix Penedès – El Vendrell.
Segon. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en l'entorn actual de crisi econòmica i financera, davant dels problemes dels
ciutadans per fer front al pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris dedicat a a la compra d'habitatge principal, i amb la
finalitat d'evitar la pèrdua de l'habitatge i el risc d'exclusió residencial, ha impulsat el servei d'assessorament sobre el deute
hipotecari (en endavant Servei d'Ofideute), amb la finalitat d'atendre les consultes de la ciutadania respecte a les dificultats
relacionades amb el pagament dels seus préstecs hipotecaris, al mateix temps que els ofereix la possibilitat de intercedir entre
les famílies i les entitats financeres titulars dels préstecs, per arbitrar solucions proporcionades i adaptades a la capacitat actual
de pagament dels afectats, que possibilitin el retorn del crèdit, i evitar la pèrdua de l'habitatge; o arribar, sinó, a la resolució no
onerosa del préstec.
Tercer. Les administracions locals, que han de vetllar pel dret a l'habitatge dels ciutadans, són responsables del primer
acolliment de les famílies en risc de pèrdua de l'habitatge. És per això que han de facilitar les mesures encaminades a reduir el
nombre de procediments d'execució hipotecària que finalitzin amb la pèrdua de l'habitatge.
Quart. La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, modificada per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de
promoció de l’activitat econòmica, els decrets que la despleguen i concretament, el Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per
al Dret a l’Habitatge 2009-2012 constitueixen el marc normatiu de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i els
ajuntaments, que tenen per finalitat principal assegurar la màxima cobertura territorial en la prestació de serveis i facilitar la
proximitat de les gestions a la ciutadania.
Cinquè. El Pacte nacional per a l’habitatge 2007-2016 destaca en l’Objectiu 1.4.1 la necessitat de potenciar la mediació entre
l’entitat financera i les persones afectades, i concretament que “la Generalitat, mitjançant el servei Ofideute, coordinarà i donarà
suport a totes les iniciatives que des del món local i entitats socials es realitzin per donar suport i assessorament a les persones
amb dificultats o en risc d’exclusió social residencial.”
Sisè. El Consell Comarcal del Baix Penedès i l'Ajuntament del Vendrell han detectat una demanda ciutadana creixent
d’informació i assessorament davant les dificultats de pagament de llurs quotes hipotecàries.
Setè. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya preveu que les administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres
administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats d’aquestes, en l’àmbit de les
competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú.
PACTEN I CONVENEN
Primer. Objecte
Aquest annex al conveni té per objecte la col·laboració entre l'Ajuntament del Vendrell i el Consell Comarcal del Baix Penedès,
per prestar una atenció conjunta a les famílies amb problemes de pagament dels préstecs hipotecaris dels seus habitatges
habituals i permanents, així com garantir una unitat d'actuació i de resposta davant dels problemes que plantegen els ciutadans
i facilitar-los la proximitat del Servei d'Ofideute, que actualment es presta a la ciutat de Tarragona per part de l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya.
Segon. Obligacions
L'Ajuntament del Vendrell i el Consell Comarcal del Baix Penedès establiran convenis amb l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya per formalitzar la col·laboració entre el Servei d'Ofideute i l'Ens Local.
Al mateix temps, i en relació al conveni que establiran amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, el Consell Comarcal i
l'Ajuntament del Vendrell es comprometen a:
Participar en les sessions formatives i de coordinació que organitzi el Servei d’Ofideute.
Garantir l’atenció de les famílies usuàries per un tècnic qualificat i que ha rebut la formació realitzada des del Servei d’Ofideute,
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Vetllar perquè totes les persones que s’adrecin al Consell Comarcal i a l'Ajuntament del Vendrell, sol·licitant el Servei
d’Ofideute, siguin atesos segons el procediment d’actuació i les indicacions establertes per aquest servei.
Atendre el primer contacte, telefònic o presencial, de les famílies amb dificultats davant els pagaments dels préstecs
hipotecaris, segons processos preestablerts i la documentació definida.
Informar el ciutadà de les responsabilitats en què recau en cas d’impagament del préstec amb garanties hipotecàries.
Realitzar l’entrevista personal amb la família afectada, recollir i verificar la documentació sol·licitada per valorar el cas, i omplir
la fitxa d’informació de l’expedient de l’ Habicat.
Lliurar un esborrany de proposta a la persona coordinadora del Servei d’Ofideute, en els termes acordats en el procediment
corresponent.
Atendre les consultes de les famílies ja entrevistades sobre l’estat de la seva proposta.
Difondre els objectius del Servei d’Ofideute a través dels serveis i mitjans de comunicació de què disposa la Oficina.
Comunicar al Servei d’Ofideute sobre el deute hipotecari, les incidències, queixes o suggeriments dels ciutadans que s’adrecin
a l’Oficina i facilitar tota la informació que des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya sigui requerida en relació a les activitats
que són objecte del present conveni.
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Complir amb totes i cadascuna de les normes d’us de sistemes informàtics i documentals en paper, en compliment dels articles
88 i 89 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei orgànica de
protecció de dades.
Mantenir la màxima reserva i secret sobre la informació classificada com a confidencial, d’acord amb el que disposa l’article 12
de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Es considerarà informació
confidencial qualsevol dada a la que el Consell Comarcal o l'Ajuntament tingui accés en el marc d’aquest conveni. El Consell
Comarcal i l'Ajuntament es comprometen a no difondre aquesta Informació confidencial, així com a no publicar-la, bé
directament o bé mitjançant terceres persones o empreses, ni a posar-la a disposició de tercers sense consentiment previ per
escrit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Les obligacions de confidencialitat i tractament de dades personals establertes en aquest conveni tindran una duració
indefinida, mantenint-se en vigor amb posterioritat a la finalització, per qualsevol causa, de la relació entre el Consell
Comarcal/Ajuntament i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Tercer. Recursos humans
Es comptarà amb el servei de com a mínim un voluntari, amb coneixements teòrics i pràctics sobre qüestions relacionades amb
els préstecs hipotecaris, que donarà suport als/les tècnics de les borses d'habitatge de l'Ajuntament i del Consell Comarcal.
Quart. Despeses
La formalització d'aquest annex al conveni no comporta cap despesa econòmica.
Cinquè. Comissió de Seguiment
Es constituirà una Comissió de Seguiment amb un representant de cada part, amb les funcions d'efectuar un seguiment efectiu
del grau de compliment dels objectius i dels compromisos adquirits i resoldre les controvèrsies que puguin sorgir en la
interpretació i el compliment d'aquest conveni.
Els resultats d'aquest seguiment, juntament amb l'avaluació final dels serveis prestats, seran determinants per considerar
l'oportunitat de la pròrroga d'aquest annex al conveni prevista en el punt sisè.
Aquesta Comissió es reunirà com a mínim en sessió ordinària durant el mesos de març i octubre. El funcionament de
la Comissió de Seguiment s’ajusta al que disposa la Llei de règim jurídic i del procediment administratiu comú per als òrgans
col·legiats.
Sisè. Vigència
Aquest conveni s'estableix des de la data de la signatura fins al 31 de desembre de 2013.
En prova de conformitat, les parts signen el present conveni, del qual se'n fan dues còpies, i a un sol efecte, en la data i lloc
anteriorment esmentats.
No obstant, es podrà prorrogar, per anys successius, sempre que una de les parts no el denunciï, en el termini d'un mes previ
al venciment del termini inicial
CONSELL COMARCAL
DEL BAIX PENEDÈS

AJUNTAMENT DEL VENDRELL

Joan Olivella i Ricart

Benet Jané i Palau

Intervencions:
No es realitzen
S’ha donat compte.
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17. DESPATX D’OFICI, DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL.
S’ha donat compte de les actes de la Junta de Govern de 7, 14, 21 i 27 de març i 4,
11, 18 i 25 d’abril de 2013.
Sr. Inglada: perquè s’ha donat de baixa al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament?
Sra. Alcaldessa: perquè érem l’únic municipi petit que estaven donats d’alta. Ho
destinarem a d’altres coses més properes.
18. PRECS I PREGUNTES.
1.-Sr. Inglada: il·luminació B2, segueix fosc, no l’havia de pagar l’assegurança?
Sr. Guasch: han robat diversos cops, si el tornem a posar el tornaran a robar, estem
mirant sistemes per detectar robatoris, de moment no està previst de reparar.
2.-Sr. Inglada: hi ha queixes en els pisos de protecció oficial que no paguen les
quotes, la Generalitat s’ha de fer responsable i l’Ajuntament hauria d’estar al cas.
Sra. Fernàndez: hi ha veïns que no poden pagar ni el lloguer.
Sr. Inglada: ho hauria de pagar la Generalitat.
Sra. Alcaldessa: l’escala es un tema del veïns i la Generalitat.
3.-Sr. Inglada: quedava pendent que es contestés sobre l’assessor?
Sr. Merino: llegeix el següent:
Ante la pregunta efectuada en el pleno del 21/3/2013 por parte del Sr. Inglada
portavoz de ICV dirigida al Sr. Merino Teniente Alcalde y responsable de políticas de
Promoción Económica, Tinc entès que hi ha un asesor a l’Ajuntament? Una persona
que va dient que assesora a l’Ajuntament. Que costa?
Decir que, este señor que es un profesional, reconocido por el departamento de
comercio de la Generalitat de Catalunya, en asociaciones de comercio ejerciendo las
funciones de dinamizador comercial.
Lleva ejerciendo dicho cargo en la población vecina de Els Monjos desde el año
2006. Plan de dinamización comercial que lleva a cabo la Diputación de Barcelona
junto el Ayuntamiento de Els Monjos.
El área de Promoción Económica de Banyeres del Penedès, desde el año 2012 está
impulsando políticas de dinamización comercial en nuestro municipio y para ello
requiere de manera puntual de profesionales externos. Profesionales que no están
en nomina de este Ayuntamiento, como sucede en nuestro Ayuntamiento con el
arquitecto e ingeniero. Y que como en los casos mencionados cobran por servicios
prestados y contemplados dentro de nuestros presupuestos.
Aun así el área de Promoción Económica trabaja para conseguir ayudas y
subvenciones tanto de la Diputación como de la Generalitat, Estado o UE., por lo
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tanto, y como en el año pasado parte de sus honorarios fueron obtenidos por
partidas subvencionadas por alguna de estas administraciones.
Esperando que la respuesta sea suficiente,
4.-Sr. Inglada: es contractava el Xavier Montserrat i es dona compte, però quan s’ha
parlat de la gespa no ha passat pel ple, no s’explica quan costarà a l’Ajuntament, no
s’explica l’endeutament i els anys, qui farà el manteniment i quan costarà, no
s’explica si hi ha conveni o no amb el club de futbol, i si aquest desapareix? son
coses que han passat d’amagatotis, el poble no sabem res. Volem explicació de tot
això.
Sr. Merino: el Partido Popular en su programa electoral llevaba acondicionar la
riera, el Partido Popular no llevaba un campo de césped, pero todos vosotros sí lo
llevabais y no venia concretado. Antes de hacer el programa electoral te deberías
hacer estas preguntas.
Sr. Inglada: no se a que ve. El PP no se quantes coses portava al programa
electoral que no s’han complert.
Sr. Acosta: no crec que el club de futbol desaparegui, la gent pot mirar el plec de
clàusules, l’empresa farà el manteniment.
Sr. Inglada: la gent està queixosa per la enorme despesa que suposa, més encara
quan la situació econòmica és la que és i es pugen els impostos.
Sr. Acosta: ara és el moment, perquè ara pot costar la meitat. Si queremos que se
acabe el fútbol pues no ponemos el césped.
5.- Sr. Menéndez: el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament es necesario
para pueblos hermanos que están mucho peor que nosotros, se contribuye con una
limosna.
6.- Sr. Menéndez: es posible que para Banyeres se cumplan nuestras
premoniciones que elimina la Plana del Morgada que según vosotros estaba pactada
con la Comisión Territorial de Urbanismo?.
Sr. Guasch: sí, es una prescripció, hi havia l’acord amb la Comissió. Ens sorprèn,
era una cosa pactada amb el Director General d’Urbanisme.
7.- Sr. Menéndez: Arboç aporta el 43% de las facturas del luz de la carretera? Se
han revisado los puntos de luz? No debería ser al revés?
Sra. Alcaldessa: el projecte és des de la Rotonda del Cañas.
8.- Sr. Menéndez: en el mercado del Domingo es posible que se pague sin factura?
la contratación es ilegal?
Sr. Merino: se le da recibo y la contratación es legal. Si quieres coordinamos una
investigación al respecto para esclarecer todo lo que comentas.
9.- Sr. Menéndez: como se está tratando la denuncia del ACA por la limpieza del
vado en la Idiada?
Sr. Guasch: no hi ha previst fer cap pont, ho passarem a la Mancomunitat.
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10.- Sr. Menéndez: se ven cercados de obras en fincas rurales, que criterios y
medidas se están tomando? Puede ser que se toleren infracciones urbanísticas? Se
cumple con la distancia de las tancas que lindan con caminos?
Sr. Guasch: al Corral d’en Beina, tenim informe favorable.
Sr. Menéndez: hay mas.
11.- Sr. Menéndez: el vado del camí a Sta. Oliva es inseguro hay peligro.
12.- Sr. Menéndez: la agencia de viajes con la que trabajamos, puede haber
desaparecido? en que situación nos encontramos municipalmente.
Sr. Alcaldessa: pot informar el secretari.
Secretari: no disposo d’informació en aquest moment al respecte.
13.- Sr. Santalla: Alcaldes de barri, ha pasado algo?
Sra. Alcaldessa: Maria Roser Sanahuja per motius personals deixar de ser-ho, de
moment no creiem convenient nomenar alcalde de barri, perquè ja tenim contacte
amb l’associació de veïns.
.......................................................................................................................................
Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 22.11
hores, donant fe de tot allò, jo el Secretari que certifico.
Banyeres del Penedès, 16 de maig de 2013.
Alcaldessa

Secretari- Interventor

Núria Figueras Tuset

Joan Manel Ferrera
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