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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN SESSIÓ
ORDINÀRIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 17 DE GENER DE 2013 (01/2013).
A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 17 de gener
de 2013, a les 20.00 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. Sra. Joana Josepa Fernàndez Coll.
5. Sr. Avelino Menéndez Suárez.
6. Sra. Maria Dolores Medina Donaire.
7. Sra. Ana Dolores Ordoñez Rivero.
8. Sr. Jorge Santalla Montes.
9. Sr. Lluís Inglada Jané.
10. Sr. Jerónimo Merino Iglesias.
Es troba absent de forma justificada el Sr. Sr. Joan Coll Molero.
Els reunits constitueixen quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió que ha estat
oportunament convocada per aquest dia i hora.
L’Alcaldessa informa que hi ha hagut un canvi de Tinent d’Alcalde, el Sr. Merino passa a ser
el Primer Tinent d’Alcalde i el Sr. Acosta el Segon Tinent d’Alcalde.
L’Alcaldessa justifica l’absència del Regidor d’Hisenda, Sr. Coll.
Els Grups municipals conjuntament amb la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques
proposen la introducció d’un punt a l’ordre del dia:
MOCIÓ EN CONTRA DELS DESSALLOTJAMENTS/DESNONAMENTS PER MOTIUS
ECONÒMICS.
Sra. Alcaldessa: el Grup PSC volia afegir un apartat perquè l’Ajuntament eviti cobrar
l’impost de increment de valor dels terrenys als desallotjats. Llegeix la modificació del Text
Refós de la Llei d’Hisendes Locals pel Decret Llei 6/2012, de mesures urgents de protecció
de deutors hipotecaris sense recursos, que estableix que en aquest casos l’impost el paga
l’entitat que adquireixi l’immoble i no el desnonat.
Atès l’art 83 del Reglament d’Organització i Funcionament del ens Locals 2568/1986 i l’art
103 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 2/2003 es sotmet la
seva inclusió a votació, amb el següent resultat:
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Vots a favor: 4 CIU, 4 PSC, 1 ICV i 1 PP.
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.

Resultat: aprovació per, UNANIMITAT DELS PRESENTS.

El grup municipal PSC proposa la introducció d’un punt a l’ordre del dia:
MOCIÓ PER GARANTIR EL DRET A L’HABITATGE
Atès l’art 83 del Reglament d’Organització i Funcionament del ens Locals 2568/1986 i l’art
103 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 2/2003 es sotmet la
seva inclusió a votació, amb el següent resultat:




Vots a favor: 4 CIU, 1 PP, 1 ICV, 4 PSC.
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.

Resultat: aprovació per, UNANIMITAT DELS PRESENTS.
El grup municipal PSC proposa la introducció d’un punt a l’ordre del dia:
MOCIÓ PER A LA REIMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA PREPARA.
Atès l’art 83 del Reglament d’Organització i Funcionament del ens Locals 2568/1986 i l’art
103 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 2/2003 es sotmet la
seva inclusió a votació, amb el següent resultat:
 Vots a favor: 4 CIU, 4 PSC, 1 ICV i 1 PP.
 Vots en contra: 0.
 Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per, UNANIMITAT DELS PRESENTS.
Acte seguit es passa a tractar el següent.

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 15 DE
NOVEMBRE DE 2012, C/12/220.
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 20
DE DESEMBRE DE 2012, C/12/241.
3. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL PRESSUPOST
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PER A L’ANY 2013, H/12/125.

4. DESPATX D’OFICI, DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL.
5. PRECS I PREGUNTES.
................................................................................................................................
1. MOCIÓ DE LA PLATAFORMA D’AFECTATS PER LES HIPOTEQUES DEL BAIX
PENEDÈS QUE PRESENTEM A TOTS ALS AJUNTAMENTS DE LA NOSTRA
ZONA. INTRODUIDA PER URGÈNCIA
Ates que al conjunt de l’Estat se’n registren 517 al dia durant el primer trimestre del 2012, el
40% dels quals als Països Catalans i les xifres de cada any demostren que la situació lluny
de fre, va en augment, any 2010, 150 diaris, any 2011, 260 i any 2012, 517 desallotjaments
diaris.
Ates que aquesta legislació que permet que les entitats financeres s’adjudiquin els
habitatges pel 50% del valor de taxació no solament és anòmala i no té comparativa amb les
legislacions d’altres països del nostre entorn, sinó que a més era desconeguda per les
famílies quan van signar els contractes hipotecaris. Fet que es suma a la publicitat
enganyosa amb la que es va comercialitzar la majoria d’aquestes hipoteques, a la
sobrevaloració en les taxacions i al llenguatge de difícil comprensió utilitzat en els contractes
que ara es descobreix que en molts casos amagaven tot tipus de clàusules abusives, com
és el cas de les clàusules “terra”, swaps o assegurances laboral entre d’altres.
Ates que considerem inadmissible i totalment injust que en un Estat Social i democràtic de
dret, totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte
hipotecari i en canvi les entitats financeres, en bona mesura responsables de l’actual crisi,
rebin ajudes milionàries que surten dels impostos i pressupostos públics, sense haver
d’assumir cap responsabilitat, al mateix temps que continuen generant milers de milions de
beneficis anuals.
Ates que estem davant d’un conflicte social que cada dia afecta a més famílies i que es
concreta en l’àmbit local, ja que són els ajuntaments i consells comarcals en un moment de
crisi econòmica com l’actual on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies
afectades a la recerca d’ajuda.
Considerant que tot el que aquí s’ha exposat vulnera a l’actual marc jurídic, doncs el dret a
l’habitatge és un mandat constitucional, especialment recollit en l’article 47 de la Constitució
Espanyola. Però també en l’article 33, que limita clarament el dret a la propietat privada al
compliment de la seva funció social (i que a dia d’avui s’incompleix sistemàticament en els
pisos buits acumulats per bancs i caixes), o en l’article 24 que garanteix la tutela judicial
(vulnerat en els processos d’execucions hipotecàries on es produeix clara indefensió).
Així com els compromisos jurídics en matèria de dret a l’habitatge assumits per l’Estat
espanyol al ratificar tractats internacionals vinculats com són, entre d’altres, la Declaració
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Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i
Culturals (article 11), especialment a partir de la seva Observació General número 4 - que
concreta el contingut del dret a u habitatge adequat – i l’Observació General número 7 – que
defineix els desnonaments forçosos com una de las principals vulneracions del dret a
l’habitatge.
Considerant que tot el que aquí s’ha exposat depèn bàsicament d’una normativa de
competència estatal, però que els seus efectes dramàtics es concreten en l’àmbit municipal i
comarcal, perquè són els ajuntaments a on s’adrecen majoritàriament les persones i famílies
afectades en cerca d’ajuda. Així, els ajuntaments i consells es converteixen en doblement
perjudicats: en primer lloc perquè es vulneren els drets fonamentals de la seva població; en
segon lloc, perquè en ple context de crisis i fortes retallades socials, quan els recursos són
més escassos que mai, reben totes les peticions d’ajut de les persones i famílies
empobrides.
Considerant que la situació d’aquestes famílies es esdevinguda per la pèrdua dels seus llocs
de treball i que la situació del món laboral no millorarà ni a curt ni a mig termini ja que son
més dels 8 milions de llocs de treball destruïts a recuperar, 5.700.000 des empleats que
consten a les llistes més els 3 milions de places ocupades en cursos de formació per des
empleats que no consten a les llistes.
Proposem els següents acords:
PRIMER.- Manifestar el rebuig als desallotjaments/desnonaments i la solidaritat amb les
famílies afectades i declarar Banyeres del Penedès vila activa en la prevenció dels
desallotjaments i en l’atenció desprès de la realització d’aquest.
SEGON.- Demanar a Ofideute, afegir al conveni subscrit que les línies a treballar en la
mediació en els casos de possibilitat de continuació de pagaments reduïts siguin: les
carències en l’amortització de capital, reducció del tipus d’interès, ampliació del termini
d’amortització i/o una quita sobre el total del deute. I en els casos d’impossibilitat de
pagament les línies a treballar siguin la dació o condonació amb el lloguer social per 5 anys
com a mínim i/o la opció a recompra del propi habitatge.
TERCER.- Citació conjunta amb el Consell Comarcal als directors de les entitats que
treballen al municipi per a que posin a disposició de forma urgent a través dels seus
superiors, part dels milers de vivendes tancades i que amb un lloguer adequat als ingressos
o subvencions per a les famílies sense ingressos per a un temps no menor de 5 anys i amb
revisions en casos, siguin destinades exclusivament als casos de les famílies
desallotjades/desnonades que no han arribat a cap acord amb l’entitat i que per tant, han fet
que aquestes famílies passin a l’exclusió social i ha ocupar les llistes d’espera dels ja
saturats serveis socials (municipals) que no disposen de vivendes socials disponibles per a
atendre aquestes famílies. Hem d’evitar l’imatge dels pisos petera contra al que tan hem
lluitat.
QUART.- Instar a l’oficina de la Generalitat d’Ofideute que inclogui les línies d’actuació que
inclou aquesta moció i que les prengui com apropies tan en convenis amb d’altres entitats
com al seu normal funcionament.
CINQUE.-

Donar trasllat d’aquests acords a la Comissió d’Habitatge del Congrés dels
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Diputats, a la mesa del Parlament de Catalunya, a Ofideute, al Consell Comarcal del Baix
Penedès, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, a les associacions veïnals del municipi i
a la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC).
Intervencions:
Sra. Alcaldessa: El nostre Grup està d'acord. En relació al servei d'Ofideute, que és un
servei de la Generalitat que assessora a persones que estan a punt de perdre l'habitatge i
intenta negociar amb l'entitat bancària perquè no es produeixi el desnonament, fins fa poc
només existia a Barcelona. Ara han obert una delegació a la ciutat de Tarragona, que és on
poden anar les famílies del Baix Penedès. Es preveu que la tècnica de la borsa d'habitatge
del Consell Comarcal rebi una formació perquè les famílies puguin rebre un primer
assessorament i entregar la documentació al Vendrell, i no s'hagin de desplaçar a
Tarragona.
El CCBP està fent gestions per fer el servei d’acolliment en un pis a Bellvei, per a dues
famílies.
Sr. Inglada: els gestos estan molt bé, però s’han de fer coses, s’ha de fer una difusió perquè
les persones sàpiguen que poden fer, a vagades per vergonya no demanen informació. Les
famílies necessiten una màxima informació per part de l’Ajuntament sobre aquest greu
problema.
Sr. Menéndez: mas que palabras, que las acciones se lleven a cabo con fe y con ganas.
Sr. Inglada: que es faci un ban informant.
Sra. Alcaldessa: d’acord.
Sr. Merino: estamos de acuerdo en todo, pero no compartimos lo que dice sobre la
Constitución, hay confusiones con los principios rectores de la política social y económica y
los derechos. La Administración tendrá la obligación de informar, y proporcionar una
vivienda social en la misma zona.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada
amb el següent resultat:
 Vots a favor: 4 CIU, 4 PSC, 1 ICV, 1 PP.
 Vots en contra: 0.
 Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS.
2. MOCIÓ PER GARANTIR EL DRET A L’HABITATGE INTRODUIDA PER
URGÈNCIA
Les polítiques d’habitatge són garantia de cohesió social en temps de crisi; una crisi que ha
comportat l’augment de l’atur i amb ell, milers de persones en una situació límit que els
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impedeix cobrir les seves necessitats bàsiques com ara el pagament del seu habitatge
habitual. Són moments excepcionals i com a tals s’han de trobar solucions immediates i
efectives, solucions reals en definitiva als problemes que s’acudeix la ciutadania com és la
situació que s’està produint a la nostra ciutat, a Catalunya i al conjunt d’Espanya al voltant
dels processos de desnonaments de famílies dels seus habitatges habituals.
Cal reaccionar de forma contundent i immediata garantir que les conseqüències de la crisi
no recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari: les famílies. Són
indispensables polítiques que atorguin garanties reals als afectats per una situació
d’insolvència de forma immediata i en el futur, per tal que no hi hagi cap família sense llar i
cap llar sense família. Les mesures adoptades fins Avui han estat insuficients per resoldre
i/o pal·liar la situació dels deutors hipotecaris per la parcialitat i timidesa de les mesures
aplicades fins avui.
Han estat, novament, les administracions locals treballant coordinadament amb les entitats
socials i plataformes per l’habitatge i de defensa d’afectats les que estan donant resposta
com poden sense competències ni recursos a les situacions viscudes per les famílies en
aquests processos.
Els ajuntaments, com institucions més properes a la ciutadania i coneixedores de primera
mà dels seus problemes, no es poden quedar de braços creuats. Els poders públics han de
posar en marxa un pla integral que doni respostes als problemes presents i futurs del sobre
endeutament hipotecari. No ens podem centrar únicament en la dació en pagament -que
allibera el deutor de la càrrega financera però no soluciona la pèrdua de l’habitatge- sinó que
també és necessari regular el sobre endeutament com a factor social de risc i exclusió, i
garantir el dret a l’habitatge.
En un estat social i democràtic de dret és inadmissible que totes les conseqüències de la
crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte, mentre que les entitats financeres,
en bona mesura responsables de la crisi, rebin ajudes milionàries de diner públic sense
assumir cap responsabilitat, alhora que continuen generant importants beneficis anuals.
Malgrat tractar-se d’una normativa de competència estatal, els seus dramàtics efectes es
concreten bàsicament a l’àmbit municipal, atès que és als ajuntaments on s’adrecen
majoritàriament les persones afectades en busca d’ajuda. Els ajuntaments en resulten
doblement perjudicats: per una banda es vulneren els drets fonamentals dels seus ciutadans
i ciutadanes i, per l’altra, reben les peticions d’ajuda de les famílies empobrides en un
context de plena crisi, quan els recursos són encara més escassos.
Atesa la greu situació i la insuficiència del Reial Decret del Govern aprovat el 15 de
novembre ja que exclou milers de famílies que seguiran patint igual que actualment una
situació absolutament dramàtica. Atesa la darrera proposta anunciada pel Govern de l’Estat
de concedir el permís de residència de persones immigrants que comprin un pis per sobre
de 160.000€.
Proposem que el Ple de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès acordi:
PRIMER.- Reconèixer la tasca realitzada pels Ajuntaments i les plataformes ciutadanes en
la conscienciació social pel fenomen de la crisi hipotecària i per les accions pal·liatives que
han fet i estan fen a dia d’avui.
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SEGON.- lnstar el Govern de l’Estat a reformar en profunditat la Llei Hipotecària tenint com a
principal objectiu que cap família hagi d’abandonar la seva llar davant la impossibilitat
d’afrontar els pagaments de la hipoteca, així com la dació en pagament com a última solució
en el cas de pèrdua de l’habitatge habitual. I exigir la paralització de tots els desnonaments
fins que entri en vigor el nou marc legal, així com els interessos de demora del deute.
TERCER.- Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que impedeixin
el sobre endeutament de famílies i persones i que, a la vegada, els garanteixi el dret
constitucional i estatutari d’accés a l’habitatge.
QUART.- Impulsar les mesures necessàries per tal que el futur bans dolent (Sareb) destini
com a mínim el 50% dels habitatges que adquireixi a lloguer social, administrar pels
ajuntaments.
CINQUÈ- Recolzar les iniciatives parlamentàries que tinguin com a objectiu lluitar contra els
desnonaments, el sobre endeutament i la insolvència familiar com la ILP per a la regulació
de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social, com la
Proposició de Llei aprovada pel Parlament de Catalunya contra el sobre endeutament de les
famílies i de les persones i per a la protecció de les persones deutores en el procés
d’execució hipotecària de l’habitatge habitual i la Proposició de llei presentada pel PSOE al
Congres dels Diputats el passat mes d’octubre.
SISÈ.- Rebutjar el Real Decret-llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures urgents para
reforçar la protecció als deutors hipotecaris aprovat pel Govern d’Espanya per no ser més
que un pedaç que manté el desequilibri en favor del creditor i pel seu caràcter clarament
restrictiu que generarà amplia frustració a un gran nombre de famílies que quedaran
excloses i que no resol el problema real.
SETÈ.- Rebutjar de manera contundent la proposta del Govern de l’Estat de concedir el
permís de residència a aquelles persones immigrants que comprin habitatges a un preu
superior als 160.000 euros per discriminatòria i immoral.
VUITÈ- Instar el Govern de la Generalitat la posada en marxa, de forma urgent, d’un
Programa d’atenció a les persones desnonades que implementi un programa de mesures,
coordinades amb el món local, de seguiment a les persones i/o famílies en situació de
desnonament, garantint el seu reallotjament en nous habitatges en règim de lloguer
assequible, així com d’ampliació dels recursos per donar suport i assistència jurídica i
financera a les famílies i/o persones que estan en situació de risc de perdre el seu habitatge
per deute hipotecari, mitjançant el Servei Públic d’Atenció a les persones que pateixen
aquesta situació (OFIDEUTE).
NOVÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a establir un marc estable de coordinació amb les
administracions locals que en aquests moments estan assumint l’impacta socioeconòmic
dels processos de desnonament de famílies a les nostres ciutats.
DESÈ.- Donar trasllat d’aquests acords al Consell de Ministres, al Ministeri d’Economia i al
Ministeri de Justícia, així com als grups parlamentaris del Congrés i Senat, a la Presidència
del Govern de la Generalitat, Parlament de Catalunya, a la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca, a les entitats socials locals implicades i a les associacions de veïns de la ciutat.
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Intervencions:
Sra. Alcaldessa: És molt semblant però més política. No votarem en contra, tot sigui per
ajudar.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada
amb el següent resultat:
 Vots a favor: 4 CIU, 4 PSC, 1 ICV, 1 PP.
 Vots en contra: 0.
 Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS.
3. MOCIÓ PER A LA REIMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA PREPARA SEGONS EL
REIAL DECRET LLEI 1/2011, D’11 DE FEBRER. INTRODUIDA PER URGÈNCIA
El passat 24 d’agost el Govern de l’Estat ve aprovar la pròrroga del Reial Decret-llei 1/2011,
de 11 de febrer, de mesures urgents per promoure la transició a l’ocupació estable i la
requalificació professional per a les persones desocupades que, per una banda incrementa
la quantia de l’ajuntament fins al 85% de l’IPREM per a aquells beneficiaris amb tres o més
persones al seu càrrec, però per altra banda, exclou a la immensa majoria de persones
joves o vulnerables que tenen especials dificultats.
Tenint en compte que a Catalunya, al mes de juliol hi havia 614.792 persones en situació
d’atur, per tant, és el principal problema del país, com demostra l’última Enquesta de
Població Activa que posa de manifest el dramàtic augment de la desocupació i, per sobre
tot, l’increment del nombre d’aturats de llarga durada i el de les llars amb tots els seus
membres en atur. A més a més, a Catalunya es calculen unes 10.000 llars sense ingressos.
A tot això cal afegir l’alta taxa d’atur juvenil i la cada vegada més baixa taxa de cobertura de
les persones aturades, és a dir, l’increment d’aquelles persones que no perceben cap
prestació i no tenen cap ingrés.
Les polítiques desenvolupades pel Govern de l’Estat des de gener de 2012, lluny de resoldre
el problema de l’atur, l’han agreujat amb:
•
•

•

L’aprovació de la reforma laboral, que en abati i facilitar l’acomiadament ha provocat
l’acceleració de la destrucció d’ocupació de manera insuportable.
La retallada de les polítiques actives d’ocupació als Pressupostos Generals de l’Estat
per al 2012 ha significat la retallada de les polítiques actives d’ocupació que a
Catalunya ha provocat la reducció de 271 milions d’euros em aquesta partida, és a
dir, un -58%. Aquesta retallada ha significat la pràctica supressió de les polítiques
d’ajuda a les persones aturades en la recerca de feina, ja que afecten els programes
d’orientació, formació i requalificació. Tot això en contra de les recomanacions del
Consell Europeu.
L’aprovació del Reial decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària de foment de la competitivitat retallada de manera
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•

•
•

•

descomunal la protecció dels desocupats en suprimir subsidis especials per als més
grans de 45 anys, en elevar l’edat de 52 a 55 anys, i expulsa de la Renda Activa
d’Inserció a pràcticament el 90% dels seus beneficiaris. Centenars de milers de
desocupats es poden veure sense cap protecció en els propers mesos.
Per últim, l’aprovació del Reial Decret-llei 23/2012, de 24 de agost, pel que es
prorroga i reestructura el programa PREPARA de requalificació professional de les
persones que esgoten la seva protecció per desocupació, ha significat per una banda
una lleugera millora en l’import a percebre per les persones aturades amb 3 o més
persones al seu càrrec, però per altra banda n’exclou l’accés a bona part de les
persones aturades que fins ara hi tenien dret, penalitzant greument els joves i els
més vulnerables que, en no poder fer-se càrrec del seu habitatge, han hagut de
tornar a viure els seus progenitors, la qual cosa està significant una sobrecàrrega per
a la ja migrada economia familiar. Igualment, les polítiques en matèria d’ocupació i
protecció social desenvolupades pel govern de la Generalitat també estan significant
una baixa cobertura de les persones més vulnerables i dels aturats i aturades sense
cap prestació.
Les restriccions en l’accés al programa de Renda Mínima d’Inserció, així com el
retard en el reconeixement de la prestació.
La reducció de la plantilla del Servei d’Ocupació de Catalunya, que implica a partir de
setembre que les OTG no podran fer moltes accions d’orientació i suport a la recerca
de feina a les persones aturades, per tant, no podrà donar sortida als requeriments
que estableix el programa PREPARA.
La inexistència de cap convocatòria fins al setembre de 2012 adreçada a les entitats,
ajuntaments i/o centres col·laboradors de la Generalitat en matèria de polítiques
actives d’ocupació.

Per tot això, les polítiques tant del govern de l’Estat com de la Generalitat estan abocant
Catalunya a un alt risc de fractura social: més atur, menys protecció, menys drets, i contra
tota recomanació comunitària, menys polítiques actives per afavorir l’ocupabilitat i la
protecció de les persones aturades.
En aquest context la continuïtat del programa PREPARA tal i com havia estat concebut és
una necessitat de primer ordre. Aquest programa ha propiciat la millora de l’ocupabilitat de
més de 450.000 desocupats, tot i que en el context actual de manca d’ofertes ha fet difícil la
inserció de les persones que hi participen. El programa es basa en una combinació de
mesures actives d’orientació, formació i requalificació alhora que facilita una ajuda de renda
a la persona aturada i acaba essent l’única font de subsistència dels ciutadans que esgoten
la desocupació i que no tenen res més que aquests 400€ per poder subsistir.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès els següents acords:
PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat a què, amb la finalitat de garantir la transició a
l’ocupació, aconseguir una major coordinació entre les polítiques actives d’ocupació i les
ajudes econòmiques d’acompanyament i evitar l’exclusió social, ampliï la cobertura del
programa PREPARA a totes aquelles persones que s’hi podien acollir segons el Reial
Decret-llei 1/2011 de 11 de febrer, de mesures urgents per a promoure la transició a
l’ocupació i la requalificació professional de les persones aturades. Així mateix en faci
l’ampliació pressupostària per tal de dotar el programa d’estabilitat.
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SEGON.- Instar el govern de la Generalitat a emprendre mesures urgents per combatre
l’atur juvenil i programes d’ocupació específics per a les persones joves excloses de l’actual
programa PREPARA i que continuen tenint altes dificultats per trobar feina.
TERCER.- Instar el govern de la Generalitat a publicar i resoldre urgentment totes les
convocatòries pendents adreçades als ajuntament i entitats per donar suport a les persones
aturades, especialment als col·lectius amb especials dificultats: programes d’orientació,
formació, ocupació i inserció laboral.
QUART.- Traslladar aquest acords al govern de l’Estat, al govern de la Generalitat de
Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels diputats i del Parlament de Catalunya.
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: 4 CIU, 4 PSC, 1 ICV, 1 PP.
 Vots en contra: 0.
 Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS.
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 15 DE
NOVEMBRE DE 2012, C/12/220.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada
amb el següent resultat:
 Vots a favor: 4 CIU, 4 PSC, 1 ICV, 1 PP.
 Vots en contra: 0.
 Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS.
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 20
DE DESEMBRE DE 2012, C/12/241.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada
amb el següent resultat:
 Vots a favor: 4 CIU, 4 PSC, 1 ICV, 1 PP.
 Vots en contra: 0.
 Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS.
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6. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL PRESSUPOST
PER A L’ANY 2013, H/12/125.
En data 21 de desembre de 2012, l’Alcaldessa va adoptar la resolució núm. D/12/144, per la
qual s’aprova el pressupost prorrogat per a l’any 2013, la qual es transcriu a continuació:
ANTECEDENTS
Atesa la impossibilitat, abans del 31 de desembre, de complir els tràmits necessaris perquè
el Pressupost del proper exercici entri en vigor el dia 1 de gener de 2013.
Atès l’informe d’Intervenció de data 20 de desembre de 2012, sobre el contingut del
pressupost prorrogat per l’exercici següent.
De conformitat amb l’Informe - proposta de la Secretaria, emès en data 20 de desembre, per
l’aprovació del pressupost prorrogat.
FONAMENTS DE DRET
Examinada la documentació que s’acompanya i per aplicació de l’article 169.6 del RDL 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL); l’article 21 del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’art. 4.1.g) del RD 1174/1987, de 18 de
setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional,
RESOLC
Primer.- Aprovar el Pressupost prorrogat per a l’any 2013 amb el contingut que assenyala
l’informe d’Intervenció de data 20 de desembre de 2012, en els següents termes:
1. Analitzat el pressupost actual que caldrà prorrogar i, d’acord amb la normativa
esmentada, seran objecte de pròrroga les següents aplicacions pressupostàries,
amb la següent consignació:
Pressupost de l’entitat
Aplicació
pressupostària

9120 10000
9200 12000
3211 12005
3211 12006
9200 12006

Descripció
Retribucions bàsiques i altres
remuneracions dels membres dels
òrgans de govern
Retribucions bàsiques. Sous del Grup
A1
Sous del Grup E
Triennis
Retribucions bàsiques. Triennis

Import

31.080,28
14.679,72
7.678,58
1.697,22
564,42
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3211 12100
9200 12100
3211 12101
9200 12101
3211 12103
9200 12103
3211 12700
9200 12700
1320 13000
3210 13000
9200 13000
9240 13000
9200 13001
1320 13002
3210 13002
9200 13002
9240 13002
3371 13000
3373 13100
9200 13000
3371 13002
9200 13002
1320 13700
3210 13700
3371 13700
9200 13700
9240 13700
1320 15000
3210 15000
3210 15100
9200 15300
1320 16000
3210 16000
3211 16000
3371 16000
3373 16000
9120 16000
9200 16000
9240 16000
1320 16200
3210 16200

Complement de destí
Retribucions complementàries.
Complement de destí
Complement específic
Retribucions complementàries.
Complement específic
Altres complements
Altres complements
Contribucions a plans i fons de pensions
Contribucions a plans i fons de pensions
Retribucions bàsiques
Personal laboral fix escola bressol
municipal
Retribucions bàsiques personal laboral
fix
Personal laboral fix
Hores extraordinàries
Complement d'antiguitat
Complement d'antiguitat
Complement d'antiguitat
Complement d'antiguitat
Personal laboral fix
Personal laboral temporal
Personal laboral fix
Complement d'antiguitat
Complement d'antiguitat
Contribucions a plans i fons de pensions
Contribucions a plans i fons de pensions
Contribucions a plans i fons de pensions
Contribucions a plans i fons de pensions
Contribucions a plans i fons de pensions
Productivitat (NOCTURNITAT)
Productivitat personal escola bressol
municipal
Gratificacions
Complement dedicació especial
Seguretat Social
Seguretat Social personal escola
bressol municipal
Seguretat Social
Seguretat Social
Seguretat Social
Seguretat Social
Seguretat Social
Seguretat Social
Formació del personal
Formació i perfeccionament del personal
laboral

4.270,14
11.653,60
3.464,44
24.165,26
3.179,04
2.709,60
24,00
24,00
37.801,96
120.571,57
213.660,44
35.280,76
4.000,00
377,16
2.914,56
5.799,05
1.186,14
6.279,98
8.394,18
1.818,84
86,76
33,37
48,00
168,00
24,00
346,00
48,00
4.944,00
3.454,66
500,00
1.140,00
14.309,47
38.069,39
7.251,12
2.271,85
2.833,06
10.971,57
83.391,09
11.785,13
300,00
560,00
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3421 16200
9200 16200
9200 16209
3210 20200
3210 20300
3211 20300
9200 20300
9240 20300
1550 21000
1610 21000
1650 21000
1710 21000
4530 21000
4540 21000
1340 21200
1640 21200
1694 21200
3120 21200
3210 21200
3211 21200
3371 21200
3420 21200
3421 21200
3422 21200
3428 21200
9200 21200
9201 21200
9240 21200

Formació del personal
Formació i perfeccionament del personal
Fons social
Lloguers mòduls escola bressol
municipal
Lloguers de maquinària, instal·lacions i
utillatge
Lloguer de fotocopiadora CEIP Mare de
Déu del Priorat
Lloguer copiadores i centraleta
telefònica oficines
Lloguers de maquinària, instal·lacions i
utillatge
Reparacions, manteniment i conservació
de vies públiques
Reparacions, manteniment i conservació
d’infraestructures i béns naturals
Infraestructures i béns naturals
Infraestructures i béns naturals
Reparacions i manteniment de
carreteres
Reparacions i manteniment de camins
Reparacions, manteniment i conservació
d'edificis i altres construccions
Reparacions, manteniment i conservació
d'edificis i altres construccions
Reparacions, manteniment i conservació
d'edificis i altres construccions
Reparacions, manteniment i conservació
d'edificis i altres construccions
Reparacions, manteniment i conservació
d'edificis i altres construccions
Reparacions, manteniment i conservació
d'edificis i altres construccions
Reparacions, manteniment i conservació
d'edificis i altres construccions
Reparacions, manteniment i conservació
d'edificis i altres construccions
Reparacions, manteniment i conservació
d'edificis i altres construccions
Reparacions, manteniment i conservació
d'edificis i altres construccions
Edificis i altres construccions
Reparacions, manteniment i conservació
d'edificis i altres construccions
Reparacions, manteniment i conservació
d'edificis i altres construccions
Reparacions, manteniment i conservació
d'edificis i altres construccions

1.151,68
600,00
1.000,00
6.752,76
240,00
1.654,44
5.160,90
1.276,56
4.000,00
42.000,00
68.000,00
50.000,00
1.000,00
5.000,00
250,00
800,00
500,00
300,00
1.000,00
750,00
300,00
1.000,00
2.500,00
500,00
300,00
1.000,00
600,00
1.000,00
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9241 21200
9242 21200
9243 21200
1610 21300
3120 21300
3210 21300
3211 21300
3371 21300
3420 21300
3421 21300
4530 21300
9200 21300
9201 21300
9202 21300
9240 21300
9241 21300
9242 21300
9243 21300

Reparacions, manteniment i conservació
d'edificis i altres construccions
Reparacions, manteniment i conservació
d'edificis i altres construccions
Reparacions, manteniment i conservació
d'edificis i altres construccions
Reparacions, manteniment i conservació
de maquinària, instal·lacions tècniques i
utillatge
Reparacions, manteniment i conservació
de maquinària, instal·lacions tècniques i
utillatge
Reparacions, manteniment i conservació
de maquinària, instal·lacions tècniques i
utillatge
Reparacions, manteniment i conservació
de maquinària, instal·lacions tècniques i
utillatge
Reparacions, manteniment i conservació
de maquinària, instal·lacions tècniques i
utillatge
Reparacions, manteniment i conservació
de maquinària, instal·lacions tècniques i
utillatge
Reparacions, manteniment i conservació
de maquinària, instal·lacions tècniques i
utillatge
Reparacions semàfors
Reparacions, manteniment i conservació
de maquinària, instal·lacions tècniques i
utillatge
Reparacions, manteniment i conservació
de maquinària, instal·lacions tècniques i
utillatge
Reparacions, manteniment i conservació
de maquinària, instal·lacions tècniques i
utillatge
Reparacions, manteniment i conservació
de maquinària, instal·lacions tècniques i
utillatge
Reparacions, manteniment i conservació
de maquinària, instal·lacions tècniques i
utillatge
Reparacions, manteniment i conservació
de maquinària, instal·lacions tècniques i
utillatge
Reparacions, manteniment i conservació
de maquinària, instal·lacions tècniques i
utillatge

300,00
300,00
300,00
2.000,00
300,00
1.400,00
3.200,00
300,00
600,00
1.500,00
1.800,00
3.000,00
600,00
400,00
1.000,00
300,00
300,00
1.200,00
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1320 21400
9200 21400
1340 21500
3211 21500
9200 21500
9240 21500
9200 21600
2312 22000
3210 22000
3320 22000
9200 22000
9202 22000
9240 22000
3340 22001
3372 22001
4320 22001
9200 22001
9240 22001
9200 22002
1610 22100
1650 22100
1694 22100
2311 22100
2312 22100
3120 22100
3210 22100
3211 22100
3371 22100
3373 22100
3420 22100
3421 22100
3428 22100
4530 22100

Reparacions, manteniment i conservació
elements de transport
Reparacions, manteniment i conservació
vehicles municipals
Reparacions, manteniment i conservació
de mobiliari i similars
Reparacions, manteniment i conservació
de mobiliari
Reparacions, manteniment i conservació
de mobiliari
Reparacions, manteniment i conservació
de mobiliari
Manteniment equipament per al procés
de la informació
Material d'oficina serveis socials
Material d'oficina escola bressol
municipal
Material d'oficina
Material d'oficina ordinari no
inventariable
Material ordinari no inventariable
Material d'oficina ordinari no
inventariable
Premsa, revistes, llibres i altres
publicacions
Premsa, revistes, llibres i altres
publicacions
Premsa, revistes, llibres i altres
publicacions
Premsa, revistes, llibres i altres
publicacions
Premsa, revistes, llibres i altres
publicacions
Material informàtic no inventariable
Energia elèctrica
Energia elèctrica
Energia elèctrica
Energia elèctrica
Energia elèctrica
Energia elèctrica centres de salut
Energia elèctrica
Energia elèctrica
Energia elèctrica
Energia elèctrica
Energia elèctrica
Energia elèctrica
Energia
Energia elèctrica

1.200,00
1.000,00
250,00
200,00
600,00
400,00
9.000,00
60,00
500,00
200,00
8.000,00
200,00
1.600,00
200,00
410,00
1.427,80
2.500,00
60,00
300,00
28.799,23
56.000,00
520,00
600,00
216,00
2.880,00
2.000,00
4.200,00
864,00
864,00
2.650,00
5.640,00
300,00
2.010,00
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9200 22100
9201 22100
9202 22100
9240 22100
9241 22100
9242 22100
9243 22100
1610 22101
9200 22101
1320 22103
1340 22103
3211 22103
3420 22103
9200 22103
1320 22104
1340 22104
3210 22104
3211 22104
9200 22104
3210 22105
9200 22105
9200 22106
1550 22199
3210 22199
3211 22199
3340 22199
3370 22199
3371 22199
3410 22199
3420 22199
3421 22199
9200 22199
9240 22199
1320 22200
2312 22200
3120 22200
3210 22200
3211 22200
3371 22200
3373 22200
9200 22200
9202 22200
9240 22200
9200 22201
9200 22202
9200 22299

Energia elèctrica
Energia elèctrica
Energia elèctrica
Energia elèctrica
Energia elèctrica
Energia elèctrica
Energia elèctrica
Dotació aigua CAT
Aigua
Combustibles i carburants
Combustibles i carburants
Combustibles i carburants
Combustibles i carburants
Combustibles i carburants
Vestuari
Vestuari
Vestuari
Vestuari
Vestuari
Menjador escola bressol municipal
Productes alimentaris
Productes farmacèutics i material
sanitari
Material de servei
Material de serveis
Material de serveis
Altres subministraments
Material de serveis
Material de serveis
Material
Material de serveis
Material de serveis
Altres subministraments
Material de serveis
Serveis de telecomunicacions
Serveis de telecomunicacions
Serveis de telecomunicacions
Serveis de telecomunicacions
Serveis de telecomunicacions
Serveis de telecomunicacions
Comunicacions telefòniques
Serveis de telecomunicacions (inclòs
fax)
Serveis de telecomunicacions
Serveis de telecomunicacions
Comunicacions postals
Comunicacions telegràfiques
Missatgeria

4.620,00
1.000,00
216,00
3.600,00
600,00
840,00
840,00
124.255,13
740,00
1.800,00
250,00
8.500,00
348,00
2.520,00
600,00
150,00
300,00
150,00
600,00
5.840,64
600,00
150,00
3.000,00
3.600,00
500,00
100,00
1.500,00
220,00
600,00
300,00
1.000,00
2.000,00
200,00
300,00
180,00
5.200,00
1.300,00
1.764,00
420,00
420,00
12.696,00
180,00
2.640,00
4.500,00
90,00
90,00
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3120 22300
4410 22300
1320 22400
1340 22400
9200 22400
3373 22500
2312 22601
3340 22601
9200 22601
1690 22602
1720 22602
9200 22602
9200 22603
9200 22604
1720 22609
2311 22609
2312 22609
3340 22609
3371 22609
3372 22609
3374 22609
3380 22609
3410 22609
1690 22699
3373 22699
9200 22699
1630 22700
1690 22700
1691 22700
1692 22700
1693 22700
1790 22700
1791 22700
2312 22700
3120 22700
3210 22700
3211 22700
3371 22700
3373 22700
9200 22700
9201 22700
9202 22700
9240 22700

Transports centre mèdic des dels nuclis
de població
Servei de transport línia comarcal
Primes d'assegurances
Assegurances
Assegurances
Tributs estatals
Atencions protocol·làries i
representatives
Atencions protocol·làries i
representatives
Atencions protocol·làries i
representatives
Publicitat i propaganda
Publicitat i propaganda
Publicitat i propaganda
Publicació en Diaris Oficials
Despeses jurídiques, contencioses
Setmana del Medi Ambient
Activitats de caràcter festiu
Activitats (taller de memòria)
Activitats culturals
Activitats de foment de la participació
del jovent
Activitats de caràcter festiu
Viatges
Activitats festives
Activitats esportives
Subministraments
Drets de comunicació pública AGEDI
Drets de comunicació pública SGAE
Neteja viària
Recollida d'animals a la via pública
Retirada de vehicles de la via pública
Recollida d'andròmines
Servei de poda contenidors de poda
Neteges rieres, boscos, ...
Netejes de parcel·les
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja
Neteja

3.600,00
5.150,00
584,18
399,20
23.201,97
100,00
250,00
250,00
4.500,00
300,00
500,00
2.500,00
2.500,00
7.500,00
2.000,00
1.600,00
450,00
7.250,00
300,00
1.000,00
36.000,00
79.000,00
1.300,00
100,00
708,00
2.650,00
77.000,00
800,00
500,00
1.000,00
5.066,06
3.500,00
2.500,00
294,93
6.809,00
19.254,66
66.532,27
1.917,07
442,40
11.317,80
2.159,66
294,93
9.242,93
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9241 22700
9242 22700
9243 22700
3421 22701
1691 22704
1510 22706
1610 22706
3210 22706
3211 22706
3340 22706
3373 22706
3420 22706
3421 22706
9200 22706
9310 22706
1610 22799
1690 22799
2312 22799
3370 22799
9120 23000
9200 23000
9240 23020
9120 23100
9240 23100
9200 23120
9120 23300
2312 31000
3210 31000
1610 31001
9200 31002
9200 31003
1610 31004
9200 31006
9340 35900
3330 41000
1620 46500
2312 46500
3211 46500
3371 46500

Neteja
Neteja
Neteja
Seguretat
Custòdia, dipòsits i emmagatzematge
Estudis i treballs tècnics
Estudis i treballs tècnics
Estudis i treballs tècnics
Estudis i treballs tècnics
Treballs realitzats per altres empreses
Estudis i treballs tècnics
Estudis i treballs tècnics
Estudis i treballs tècnics
Estudis i treballs tècnics
Servei de recaptació a favor de l'entitat
Altres treballs tècnics
Servei de desratització i altres plagues
Servei de podologia
Professors cursos
Dietes dels membres dels òrgans de
govern
Dietes del personal
Dietes del personal no directiu
Locomoció dels membres dels òrgans
de govern
Locomoció
Locomoció del personal
Indemnització per assistències òrgans
de govern i assignacions grups polítics
Interessos préstec 2002
Interessos préstec escola bressol
Interessos préstec conducció d'aigua a
Casa Roja
Interessos préstec inversions 2005
Interessos préstec inversions 2008
Interessos préstec finançament d'obra
"Subministrament d'aigua al Baix
Penedès".
Interessos préstec inversions 2010
Despeses per transferències,
domiciliacions i similars
Fundació Josep Cañas
Transferències corrents a comarques
CCBP. Treballadora i Educadora Social
(serveis socials bàsics)
Transport escolar comarcal
Transferències corrents a comarques.
Conveni Jove Baix Penedès

1.402,49
1.402,12
1.869,45
483,96
300,00
5.400,00
39.000,00
690,00
1.000,00
2.124,00
2.722,69
690,00
1.000,00
9.400,00
50.000,00
4.000,00
2.200,00
1.020,00
15.971,94
100,00
100,00
50,00
600,00
350,00
1.500,00
34.840,50
1.470,76
2.901,64
814,99
2.206,14
6.650,33
9.451,24
6.638,07
1.300,00
36.616,20
215.901,71
12.225,66
16.701,60
2.860,00
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3410 46500
4140 46500
9200 46500
2312 46502
2312 46503
3230 46700
1690 48000
2312 48000
3410 48000
2312 48001
2311 48002
1610 48900
2311 48900
3120 48900
3211 48900
3340 48900
3372 48900
3410 48900
9200 48900
3410 48901
3410 48902
3410 48903
3410 48904
3410 48905
3410 48906
2312 91300
3210 91300
1610 91301
9200 91302
9200 91303
1610 91304

Transferència Consell Esportiu del Baix
Penedès. Participació jocs esportius
Aportació anual Àrea Forestal i
Recreativa del Montmell
Transferències corrents CCBP. Conveni
SITAC
CCBP. Servei d'Atenció Domiciliària
CCBP. Servei teleassistència
Aportació Consorci Universitari del Baix
Penedès
Quota Consell de Col·legis de
Veterinaris de Catalunya
Atencions benèfiques i assistencials
Transferències a famílies i institucions
sense finalitat de lucre. Taekwondo
Altres transferències
Subvenció Plataforma actuem
Aportació anual com a soci Regants de
Saifores
Subvenció anual col·lectiu de dones El
Farcell
Transferències a famílies i institucions
sense finalitat de lucre
Transferències corrents AMPA CEIP
Mare de Déu del Priorat
Transferències a famílies i institucions
sense ànim de lucre
Subvenció anual Llar de jubilats
Subvenció anual C.F. Banyeres
Transferències corrents a famílies i
institucions sense ànim de lucre
Subvenció anual Tir al plat
Subvenció anual Club Domino Priorat
2005
Subvenció anual Club Domino Banyeres
Team
Subvenció anual Domino Associació del
Priorat
Subvenció anual Penya BlauGrana
Subvenció anual Rocòdrom
Amortització préstec 2002
Amortització préstec escola bressol
Amortització préstec conducció d'aigua
a Casa Roja
Amortització préstec inversions 2005
Amortització préstec inversions 2008
Amortització préstec finançament d'obra
"Subministrament d'aigua al Baix

1.000,00
335,00
1.603,00
9.408,04
2.742,43
2.598,28
190,14
100,00
82,00
3.750,00
350,00
240,00
300,00
750,00
19.000,00
7.150,00
1.200,00
9.000,00
900,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
150,00
10.732,36
19.773,08
3.792,69
10.732,36
13.077,15
33.871,80
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9200 91305

Penedès"
Amortització préstec inversions 2010

16.978,56
2.336.804,99

Pressupost de la Fundació Josep Cañas
Aplicació
Descripció
pressupostària
3330 13000 Retribucions bàsiques personal laboral fix
3330 13002 Complement d'antiguitat
Retribucions bàsiques personal laboral
3330 13100 temporal
3330 13102 Complement d'antiguitat
3330 15000 Productivitat
3330 16000 Seguretat Social
Reparacions, manteniment i conservació
3330 21200 d'edificis
Reparacions, manteniment i conservació de
maquinària, instal·lacions tècniques i
3330 21300 utillatge
3330 22000 Material d'oficina ordinari no inventariable
3330 22100 Subministrament energia elèctrica
3330 22101 Subministrament d'aigua
3330 22199 Reproduccions escultures
3330 22200 Comunicacions telefòniques
3330 22301 Missatgers
3330 22400 Assegurances
3330 22601 Atencions protocol·làries i representatives
3330 22602 Publicitat i propaganda
3330 22603 Publicació en Diaris Oficials
3330 22699 Altres subministraments
3330 22700 Neteja
3330 22701 Seguretat
3330 22706 Estudis i treballs tècnics
3330 23000 Dietes dels membres dels òrgans de govern
Locomoció dels membres dels òrgans de
3330 23100 govern
3330 23300 Altres indemnitzacions
3330 35900 Despeses financeres
Transferències corrents a l'Administració
3330 40000 general de l'Entitat Local

Import
12.640,94
425,34
1.747,98
20,00
1.125,96
5.071,50
500,00
500,00
300,00
1.250,00
90,00
950,00
1.000,00
20,00
337,03
300,00
600,00
84,00
500,00
1.869,45
214,40
600,00
50,00
100,00
1.080,00
20,00
2.709,60
34.106,20

2. Els ajustaments a la baixa que cal efectuar sobre els crèdits inicials del Pressupost
anterior, per tal que no es prorroguin els crèdits que recull l’article 21.2 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, són els següents:
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Aplicació
pressupostària
2410 14300
2410 16000
1320 20400
2410 22104
1720 22706
1720 22798
3211 62200
3420 62200
3422 62200
3427 62200
3429 62200
3210 62201
3210 62202
3421 62300
1620 62301
1693 62300
3320 62500
3321 62500
3371 62500
3421 62500
9200 62500
9243 62500
1550 62502
3373 62600
9200 62600
9240 62600

Descripció
Altre personal subvencionat
SOC
Seguretat Social personal
contractat subvencionat SOC
Vehicle municipal
Vestuari personal
subvencionat SOC
Activitats de participació
ciutadana
Creació i senyalització ruta
pedestre
Millores CEIP Mare de Déu
del Priorat
Projecte tècnic instal·lació
gespa artificial i tancaments al
camp de futbol municipal
Tancament entrada
instal·lacions
Millores pista poliesportiva
Sant Miquel
Edificis i altres construccions
Millores escola bressol
municipal
Ampliació escola bressol
municipal
Millores piscina municipal
Construcció contenidors
soterrats
Inversió nova en maquinària,
instal·lacions tècniques i
utillatge
Mobiliari
Mobiliari
Mobiliari
Inversió nova en mobiliari
Mobiliari i altres
Millores centre cívic Joan
Català
Senyalització i mobiliari urbà
Equipament per al procés de
la informació
Adquisició equipament per al
procés de la informació
Equipament per al procés de
la informació

Crèdit inicial
pressupost
2012

Baixa

Crèdit
prorrogable

15.210,66

15.210,66

0,00

5.624,64
1.935,85

5.624,64
1.935,85

0,00
0,00

100,00

100,00

0,00

2.395,40

2.395,40

0,00

8.392,16

8.392,16

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

16.520,00

16.520,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

500,00
5.884,66

500,00
5.884,66

0,00
0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

558.676,76
6.000,00

558.676,76
6.000,00

0,00
0,00

510.807,59

510.807,59

0,00

1.848,84
3.000,00
400,00
300,00
150,00
2.100,00

1.848,84
3.000,00
400,00
300,00
150,00
2.100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8.646,45
6.500,00

8.646,45
6.500,00

0,00
0,00

500,00

500,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

900,00

900,00

0,00
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1510 62900
3320 62900
3420 63200
1610 63300
3210 63300
3320 63300
3340 63500
3420 63500
9240 63500
1710 63701
1650 63902

Millores urbanes
Llibres
Millores edificis i altres
construccions
Substitució comptadors
d'aigua
Maquinària, instal·lacions
tècniques i utillatge
Maquinària, instal·lacions
tècniques i utillatge
Mobiliari i altres
Inversió de reposició en
mobiliari
Mobiliari i altres
Arranjament Bosc Pujolet
Millores per estalvi energètic

25.000,00
600,00

25.000,00
600,00

0,00
0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

1.400,00

1.400,00

0,00

2.478,00
2.300,00

2.478,00
2.300,00

0,00
0,00

150,00
2.298,35
15.834,60
4.000,00

150,00
2.298,35
15.834,60
4.000,00
1.251.453,96

0,00
0,00
0,00
0,00

Pressupost Fundació Josep Cañas
Aplicació
pressupostària
3330 22799
3330 48000
3330 62502

Descripció
Aniversari obertura Museu
Cañas
Premis concurs de pintura
ràpida. Edició 2012
Mobiliari i altres

Crèdit inicial
pressupost
2012

Baixa

Crèdit
prorrogable

2.000,00 2.000,00

0,00

2.750,00 2.750,00
500,00 500,00
5.250,00

0,00
0,00

Segon.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que es celebri”.

Intervencions:
Sra. Alcaldessa: estem treballant en el pressupost pel 2013
Sra. Menéndez: lamentar que no tengamos presupuesto aprobado aun.
S’ha donat compte.
7. DESPATX D’OFICI.
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern que alhora contenen les
resolucions/decrets d’Alcaldia de:
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•
•
•

11, 18, 24 i 30 d’octubre de 2012.
8, 15, 22 i 29 de novembre de 2012.
4, 13, 18 i 20 de desembre de 2012.

8. PRECS I PREGUNTES.
1.- Sr. Menéndez: nos tenéis que dar alguna contestación? Es una falta de atención a la
oposición no contestar las preguntas que se formulan. Camino de Llorenç inaccesible. Las
matas invaden la carretera del l’Arboç.
Sr. Guasch: era un treball preparat per personal del Servei d’Ocupació, varem demanar
subvenció i ens l’han denegat, aquestes feines s’han encarregat a CESPA.
2.- Sr. Menéndez: como está el informe de la Diputació sobre aguas residuales de Boscos?
Sr. Guasch: ja el tenim, ho farem conjuntament amb el carrer A.
3.- Sr. Menéndez: como está el cartel del camino de Casa Roja? Y el del Corral d’Enveina?
pone “CIU lladres”, que no haya males entendidos.
4.- Sr. Menéndez: como puede ser que casi un mes después no seamos informados sobre
el cese y nombramiento del Teniente de Alcalde. Que no hayamos de enterar por un medio
de comunicación.
5.- Sr. Menéndez: En las 3 últimas Juntas de Gobierno de l’Ajuntament observamos
acuerdos dispersos, unos con bonificación del 60% y otros con bonificación del 40% de las
brossas. Como se pueden adoptar criterios distintos para solicitudes del mismo tipo de
necesidad? en función de quienes son los titulares de las familias?. Que arbitrariedad
utilizan, ustedes mismos son los que han fijado el tipo de bonificación que incumplen no
sabemos en función de qué.
Sr. Alcaldessa: és un error mecanogràfic, un error administratiu. La bonificació està
correctament aplicada.
6.- Sr. Menéndez: discrepamos con el equipo de gobierno y la responsable del boletín por el
espacio. Los grupos tienen una columna con un limitado número de palabras. Hace un año
el Grupo de CiU ya dispuso de una página entera y los demás grupo su columna. Ahora, el
regidor de Hacienda dispone de otra página, aparte de la columna de CiU, y simplemente
para atacar al grupo del PSC, que no para informar
7.- Sr. Menéndez: la torre de guaita no tiene luz, es el monumento de Banyeres.
Sr. Guasch: estem mirant quin tipus de mecanismes antivandàlics poden posar, igual que al
Pujolet.
8.- Sr. Menéndez: hemos presentado para precs i preguntes por correo electrònico el dia 19
de diciembre de 2012.
Pedimos adecuar técnicamente las instalaciones eléctricas conforme a las normas legales,
dotar a los Grupos Municipales en sus despachos de los medios para desarrollar su función
básica de trabajo, teléfono, red para internet, ordenador, impresora y adecuar los vestíbulos
de forma que no sean almacenes municipales o de quienes sean y que obstaculizan e
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impiden su utilización para los fines previstos
Sra. Alcaldessa: vols telèfon, Internet, impressora. Els regidors comparteixen despatx, ara
no estem per tirar la casa per la finestra, ho demanes quan estàs a la oposició i quan
estaves al govern? Tens el Centre Civic i ten un local fix. Mai s’ha dit que no a la utilització
del centre cívic, fins i tot se us deixa la clau.
Sr. Menéndez: a nosaltres, a d’altres sí s’ha denegat.
Sra. Alcaldessa: teniu uns diners cada mes, que no son per fideuades, 150 euros al mes
pel vostre funcionament.
Cadascú te un local amb clau. M’agradaria saber si els altres grups dels altres Ajuntaments
dels voltants tenen totes les atencions que teniu vosaltres.
9.- Sr. Menéndez: prec sobre el Parc Pujolet, enviado por correo electrónico el 15 de enero
de 2013. El parque Pujolet está en mal estado, valla en mal estado, un banco deformado,
extintor abandonado que ya nos quejamos hace más de nueve meses,
Sr. Guasch: fa uns mesos que ens vas avisar i es van retirar els extintors. Un arbre va
caure sobre el banc, la empresa de jardineria va tallar el arbre i queda pendent retirar i cal
canviar el banc quan ens arribi l’altre. Estem pendent d’arreglar la tanca.
Reconec que l’hotel d’entitats estava mal endreçat, però estaven traslladant material de
l’escola bressol i reis, el tema de l’enllumenat està demanat a Endesa, l’armari d’electre ja
s’ha avisat que no s’utilitzi per emmagatzemar coses.
10.- Sr. Inglada: no vaig veure que m’havíeu convocat per la reunió de portaveus. He vist a
les Juntes de Govern que es van signar les cistelles de Nadal, de quina manera s’ha signat?
li vareu treure la paga extra als treballadors, millor donar els diners no?. Ens queixem que hi
ha malversació i tràfic de influències a nivell polític, aquí hi ha tràfic de influències per les
cistelles perquè és el germà, la persona que les subministra no té la botiga al municipi. Ja ho
vaig dir l’any passat. És poc ètic el que s’ha fet. No paga impostos a Banyeres.
Sra. Alcaldessa: se us va convocar amb la convocatòria del Ple. De la mateixa manera que
es contracta una orquestra que son els fills del regidor o es va a dinar a la societat la
germana d’un regidor, és una atenció de l’Alcaldia. Quins impostos pagava la cooperativa de
l’Arboç?. La paga extra està en una bossa.
Sr. Inglada: No paga impostos a Banyeres. On estan les tres ofertes? El govern pot
compensar la paga extra d’una altre manera.
Sra. Alcaldessa: Abans tampoc es demanaven altres pressupostos.
11.-Sr. Inglada: com s’ha solucionat el tema dels guals doblats?
Sr. Guasch: s’ha enviat una carta perquè els veïns puguin escollir o que paguin dos guals o
que renunciïn a un.
Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 20.58 hores,
donant fe de tot allò, jo el Secretari que certifico.
Banyeres del Penedès, 17 de gener de 2013.
Alcaldessa
Núria Figueras Tuset

Secretari- interventor
Joan Manel Ferrera
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