
AJUNTAMENT

DE

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DE BANYERES DEL 
PENEDÈS, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 17 DE NOVEMBRE 
DE 2016, SESSIÓ 11/2016

SRS. ASSISTENTS:

ALCALDE:

Sr. Amadeu Benach i Miquel

TINENTS D’ALCALDE:

Sr. Lluis Inglada

Sr. Joan Roig Sòria

Sra. Ida Pilar Josefa Berdusan Farré

REGIDORS:

Sra. Anna Jané Caralt

Sra. Núria Figueras Tuset

Sr. Jordi Guasch Bea

Sra. Joana Josepa Fernández Coll

Sr. Manuel López Blanco

Sra. Maria Angeles Sainz López

Sra. Anna Ordoñez Rivero

SECRETARI-INTERVENTOR-TRESORE
R:

Sr. José Felix Velasco Martínez

A la  Sala  de  Plens  de  la  Casa 
Consistorial  de  la  Vila  de  Banyeres  del 
Penedès, essent les 19.02 hores del  dia 
17  de  novembre  de  2016,  es  reuneix 
l’Ajuntament  en  Ple,  sota  la  Presidència 
de l’Alcalde, Sr. Amadeu Benach i Miquel, 
amb  l’assistència  del  Sr. 
Secretari–Interventor-Tresorer,  José Felix 
Velasco  Martínez,  i  demés  membres 
anotats al marge, a l’objecte de celebrar la 
sessió ordinària, que ha estat convocada 
per  al  dia  d’avui  en  legal  forma,  amb 
distribució  de  l’Ordre  del  Dia  dels 
assumptes  a  tractar,  així  com  còpia  de 
l’acta  de  la  sessió  anterior  i  altre 
documentació dels temes a tractar.

Constituint  els  reunits  nombre 
suficient  dels  membres  de  dret  que 
integren el Plenari, per celebrar la sessió, 
en primera convocatòria, el  Sr. President 
la declara oberta, 

Abans  de  procedir  al  tractament  de  l’ordre  del  dia,  la  Sr.  Alcalde  dóna  la 
benvinguda,  quan  són  les  19:02  hores  del  dia  17  de  novembre  de  2016,  a  la  sessió  
ordinària del Ple de l’Ajuntament, núm. 11/2016.

A continuació es passen a tractar els següents assumptes inclosos en la següent
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ORDRE DEL DIA:

1. APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DE  L’ACTA DEL  PLE  EN  SESSIÓ  ORDINÀRIA 
CELEBRADA  EL  DIA  22  DE  SETEMBRE  DE  2016,  SESSIÓ  9/2016.-  Exp. 
C/16/170

2. APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DE  L’ACTA  DEL  PLE  EN  SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 13 D’OCTUBRE DE 2016,  SESSIÓ 
10/2016.- Exp. 155/2016

3. PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR DE 
L’AJUNTAMENT  DE  BANYERES  DEL  PENEDÈS  PRESENTADA  PEL  SR. 
MANOLO LÓPEZ BLANCO.- Exp. 297/2016

4. DONACIÓ COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

5. DONACIÓ COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA

6. DONACIÓ  COMPTE  DEL  CANVI  DE  PORTAVEU  DEL  GRUP  POLÍTIC 
MUNICIPAL PSC-CP.- Exp. 143/2016

7. CONVALIDACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DECRET D’ALCALDIA 2016-0022 DE DATA 
02-11-2016 REFERENT A LA CONTRACTACIÓ DEL PEÓ DE SERVEIS AMB 
DNI:  468C I  REMISSIÓ  REQUERIDA PER  SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN.- 
Exp. L/16/039

8. CONVALIDACIÓ, SI S’ESCAU DEL DECRET D’ALCALDIA 2016-0025 DE DATA 
14-11-2016  REFERENT  A  L’APROVACIÓ  DE  L’EXPEDIENT  DE 
RECONEIXEMENT  EXTRAJUDICIAL  DE  CRÈDIT  NÚM.  1/2016  I  REMISSIÓ 
REQUERIDA PER SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN.- Exp. 235/2016

9. APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DE LA MODIFICACIÓ DE LA PERIODICITAT DE 
LERS SESSIONS PLENÀRIES.- Exp.143/2016

10. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DE LES 
SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.- Exp. 143/2016
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11. APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DE  LA  MODIFICACIÓ  DE  L’ACORD 
D’ESTABLIMENT  DE  LES  RETRIBUCIONS  I  GRATIFICACIONS  DELS 
MEMBRES ELECTES.- Exp. 143/2016

12. APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DE  LA  MODIFICACIÓ  DE  L’ACORD  DE 
NOMENAMENT  DE  REPRESENTANTS  DE  LA CORPORACIÓ  EN  ÒRGANS 
COL·LEGIATS.- Exp. 143/2016

13. APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DEL  PROTOCOL  DE  TRANSCRIPCIÓ  DE  LES 
ACTES DEL PLE.- Exp. 143/2016

14. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PROTOCOL D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PER 
PART DELS CÀRRECS ELECTES I  REMISSIÓ REQUERIDA PER L’OFICINA 
ANTIFRAU DE CATALUNYA.- Exp. 308/2016

15. PROPOSTA  D’ACORD  SOBRE  LA  CONVOCATORIA  D’ACTES  PRÈVIES  A 
L’OCUPACIÓ  DE  LES  FINQUES  AFECTADES  PEL  PROJECTE  DE  NOVES 
LÍNIES  ELÈCTRIQUES  AÈRIES/SUBTERRÀNIES  A  25KV,  UNIÓ  DE 
CASTELLET I POLÍGONS DEL POET I ALBORNAR. EXPEDIENT 2015/10100.- 
Exp. 33/2016

16. PRECS I PREGUNTES

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE 
DATA 22 DE SETEMBRE DE 2016, SESSIÓ 9/2016.- Exp. C/16/170

Obert el punt, el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. secretari-interventor-tresorer, que 
procedeix formulant la següent pregunta:

Atès que tots els regidors coneixen el redactat per haver-se distribuït amb la

convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.

No havent cap esmena, s’entèn aprovada l’acta per unanimitat.
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2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
CELEBRADA EL DIA 13 D’OCTUBRE DE 2016, SESSIÓ 10/2016.- Exp. 155/2016

Obert el punt, el  Sr.  Alcalde dóna la paraula al Sr. Secretari-interventor-tresorer, 
que procedeix formulant la següent pregunta:

Atès que tots els regidors coneixen el redactat per haver-se distribuït amb la

convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.

No havent cap esmena, s’entèn aprovada l’acta per unanimitat.

3. PRENDRE  CONEIXEMENT DE  LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE  REGIDOR DE 
L’AJUNTAMENT  DE  BANYERES  DEL  PENEDÈS  PRESENTADA  PEL  SR. 
MANOLO LÓPEZ BLANCO .- Exp. 297/2016

Obert el punt, el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Secretari-interventor-tresorer, que 
dóna lectura a la corresponent proposta d’Alcaldia, que és del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ALCALDIA

Atès  l'escrit  de  renúncia  al  càrrec  de  Regidor  subscrit  pel  Sr.  Manolo  López  Blanco,  
presentat per registre d'entrada amb el número 3948 i data 31 d’octubre de 2016, en virtut  
del qual es posen de manifest les raons que li han dut a formalitzar la renúncia voluntària  
al càrrec.

_

Atès que el Sr. Manolo López Blanco, Regidor d'aquest Ajuntament, va prendre possessió  
d'aquest càrrec el dia 13 de juny de 2015, en sessió constitutiva de l’Ajuntament en Ple,  
després de les eleccions locals celebrades el dia 24 de maig de 2015.
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Atès que el candidat següent de la llista a la que pertany el Regidor renunciant, d’acord  
amb el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 98, de data 28 d’abril de 2015, és  
el Sr. Luis Enrique Rodríguez Rivas.

En compliment dels art.  9.4 del  Reial  Decret  2568/1986, de 28 de novembre,  pel  que  
s'aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,  
i 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, així com la  
Instrucció  de  10  de  juliol  de 2003,  de la  Junta Electoral  Central,  sobre  substitució  de  
càrrecs representatius locals.

_

Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

 _

PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidor de l'Ajuntament de  
Banyeres del Penedès presentada pel Sr. Manolo López Blanco.

SEGON.- Remetre Certificació d'aquest Acord a la Junta Electoral Central juntament amb  
la còpia de l'escrit de renúncia i indicació de que la persona a la qual correspon cobrir la  
vacant, a judici d'aquesta Corporació, és el Sr. Luis Enrique Rodríguez Rivas, següent de  
la  mateixa llista  que el  renunciant,  i  sol·licitant  a  la  Junta  que remeti  la  corresponent  
credencial per tal que pugui prendre possessió del seu càrrec.

TERCER.-  Comunicar  aquest  acord  al  Sr.  Luís  Enrique  Rodríguez  Rivas  perquè  es  
pronunciï sobre si accepta o renuncia a ser proposat per a l’acompliment del càrrec com a  
Regidor de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

Amadeu Benach i Miquel

Alcalde”

INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT

El  Sr. Alcalde manifesta que abans de la renúcia l’equip de govern vol dir unes 
paraules, i donar les gracies al Sr. Manuel per la seva dedicació com a regidor d’aquest 
consistori  i  remarcar  la  seva feina feta a les  seves regidories  de  treball  i   d’ocupació 

SESSIÓ PLENÀRIA 11/16 - ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 17 DE NOVEMBRE  DE 2016 - Pàg. 5/104



AJUNTAMENT

DE

afegint la sanitat també, com a la seva col·laboració en la participació amb tot l’equip de 
Govern d’aquest ajuntament, moltes gracies, i sort amb aquesta nova etapa.

El Sr. Alcalde pregunta si algú te que dir alguna cosa.

El Sr. Jordi Guasch diu que en aquest punt no hi tenim res a dir. Ens donem per  
assabentats de la renuncia i aprofitem per agrair al Sr. Lopez Blanco la feina feta en aquest 
temps. Per part nostra votarem a favor dels acords que es proposen.

El Sr. Alcalde manifesta que passem al segon punt.

El Sr. Secretari manifesta que la votació seria sobre la part resolutiva.

 

El Sr. Alcalde pregunta si tots estan d’acord i es sotmet a votació.

VOTACIONS

Vots emesos: 11

A favor: 11, dels grups PSC (3), BNY (4), ICV (1) i CIU (3)

En contra: cap

Abstencions: cap 

S’aprova el punt per unanimitat.

4. DONACIÓ COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Havent-se distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, còpia de les 
actes  de  la  Junta  de  Govern,  redactades  per  Secretaria-Intervenció,  de  les  sessions 
ordinàries i extraordinàries següents: 
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- Sessió ordinària de data 25 d’agost de 2016
- Sessió ordinària de data 31 d’agost de 2016
- Sessió  ordinària de data 1 de setembre de 2016
- Sessió ordinària de data 8 de setembre de 2016
- Sessió ordinària de data 22 de setembre de 2016
- Sessió ordinària de data 29 de setembre de 2016
- Sessió extraordinària de data 4 d’octubre de 2016
- Sessió ordinària de data 6 d’octubre de 2016
- Sessió ordinària de data 13 d’octubre de 2016
- Sessió extraordinària de data 20 d’octubre de 2016
- Sessió ordinària de data 27 d’octubre de 2016
- Sessió ordinària de data 3 de novembre de 2016

El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Secretari.

El Sr. Secretari manifesta que les actes que es dóna compte van des de la sessió 
ordinària de data 25 d’agost de 2016 fins a la sessió ordinària de data 3 de novembre de 
2016. Els membres de la Corporació es donen per assabentats.

El Sr. Alcalde pregunta si hi ha alguna intervenció.

El  Sr.  Jordi  Guasch  diu  que  es  donen  per  assabentats.  En  qualsevol  cas,  ja 
demanaran algun aclariment a l’apartat de precs i preguntes.

El Sr. Alcalde passa al següent punt.

5. DONACIÓ COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA

Obert el punt, el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. secretari-interventor-tresorer que 
exposa que els Decrets que es donen compte al Ple van del número 16-0003 al número 
16-0026 (nova numeració del programa Gestiona), d’acord amb la següent relació:

NÚM 
DECRET

DATA SOTASIGNANT RESUM

16-0003 22/09/2016 Alcalde Decret delegació de funcions d’alcaldia per a la celebració 
de matrimoni civil (27/2016)

16-0004 27/09/2016 Alcalde Decret requeriment documentació padronal (66/2016)
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NÚM 
DECRET

DATA SOTASIGNANT RESUM

16-0005 29/09/2016 Alcalde Decret de sol·licitud subvenció programa de suport llar 
d’infants municipals curs 2015/2016 (98/2016)

16-0006 12/10/2016 Alcalde Decret de convocatòria ple extraordinari sessió 10/2016 
de data 13.10.2016 (155/2016)

16-0007 14/10/2016 Alcalde Decret d’autorització celebració festa aniversari Parc 
Priorat (200/2016)

16-0008 17/10/2016 Alcalde Decret Masterclass de diumenge dia 6.11.2016 (173/2016)

16-0009 17/10/2016 Alcalde Decret de pagament de les costes exp. C/08/132 recurs 
contenciós 2016/2008 (194/2016)

16-0010 17/10/2016 Alcalde Decret d’incoació d’expedient de baixes per inscripció 
indeguda al padró d’habitants (82/2016)

16-0011 19/10/2016 Alcalde Decret d’acceptació de la renúncia d’alcaldes de barri 
(143/2016)

16-0012 19/10/2016 Alcalde Decret de modificació del règim retributiu dels regidors de 
la Corporació (143/2016)

16-0013 19/10/2016 Alcalde Decret de modificació de la composició de la Junta de 
Govern Local (143/2016)

16-0014 19/10/2016 Alcalde Decret de modificació de les delegacions d’àrea 
conferides als regidors (143/2016)

16-0015 19/10/2016 Alcalde Decret de nomenament de tinents d’alcalde (143/2016)

16-0016 20/10/2016 Alcalde Decret de baixa d’ofici en el padró d’habitants per 
inscripció indeguda (172/2016)

16-0017 20/10/2016 Alcalde Decret de resolució de l’expedient de baixa al padró 
d’habitants per inscripció indeguda (165/2016)

16-0018 20/10/2016 Alcalde Decret de resolució de l'expedient de baixa al padró 
d’habitants per inscripció indeguda (174/2016)

16-0019 24/10/2016 Alcalde Decret de convocatòria JGL 27.10.2016 (JGL/2016/4)

16-0020 31/10/2016 Alcalde Decret de convocatòria JGL 3.11.2016 (JGL/2016/5)

16-0021 02/11/2016 Alcalde Decret de delegació de funcions d’alcaldia per a la 
celebració de matrimoni civil (27/2016)

16-0022 02/11/2016 Alcalde Decret de contractació del peó de serveis amb DNI: 468C i 
remissió requerida per Subdelegació del Govern 
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NÚM 
DECRET

DATA SOTASIGNANT RESUM

(243/2016)

16-0023 07/11/2016 Alcalde Decret de convocatòria JGL 10.11.2016 (JGL/2016/6)

16-0024 10/11/2016 Alcalde Decret de rectificació d’error acord permís reducció 
jornada treballador (270/2016)

16-0025 14/11/2016 Alcalde Decret de resposta requeriment Subdelegació del Govern 
sobre expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 
núm. 1/2016 (235/2016)

16-0026 14/11/2016 Alcalde Decret de convocatòria ple ordinari sessió 11/2016 de data 
17.11.2016 (330/2016)

El Sr. Secretari manifesta que  es tracta de donar compte del Decret de data 22 de 
setembre de 2016 fins al Decret de data 14 de novembre de 2016.

El Sr. Alcalde pregunta si es donen per assabentats.

El Sr. Jordi Guasch diu que es donen per assabentats, però que si hi ha alguna 
cosa a comentar ja demanaran algun aclariment a l’apartat de precs i preguntes.

Els membres de la Corporació es donen per assabentats.

 

6. DONACIÓ COMPTE DEL CANVI DE PORTAVEU DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL 
PSC-CP.- Exp. 143/2016

Obert el punt, el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Secretari-interventor-tresorer, que 
dóna lectura a la corresponent proposta d’Alcaldia, que és del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ALCALDIA
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En data 22 de juny de 2015 va tenir lloc la sessió d’organització de l’Ajuntament en Ple.

De conformitat amb allò que s’estableix en els articles 73.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,  
reguladora de les Bases de règim local, 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel  
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 23 a 29 del  
RD  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’organització,  
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, en aquesta sessió plenària de data 22  
de juny de 2015 es va aprovar la constitució dels grups polítics municipals i es va donar  
compte dels portaveus designats per cadascun dels grups constituïts.

Els portaveus designats van ser:

- IB-EL-GV-E – Sr. Lluís Inglada i Jané.

- PSC-CP – Sr. Manuel López Blanco.

- BNY-AM – Sr. Amadeu Benach i Miquel.

- CiU – Sr. Jordi Guasch Bea.

Atès l’escrit del regidor Manuel López Blanco, de data 13 d’octubre de 2016, RE-3707, en  
el qual renuncia a totes les delegacions conferides a favor d’ell,  així com al càrrec de  
portaveu del Grup Polític Municipal PSC-CP.

Atès l’escrit conjunt dels tres regidors integrats dins del Grup Polític Municipal PSC-CP, de  
data 18 d’octubre de 2016, RE-3943, Srs. Anna Ordóñez Rivero, Manolo López Blanco i  
Marian  Sainz  López,  en  el  qual  designen  com a  portaveu  del  Grup  Polític  Municipal  
PSC-CP a la regidora Sra. Anna Ordóñez Rivero. 

A la vista de tot allò exposat, es proposa al Ple de la Corporació: 

PRIMER  I  ÚNIC.-  Donació  compte  del  canvi  de  portaveu  del  Grup  Polític  Municipal  
PSC-CP, càrrec que passa a la regidora Sra. Anna Ordóñez Rivero. 

Amadeu Benach i Miquel

Alcalde”
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INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT

El Sr. Alcalde pregunta si es donen per assabentats.

La Sra. Anna Ordoñez manifesta que donat que es va produir el canvi d’alcaldia,  
van creure oportú que el portaveu del grup fos el cap de llista, en aquest cas, ella mateixa.

El Sr. Jordi Guasch manifesta que en aquest punt tampoc tenen res a dir, que és 
una decisió del partit i es donen per assabentats.

7. CONVALIDACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DECRET D’ALCALDIA 2016-0022 DE DATA 
02-11-2016 REFERENT A LA CONTRACTACIÓ DEL PEÓ DE SERVEIS AMB DNI: 
468C  I  REMISSIÓ  REQUERIDA  PER  SUBDELEGACIÓ  DEL  GOVERN.-  Exp. 
L/16/039

Obert el punt, el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Secretari-interventor-tresorer, que dóna 
lectura a la corresponent proposta d’Alcaldia, que és del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ALCALDIA

CONVALIDACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DEL  DECRET  D’ALCALDIA  2016-0022  DE  DATA 
02-11-2016 REFERENT A LA CONTRACTACIÓ DEL PEÓ DE SERVEIS AMB DNI: 468C  
I REMISSIÓ REQUERIDA PER SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN

Atès, que en data 2 de novembre de 2016, es va dictar el decret d’alcaldia 2016-0022, que  
a continuació es transcriu en la seva literalitat:

“DECRET
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ASSUMPTE: Contractació del peó de serveis amb DNI:468C i remissió requerida per 
Subdelegació de Govern, aquest decret es posterior i complementari a l’acord de ple de 
data 24-12-2015.

EXPEDIENT: L/16/039

Amadeu Benach i Miquel, Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en virtut de  
les facultats que m’atorga la legislació de règim local, dicta el següent DECRET:

Vist l’informe emès del Sr, José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de  
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès que a continuació es transcriu:

“1. ANTECEDENTS

1.1  Vist l’informe de secretaria intervenció emès per la secretaria interventora tresorera  
Sra. Sara López Martín de la corporació que a continuació es relaciona:

_

“Per providència de l’Alcaldia de data 27 d’abril de 2016 es demana a aquesta Secretaria  
Intervenció que s'emeti  informe en relació  amb el  procediment  a  seguir  i  la  legislació  
aplicable, amb proposta d’acord, per poder dur a terme la modificació de la plantilla de  
personal de l’exercici 2016.

Així, d'acord amb la providència de l’Alcaldia i en compliment del que estableix l'article 173  
del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF d’ara endavant),  
emeto el següent

INFORME/PROPOSTA

1. ANTECEDENTS
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“1.1.  Per  acord del  Ple municipal  de data 24 de desembre de 2015 es va aprovar  el  
Pressupost General de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, al qual s’acompanya, com  
a document annex, la Plantilla de Personal. 

1.2. Per providència de l’Alcaldia de data 27 d’abril de 2016 s’ha acreditat la necessitat de  
modificar  la  plantilla  de  personal  per  adequar-la  a  les  necessitats  de  l’ens.  Aquesta  
modificació consisteix en la creació d’una nova plaça de brigada.

Disposa  l’Alcaldia  a  la  seva  providència  de  data  27  d’abril  de  2016  que  el  secretari  
interventor  emeti  un  informe  en  relació  amb  el  procediment  a  seguir  i  la  legislació  
aplicable, amb proposta d’acord, per poder dur a terme la modificació de la Plantilla de  
Personal de l’exercici 2016. 

2. FONAMENTS DE DRET

PRIMER.- L’article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim  
Local, disposa: 

1. Corresponde  a  cada  Corporación  local  aprobar  anualmente,  a  través  del  
Presupuesto,  la  plantilla,  que deberá comprender  todos los  puestos  de  trabajo  
reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.

Las  plantillas  deberán  responder  a  los  principios  de  racionalidad,  economía  y  
eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin  
que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter  
general.

L’article 126 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text  
Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local, disposa: 

1. Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente  
clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán  
anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán de responder  
a los principios enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. A 
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ellas se unirán los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se  
ajustan a los mencionados principios.

2. Las plantillas podrán ser ampliadas en los siguientes supuestos:

a) Cuando el incremento del gasto quede compensado mediante la reducción de  
otras unidades o capítulos de gastos corrientes no ampliables.

b) Siempre  que  el  incremento  de  las  dotaciones  sea  consecuencia  del  
establecimiento  o  ampliación  de  servicios  de  carácter  obligatorio  que  resulten  
impuestos por disposiciones legales.

Lo establecido en este apartado será sin perjuicio de las limitaciones específicas 
contenidas en leyes especiales o coyunturales.

3. La modificación de las plantillas durante la vigencia del Presupuesto requerirá el 
cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación de aquél.

SEGON.- L’aprovació de la Plantilla de Personal correspon a l’Ajuntament en Ple, en virtut  
d’allò previst a l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, sense que tal atribució pugui ser objecte de  
delegació (art. 22.4), i en els municipis de gran població correspon a la Junta de Govern  
Local (art. 127 Llei 7/1985). 

TERCER.- El Tribunal Suprem entén que la plantilla no s’aprova com un acte o document  
separat dels Pressupostos, sinó que forma part dels mateixos i té principalment efectes  
econòmics (Sentències del TS de 18 de juliol de 1990 i de 3 de febrer de 1997).

També considera que ha de comprendre tots els llocs de treball reservats a funcionaris,  
personal laboral i eventual, tot i no ser permanents (Sentència del TS de 12 de desembre  
de 1997).

Així  mateix,  assimila la Plantilla de Personal  a  les disposicions de caràcter  general,  a  
efectes d’interposició dels corresponents recursos. 
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QUART.-  D’això  exposat  es  dedueix  que  al  formar  part  del  Pressupost  municipal,  el  
procediment  per  a  la  seva  aprovació  és  el  mateix  que  el  d’aquests,  inclòs  el  tràmit  
d’exposició pública i el de publicació.

En aquest sentit:

- La proposta haurà de ser informada per la Intervenció municipal.

- L’acord d’aprovació inicial s’exposarà al públic, previ anunci en el BOPT per 15  
dies  hàbils,  durant  els  quals  els  interessats  podran  examinar-los  i  presentar  
reclamacions davant el Ple. L’acord es considerarà definitivament aprovat si durant  
aquest  termini  no  s’haguessin  presentat  reclamacions;  en  cas  contrari,  el  Ple  
disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les. 

- L’acord d’aprovació definitiva de la Plantilla de Personal haurà de publicar-se al  
BOPT i comunicar-se a l’Administració de l’Estat i a l’Administració Autonòmica, en  
el termini de 30 dies hàbils. 

CINQUÈ.-  La  modificació  de  la  plantilla  no  suposa  un  increment  del  capítol  1  del  
pressupost de la Corporació, atès que la despesa que suposa la provisió d’aquesta plaça  
de nova creació, si s’escau, durant l’any en curs, que s’estima en 10.789,12 euros, queda  
compensada amb disminució d’altres partides del capítol 1, en concret, la baixa del crèdit  
de la partida de personal eventual, per import de 11.408,64 euros. 

Per tot això, ES PROPOSA:

PRIMER.- L’aprovació inicial de la modificació de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament  
de Banyeres del Penedès en els termes següents: 

Creació d’una plaça de brigada municipal amb el següent detall, 

BRIGADA

Nombre places Denominació del lloc de 
treball

Categoria professional Grup
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1 Peó serveis varis Peó AP

SEGON.-  Ordenar l’exposició pública del present acord mitjançant anunci en el Butlletí  
Oficial  de  la  Província  de  Tarragona,  per  termini  de  quinze  dies,  a  efectes  que  els  
interessats puguin formalitzar les reclamacions que estimin convenients, en defensa dels  
seus legítims interessos.

L’acord es considerarà definitivament aprovat si durant el termini dels quinze dies no es  
presenten reclamacions, a tal efecte l’Alcaldia elevarà l’acord a definitiu i ordenarà la seva  
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. 

En  cas  que  es  presentin  reclamacions,  s’elevarà  a  l’Ajuntament  en  Ple  proposta  
d’estimació o desestimació de les mateixes i d’aprovació definitiva de la modificació de la  
Plantilla de Personal.”

1.2 Vist que en el ple ordinari de data 19 de maig de 2016, es va aprovar inicialment per  
majoria absoluta (vots emesos: vots a favor dels grups PSC (3), ICV (1) i BNY (4) i vots en  
contra del  grup CIU(3)),   la  modificació  de la  plantilla  de personal  de l’Ajuntament  de  
Banyeres del Penedès amb motiu de la creació d’una nova plaça de brigada municipal, i  
exposada al públic al BOPT número 104, de data 1 de juny de 2016, l’expedient ha quedat  
definitivament aprovat en data 18 de juny de 2016, l’acord del ple literal és el següent: 

D’APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  INICIAL  DE  LA MODIFICACIÓ  DE  LA PLANTILLA DE  
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS AMB MOTIU DE LA  
CREACIÓ D’UNA NOVA PLAÇA DE BRIGADA MUNICIPAL. -  (L/16/039) 

Examinada  la  proposta  de  modificació  de  la  Plantilla  de  Personal  de  l’Ajuntament  de  
Banyeres del Penedès de l’exercici 2016, en relació a la creació d’una nova plaça en el  
servei de brigada municipal, que actualment compta amb dos peons i un oficial de 1ª. 

D’acord  amb  el  principi  de  bona  administració,  s’exigeix  una  adaptació  continua  de  
l’organització als canvis produïts, de forma que la Plantilla de Personal reprodueixi una  
imatge fidel de la realitat econòmica i organitzativa subjacent.
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Considerant que l’aprovació de la Plantilla de Personal i, conseqüentment, de les seves  
modificacions, correspon a l’Ajuntament en Ple, en virtut d’allò previst a l’article 22.2.i) de  
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).

Considerant que la proposta de modificació de la Plantilla de Personal ha de seguir els  
mateixos tràmits que per a l’aprovació del Pressupost municipal.

De conformitat amb l’informe – proposta de la secretaria intervenció.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- L’aprovació inicial de la modificació de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament  
de Banyeres del Penedès 

- en els termes següents,

Creació d’una plaça nova de brigada.

- i amb el següent detall,

BRIGADA

Nombre places Denominació del lloc de 
treball

Categoria professional Grup

1 Peó serveis varis Peó AP

SEGON.-  Ordenar l’exposició pública del present acord mitjançant anunci en el Butlletí  
Oficial  de  la  Província  de  Tarragona,  per  termini  de  quinze  dies,  a  efectes  que  els  
interessats puguin formalitzar les reclamacions que estimin convenients, en defensa dels  
seus legítims interessos. L’acord es considerarà definitivament aprovat si durant el termini  
dels quinze dies no es presenten reclamacions, a tal efecte l’Alcaldia elevarà l’acord a  
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definitiu i ordenarà la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. En  
cas que es presentin reclamacions, s’elevarà a l’Ajuntament en Ple proposta d’estimació o  
desestimació de les mateixes i d’aprovació definitiva de la modificació de la Plantilla de  
Personal.

Tercer.-  Incoar expedient de modificació de la Relació de Llocs de Treballs per tal que la  
Relació de Llocs de Treballs manifesti la imatge fidel i real dels llocs de Treballs; expedient  
que s’iniciarà juntament amb l’aprovació del pressupost per l’exercici 2017.” Emès per la  
secretaria interventora tresorera la Sra. Sara López Martín de data 27 de maig de 2016”

1.3 El  regidor  de serveis  Joan Roig i  Soria  conjuntament  amb coordinador de serveis  
tècnics  de  la  corporació  Sr  Rafael  Rodriguez  Rivas  emeten  un  informe  en  data  27  
d’octubre de 2016 de la necessitat i viabilitat de contractació d’un peó de brigada, que a  
continuació es transcriu:

“ Assumpte : Necessitat i viabilitat de contractació d’un peó de brigada.

Descripció de l’obra a realitzar o del servei a prestar.

Arranjament  de  les  voreres  malmeses  de  Banyeres  per  tal  d’eliminar  les  barreres  
arquitectòniques i restablir la seguretat, l’itinerari continu de vianants, i l’accessibilitat dels  
vianants a la urbanització

Justificació de la necessitat de la contractació per a la prestació del servei descrit

El problema general del mal estat de les voreres són els arbres i les seves arrels,

La infraestructura actual  de les  voreres està malmesa en determinats punts degut  als  
arbres,  ja  que,  les  arrels  d’aquests  i  les  seves  soques  han  produït  el  trencament  i  
aixecament de la part de vorera propera a ells. Això ha provocat que els llocs on hi ha  
arbrat, les voreres estiguin malmeses i siguin inaccessibles impedint el pas de vianants. A  
més cal tenir en compte, que l’amplada de les voreres a molts punts és insuficient i no  
compleix els requisits de mobilitat, accessibilitat i barreres arquitectòniques actuals, degut  
a que l’amplada total de les voreres oscil·la entre 1,00m i 1,50m inclòs els obstacles, i per  
tant, els arbres ocupen la totalitat de l’amplada de les voreres no garanteixen la seguretat i  
l’accessibilitat dels usuaris, L’estat actual de les voreres representa un perill pels vianants i  
possibles futures reclamacions.
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En  aquest  moments,  l’Ajuntament  ha  rebut  diverses  reclamacions  patrimonials  per  
caigudes de vianants en el nucli de Banyeres, degut al mal estat de les voreres i  a la  
manca de conservació i manteniment de les voreres.

Resultats i objectius que s’esperen obtenir

Es pretén millorar la seguretat i l’accessibilitat de tots el vianants, garantir un itinerari de  
vianants continu, suprimir les barreres arquitectòniques que impedeixen la circulació dels  
vianants per les voreres i evitat el risc de caigudes. Sinó és reparen les voreres existents,  
seguiran  havent  caigudes  d’usuaris,  amb  les  corresponents  reclamacions  patrimonials  
contra l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i seguirà sense haver un recorregut continu  
per les voreres de la urbanització. 

L’ús públic de les voreres ha de garantir  la seguretat i  confort  per tots els usuaris, en  
aquest cas, majoritàriament residents de Banyeres del Penedès.

A més, la pavimentació i conservació de la via pública (voreres) és  un servei mínim que  
s’ha de prestar per part dels municipis a la ciutadania i és preferent segons l’art 67 del  
Decret Legislatiu 2/2003. I els arrels dels arbres han suposat varies reparacions de les  
conduccions d’aigua potable i residuals i es una necessitat inajornable tal com indica els  
arts 25 apartat a,b,c,d i 86.2 de la LRSAL.

Actualment  les  voreres  estan  malmeses  en  general  i  necessiten  la  seva  reparació  
immediata i restabliment a nou per garantir l’itinerari de vianants.

Impacte Econòmic

El fet de contractar un peó de brigada evitarà a l’Ajuntament, hagi de realitzar una forta  
inversió licitant les feines a una empresa externa i podent assumir les obres de restauració  
de les  voreres  amb el  personal  propi  de  brigada de la  corporació,  només s’haurà de  
realitzar la inversió que suposa la compra del material de obra, sent aquesta inversió molt  
inferior a externalitzar les feines.
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Un cop s’acabi les obres de restauració de les voreres, el personal actual de l’Ajuntament  
es farà càrrec de la seva conservació i  manteniment.”  Informe emès per  el  Sr  Rafael  
Rodriguez Rivas coordinador de serveis tècnics de la corporació.

INFORME

2. Vist l’informe emès per l’actual secretari interventor tresorer el Sr José Félix Velasco  
Martínez  en el qual indica que la modificació de la plantilla aprovada inicialment en el ple  
ordinari de data 19 de maig de 2016, no suposa un increment del capítol 1 del pressupost  
de la Corporació.

2.1.  Vist  l’escrit  presentat  per  la  Subdelegació  de  Govern  de  Tarragona  referent  a  la  
sol·licitud d’informació de creació plaça brigada que a continuació es relaciona: 

“ El dia 28 de juliol passat s’ha rebut a la Subdelegació del Govern a Tarragona l’acta de la  
sessió del ple de data 19 de maig de 2016, on s’aprova la modificació de la plantilla de  
personal de l’Ajuntament amb motiu de la creació d’una nova plaça de brigada municipal.

En  virtut,  dels  principis  de  lleialtat,  coordinació  i  cooperació  en  les  relacions  
interadministratives de l’article 4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de  
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i de l’article 55 de la  
Llei 7/1985, de 2 abril, reguladora de les bases del règim local; d’acord amb l’article 5.2 i  
64 d’aquesta darrera llei; i en exercici de les funcions de l’article 29.2c) de la Llei 6/1997,  
de  14  d’abril,  d’organització  i  funcionament  de  l’administració  general  de  l’Estat;  us  
sol·licito la remissió aquesta Subdelegació del Govern, en el termini de 20 dies hàbils, d’un  
informe que justifiqui  la  necessitat  de la  creació i  provisió  d’aquesta plaça de brigada  
municipal, així com el moment i la forma en què es proveirà i la durada prevista de la  
contractació que es realitzi.”

2.2.Vist l’informe emes per la gestoria de la corporació, el contracte de treball que s’ha  
d’efectuar es el contracte de treball temporal per acumulació de feines per atendre les  
necessitats de l’activitat normal de l’empresa, tenint una duració de 6 mesos segons el R.D  
2720/1998, Llei 11/2013 i RD.LG 2/2015 art 15.

2.3  L’Ajuntament  de  Banyeres  del  Penedès  considera  com  un  servei  essencial  la  
conservació,  rehabilitació  dels  edificis,  el  manteniment  de  parcs  i  jardins  públics,  
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abastament d’aigua,  la infraestructura viaria  i  altres equipament  de la  seva titularitat,  i  
l’atenció  immediata  a  les  persones  en  situació  d’exclusió  social,  tal  com  ens  indica  
l’informe emès per el regidor de serveis i el coordinador de serveis tècnics de la corporació  
relacionat anteriorment.

Per tot això, es proposa convalidar en el ple que aquest Ajuntament considera a més de  
les establertes com essencials les establertes  en  LRSAL, totes indicades en el art 25 en  
els apartats a, b, c, d. i l’article 86 que a continuació es transcriu: 

«Art25.

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, 
puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer 
las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este 
artículo.

2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

 a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección  

y  gestión  del  Patrimonio  histórico.  Promoción  y  gestión  de  la  vivienda  de  
protección  pública  con  criterios  de  sostenibilidad  financiera.  Conservación  y  
rehabilitación de la edificación.

 b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de  

los  residuos  sólidos  urbanos  y  protección  contra  la  contaminación  acústica,  
lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

 c) Abastecimiento  de  agua  potable  a  domicilio  y  evacuación  y  tratamiento  de  

aguas residuales.

 d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.”

« Art 86

1. Las  Entidades  Locales  podrán  ejercer  la  iniciativa  pública  para  el  desarrollo  de  
actividades económicas,  siempre que esté garantizado el  cumplimiento del  objetivo de  
estabilidad  presupuestaria  y  de  la  sostenibilidad  financiera  del  ejercicio  de  sus  
competencias.  En  el  expediente  acreditativo  de  la  conveniencia  y  oportunidad  de  la  
medida  habrá  de  justificarse  que la  iniciativa  no genera riesgo para la  sostenibilidad 
financiera  del  conjunto  de  la  Hacienda  municipal  debiendo  contener  un  análisis  del  
mercado, relativo a la oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles  
efectos de la actividad local sobre la concurrencia empresarial.
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Corresponde al pleno de la respectiva Corporación local la aprobación del expediente, que  
determinará la forma concreta de gestión del servicio.

2. Se declara la reserva en favor de las Entidades Locales de las siguientes actividades o  
servicios  esenciales:  abastecimiento  domiciliario  y  depuración  de  aguas;  recogida,  
tratamiento  y  aprovechamiento  de  residuos,  y  transporte  público  de  viajeros,  de  
conformidad  con  lo  previsto  en  la  legislación  sectorial  aplicable.  El  Estado  y  las  
Comunidades  Autónomas,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias,  podrán  
establecer, mediante Ley, idéntica reserva para otras actividades y servicios.

La efectiva ejecución de estas actividades en régimen de monopolio requiere, además del  
acuerdo de aprobación del pleno de la correspondiente Corporación local, la aprobación  
por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

3. En  todo  caso,  la  Administración  del  Estado  podrá  impugnar  los  actos  y  acuerdos  
previstos en este artículo, con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo III del Título V de esta  
Ley,  cuando  incumplan  la  legislación  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  
financiera.» 

I en virtut a l’aplicació del article 3 del Reial Decret 20/2011 de 30 de desembre que es  
transcriu:

No obstant la regla general i l’ampliació del capítol 1 “(...) el concepto de “necesidades  
urgentes  e  inaplazables”  que  se  restringiran  a  los  sectores,  funciones  y  categories  
profesionales  que  se  consideren  prioritarios  o  que  afecten  al  funcionamiento  de  los  
Servicios públicos esenciales.”

En el mateix sentit, cal indicar que es reflexa els mateixos criteris sobre la excepcionalitat  
ja indicada el en Reial decret 20/2011 i en compliment del Reial Decret llei 20/2012, de 13  
de juliol de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i foment de la competitivitat i de  
la llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

2.4. Vist que en data 30 de juny de 2016, per junta de govern local, es va aprovar  les  
bases específiques de la convocatòria mitjançant concurs per cobrir amb caràcter temporal  
una plaça de peó de serveis varis, publicat en el BOP de Tarragona número 134 de data  
14 de juliol de 2016.

Vist que en data 1 de setembre de 2016, es va aprovar per junta de govern local la llista  
provisional d’admesos i exclosos dels quatre aspirants que van presentar la sol·licituds per  
prendre part en el procés selectiu, llista que es va publicar en el tauler d’anuncis i a la  
pàgina web de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. I es va designar els membres que  
formarien part del Tribunal:
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President/a: 

Titular: Sara López Martín Secretaria-interventora Tresorera de l’Ajuntament de Banyeres  
del Penedès.

Suplent:  M.  Dolors  Roig Pascual  Secretaria-interventora  de  Ajuntament  de Llorenç  del  
Penedès.

Primer Vocal:

Titular: José Miguel Jiménez-Castillejo i Arriazu Secretari-interventor 

Suplent:  Inmaculada Rocio Santos  Cuellas,  personal  de l’Ajuntament  de Banyeres  del  
Penedès

Segon Vocal:

Titular: Maria Beatriz Blasón Berdasco personal de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Suplent: Eva Marimon Martínez, personal de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Tercer Vocal: 

Titular: Rafael Rodríguez Rivas, personal de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Suplent: Maria Cañas i Güell, personal de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Secretari/a:

Titular: Xavier Salvadó Vives, Secretari-interventor del SAM.

Suplent: Alexandre Pallarès Cervilla, Secretari-interventor de l’Ajuntament de L’Arboç.
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En data 27 de setembre de 2016, es reuneix el tribunal per valorar les proves selectives  
dels aspirants presentats,  i  es va efectuar l’acta de resultat final que a continuació es  
transcriu:

“ACTA DE RESULTAT FINAL, PER PROCÉS CONCURS  PER COBRIR AMB CARÀCTER 
TEMPORAL D’UNA PLAÇA DE PEÓ SERVEIS VARIS.- L/16/049

COMENÇAMENT I RESULTAT DELS EXERCICIS.

A Banyeres del Penedès, 27 de setembre de 2016, essent les 09:15  hores, es reuneixen  
sota la presidència del Sr. Sara López Martín, els següents senyors, integrants del Tribunal  
que es constitueix  per  valorar  les proves selectives dels  aspirants  a proveir  el  lloc  de  
treball esmentat en la capçalera.

President:

Sra.  Sara López Martín, secretaria interventora de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Secretari:

Sr. Xavier Salvadó Vives, secretari interventor designat per la Diputació de Tarragona

Vocals

Sra.  Beatriz  Blasón  Berdasco,  personal  laboral  fix  de  l’Ajuntament  de  Banyeres  del  
Penedès.

Sr. José Miguel Jimenez-Castillejo Arriazu, secretari interventor designat per la Diputació  
de Tarragona

Sr. Rafael Rodríguez Ribas, personal laboral fix de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

El Sr. President declara constituït el Tribunal i obert l’acte s’acorda que es realitza la prova  
de coneixements de  llengua catalana de nivell A2, atès que un dels aspirants acrediten  
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documentalment la possessió del certificat de nivell  de suficiència exigit,  de la Direcció  
General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent o superior.

       468-C APTO

eel Tribunal procedeix seguidament a la realització de la valoració de mèrits que consistirà 
en la valoració del currículum de les persones aspirants, d’acord amb el barem següent i  
sempre sobre la documentació acreditativa aportada per les persones aspirants dins el  
termini de presentació de sol·licituds:

El Tribunal procedeix a la qualificació de la fase concurs amb  la valoració dels mèrits  
acreditats, d’acord amb les bases publicades:

DNI Exp. 
professiona

l

Formació 
complementàri

a

Carnet conduir

Formació 
complementàri

a

Cursos

Total

052-X 0 0 0 NP

415-A 15 3 0,20 18,20

468-C 15 3 0,60 18,60

904-N 13 3 1 17,00

Un  cop  acabats  els  exercicis,  degudament  qualificats,  el  Tribunal  acorda   realitzar  
l’entrevista personal.  Es realitzen als diferents  aspirants  una bateria de cinc preguntes  
igual per cadascun d’ells, les quals consten en l’expedient administratiu. La puntuació  
màxima per aquesta prova és de 10 punts. El Tribunal per unanimitat acorda atorgar la  
següent puntuació;
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La puntuació total, suma de la fase de concurs i de l’entrevista personal és:

DNI Exp. 
professiona

l

415-A 24,20

468-C 25,60

904-N 24,00

Es proposa a l’alcaldia de la contractació  del  candidat  Sr.  amb DNI:  468C per haver  
obtingut la màxima puntuació. Publicada en la pàgina web de l’Ajuntament de Banyeres  
del Penedès i en el tauler d’anuncis de la corporació”

2.5  En la present contractació no hi ha menyscabament de la sostenibilitat financera com  
es desprèn en l’informe de data 27 d’abril de 2016, emès per la secretària interventora  
tresorera  la  Sra.  Sara  López  Martín  que  habilitava  la  modificació  pressupostària  i  de  
plantilla donant de baixa l’import  del capítol  1 superior  a l’import de la contractació de  
referència. Per altra banda, es desprèn dels següents indicadors de solvència l’indicat no  
menyscabament  de  la  Hisenda  Municipal,  d’acord  amb  la  liquidació  del  pressupost  i  
compte general pressupostari de l’exercici 2015:

1. Estalvi net positiu

L’estalvi net s’ha situat en 239.990,28€.
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2. Romanent de tresoreria per a despeses generals positiu 

El romanent de tresoreria per a despeses generals que resulta al tancament de  
l’exercici és de 587.101,95€.

3. Deute viu no superior a un 110% dels ingressos corrents

La ràtio de deute viu consolidat és de 38,10%.

4. Període mig de pagament global a proveïdors 

El  PMP  global  informat  al  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques  
corresponent al quart i últim trimestre de l’exercici 2015 registra un valor de 68,60  
dies.

No obstant, l’últim PMP global informat al Ministeri corresponent al tercer trimestre  
de l’exercici 2016 registra un valor de 27,71 dies.

Per tot això, proposo:

Primer.- Declarar com a competència i servei públic essencial i a la vegada sector prioritari  
els articles 25 apartat a,b,c i  d i 86.2 de la LRSAL.

Segon.- Contractar amb efectes del proper 2 de novembre de 2016 fins al 30 d’abril de  
2017,  al  Sr  amb  DNI:  …468C,  com a  peó  de  serveis  amb tipologia  contractual  d’un  
contracte de treball temporal per acumulació de feines amb un cost de efectiu en la partida  
9200 13100 de 9.817,78 € i en la partida 9200 16000 3.493,48€.

Tercer.-  Comprometre-se’l  a  la  inclusió  del  concepte  de  plurianualitat  en  les  bases  
d’execució del pressupost per a l’exercici 2017 les partides 9200 13100 i 9200 16000, per  
sufragar  la  despesa  que  implica  la  present  contractació  per  acumulació  de  tasques  
inajornables com indica l’informe del Sr. Rafael Rodriguez Rivas en aquesta contractació  
no hi ha menyscabament de la sostenibilitat financera com es desprèn en l’informe de data  
27 d’abril de 2016, emès per la secretària interventora tresorera la Sra. Sara López Martín  
que habilitava la modificació pressupostaria i de plantilla i com es desprèn dels següents  
indicadors  de  solvència,  d’acord  amb  la  liquidació  del  pressupost  i  compte  general  
pressupostari de l’exercici 2015 l’indicat al no menyscabament de la Hisenda Municipal:
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1. Estalvi net positiu

L’estalvi net s’ha situat en 239.990,28€.

2. Romanent de tresoreria per a despeses generals positiu 

El romanent de tresoreria per a despeses generals que resulta al tancament de  
l’exercici és de 587.101,95€.

3. Deute viu no superior a un 110% dels ingressos corrents

La ràtio de deute viu consolidat és de 38,10%.

4. Període mig de pagament global a proveïdors 

El  PMP  global  informat  al  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques  
corresponent al quart i últim trimestre de l’exercici 2015 registra un valor de 68,60  
dies.

No obstant, l’últim PMP global informat al Ministeri corresponent al tercer trimestre  
de l’exercici 2016 registra un valor de 27,71 dies.

Tercer.-  Remetre el present informe i  l’acord futur  plenari per donar compliment a la  
subdelegació  de  govern  de  Tarragona,  entenent  que  en  el  mateix  acord  es  dona  
compliment a l’informe que justifica la necessitat de la creació i provisió d’aquesta plaça de  
brigada municipal, així com el moment i la forma en què es proveirà i la durada prevista de  
la contractació que es realitzi.” 

RESOLC

Primer.- Declarar com a competència i servei públic essencial i a la vegada sector prioritari  
els articles 25 apartat a,b,c i  d i 86.2 de la LRSAL.

Segon.- Contractar amb efectes del proper 2 de novembre de 2016 fins al 30 d’abril de  
2017,  al  Sr  amb  DNI:  …468C,  com a  peó  de  serveis  amb tipologia  contractual  d’un  
contracte de treball temporal per acumulació de feines amb un cost de efectiu en la partida  
9200 13100 de 9.817,78 € i en la partida 9200 16000 3.493,48€.
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Tercer.-  Comprometre-se’l  a  la  inclusió  del  concepte  de  plurianualitat  en  les  bases  
d’execució del pressupost per a l’exercici 2017 les partides 9200 13100 i 9200 16000, per  
sufragar  la  despesa  que  implica  la  present  contractació  per  acumulació  de  tasques  
inajornables com indica l’informe del Sr. Rafael Rodriguez Rivas en aquesta contractació  
no hi ha menyscabament de la sostenibilitat financera com es desprèn en l’informe de data  
27 d’abril de 2016, emès per la secretària interventora tresorera la Sra. Sara López Martín  
que habilitava la modificació pressupostaria i de plantilla i com es desprèn dels següents  
indicadors  de  solvència,  d’acord  amb  la  liquidació  del  pressupost  i  compte  general  
pressupostari de l’exercici 2015 l’indicat al no menyscabament de la Hisenda Municipal:

1. Estalvi net positiu

L’estalvi net s’ha situat en 239.990,28€.

2. Romanent de tresoreria per a despeses generals positiu 

El romanent de tresoreria per a despeses generals que resulta al tancament de  
l’exercici és de 587.101,95€.

3. Deute viu no superior a un 110% dels ingressos corrents

La ràtio de deute viu consolidat és de 38,10%.

4. Període mig de pagament global a proveïdors 

El  PMP  global  informat  al  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques  
corresponent al quart i últim trimestre de l’exercici 2015 registra un valor de 68,60  
dies.

No obstant, l’últim PMP global informat al Ministeri corresponent al tercer trimestre  
de l’exercici 2016 registra un valor de 27,71 dies.

Quart.-   Remetre el  present  decret  i   l’acord futur   plenari  per  donar compliment  a la  
subdelegació  de  govern  de  Tarragona,  entenent  que  en  el  mateix  acord  es  dona  
compliment a l’informe que justifica la necessitat de la creació i provisió d’aquesta plaça de  
brigada municipal, així com el moment i la forma en què es proveirà i la durada prevista de  
la contractació que es realitzi.”
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Atès,  que segons,  l’article  52  de la  Ley  39/2015,  de  1  de octubre,  del  Procedimiento  
Administrativo  Común  de  la  Administraciones  Públicas,  existeix  la  possibilitat  de  la  
convalidació per via plenària, com a reiterades vegades ens ha instat la Subdelegació de  
govern. 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Convalidar el decret d’alcaldia número 2016-0022, de data 02 de novembre de  
2016, referent a la contractació del peó de serveis amb DNI: 468C i remissió requerida per  
subdelegació de govern segons disposa l’article 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas.

 

SEGON.- Notificar el present acord plenari a la Subdelegació de Govern de Tarragona, per  
donar  compliment  al  requeriment  de  data  24  d’octubre  de  2016,  assumpte  Sol·licitud  
informació creació plaça de brigada, sense perjudici de significar la remissió per via de  
notificació  del  decret  d’alcaldia  2016-0022,  per  donar  compliment  al  termini  del  
requeriment.

Amadeu Benach i Miquel

Alcalde”.

INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT

El Sr. Alcalde manifesta que abans de passar a la votació, farà un petit resum per 
tots els presents, com segueix: tal i com havien manifestat en anteriors Plens, aquest equip 
de Govern apostava per l’ampliació de la plantilla de peó de serveis varis, concretament 
anomenat “un paleta” i amb un contracte de sis mesos de durada. La modificació de la 
plantilla no suposava un increment del Capítol 1 del pressupost de la Corporació atès que 
la despesa que suposava la provisió d’aquesta plaça de nova creació, si s’escau, durant 
l’any en curs, que s’estima en 10.789,12 euros, queda compensada amb la disminució 
d’altres partides del Capítol 1, en concret, la baixa del crèdit de la partida del personal 
eventual  per  un  import  de  11.408,69  euros,  conegut  com  a  personal  de  carrèc  de 
confiança.

El Sr. secretari llegeix la part resolutiva.
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El  Sr.  Jordi  Guasch  es  manifesta  en  el  següent  sentit:  en  aquest  punt  se’ns 
proposa ratificar un decret que no entenem clarament la seva funció, perquè sembla que 
aquest decret només consisteixi en fer un resum de com s’ha procedit per a la contractació 
d’un treballador. Tenim al davant un decret de més de 11 pàgines que és un historial de 
com ha evolucionat la contractació d’un peó per la brigada municipal que ha comportat 
ampliació de la plantilla municipal i amb la qual sempre ens hi hem mostrat en desacord. 
Un decret on hi ha inserits els informes d’altres secretaris, de tècnics municipals, extractes 
d’acords de plens i que intenta justificar una necessitat inexistent. Al nostre entendre, la 
justificació que es fa de la necessitat de contractació d’aquest nou membre de la brigada 
és ridícula i alhora inverosímil. 

Segons els seus informes, la necessitat d’aquest peó de la brigada es justifica per tal de fer 
el  servei  de:  “Arranjament de les voreres malmeses de Banyeres per tal  d’eliminar les  
barreres  arquitectòniques  i  restablir  la  seguretat,  l’itinerari  continu  de  vianants,  i  
l’accessibilitat dels vianants a la urbanització.” I després ho sintetitzen o resumeixen com 
que cal arreglar les voreres malmeses pels arbres. 

Algú es pot creure, de veritat, que un peó arreglarà la problemàtica de les voreres del  
municipi de forma més econòmica que una empresa especialitzada en aquests treballs? 
Realment vostès es creuen el que estan dient? 

No ens estranya gens que la subdelegació del govern els demani explicacions, ells tampoc 
ho deuen entendre. 

Seria bastant absurd que en una qüestió com l’ampliació de la plantilla de la brigada, en la 
que sempre ens hi hem mostrat contraris, ara canviéssim el nostre posicionament. I menys 
amb els arguments que ens donen. Per tant, el  nostre vot serà contrari  a la ratificació 
d’aquest decret, perquè com hem dit activament no hem vist mai la necessitat d’ampliar la 
brigada municipal. 

El Sr. Alcalde pregunta si algú té alguna cosa a dir.

La Sra. Ida Berdusan es manifesta en el  següent sentit:  jo,  sincerament tinc la 
impresió o que no han escoltat el Sr. secretari o que no l’han entès. Perquè  no entenc tot 
el  que  acabeu  d’exposar  en  aquests  moments,  utilitzant  paraules  com  “ridícula”  o 
“absurda”. Jo revisaria les intervencions perquè fossin una mica més respectuoses, res 
més.

El Sr. Alcalde vol remarcar el següent: com ja he explicat, aquesta partida no ha 
augmentat, perquè el capítol 1 no pot augmentar, com ja sabeu molt bé, i desprès si és 
que aquesta persona està qualificada o no està qualificada per fer els arranjaments de les 
voreres, que tants diners ens hem gastat al Priorat, i hem de continuar, jo crec que això 
haurem de discutir-ho dins de sis mesos quant veiem que aquesta persona ha estat capaç 
o no, jo a una persona no la vull jutjar abans de conèixer com treballa.

El Sr. Alcalde manifesta a la Sra. Anna Ordoñez si té alguna cosa a dir.
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La Sra. Anna Ordoñez manifesta: donat que és una iniciativa consensuada dels 
tres grups que governàvem amb l’aposta d’ampliar la brigada per donar un servei essencial 
i de qualitat al poble, estem molt contents que per fi després de sis mesos s’hagi produït 
aquesta  contractació  i  que  la  plaça  l’hagi  guanyat  un  banyerenc,  i  esperem  que  la 
tresoreria s’esmeni lo suficient perquè no sigui un contracte només de sis mesos.

El Sr. Alcalde demana passar a votació.

El Sr. Jordi Guasch fa una petita intervenció dient que ells en cap moment han dit  
res del cost econòmic, ni que es superés el capítol 1,  ni res d’això, ni hem posat en dubte  
la qualificació d’aquesta persona.

El Sr. Alcalde: manifesta que sí, per nosaltres.

Es produeix un petit debat entre els regidors.

El Sr. Alcalde diu que es passa a votació. 

VOTACIONS

Vots emesos: 10

A favor: 7, dels grups PSC (2), ICV (1) i BNY (4)

En contra: 3, del grup CIU (3)

Abstencions: Cap

S’aprova el punt per la majoria legalment requerida.

8. CONVALIDACIÓ, SI S’ESCAU DEL DECRET D’ALCALDIA 2016-0025 DE DATA 
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14-11-2016 REFERENT A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL  DE  CRÈDIT  NÚM.  1/2016  I  REMISSIÓ  REQUERIDA  PER 
SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN.- Exp. 235/2016

Obert el punt, el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Secretari-interventor-tresorer, que 
dóna lectura a la corresponent proposta d’Alcaldia, que és del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ALCALDIA

CONVALIDACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DEL  DECRET  D’ALCALDIA  2016-0025  DE  DATA 
14-11-2016  REFERENT  A  L’APROVACIÓ  DE  L’EXPEDIENT  DE  RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL  DE  CRÈDIT  NÚM.  1/2016  I  REMISSIÓ  REQUERIDA  PER 
SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN

Atès que, en data 14 de novembre de 2016, aquesta Alcaldia ha dictat la resolució número  
2016-0025, que a continuació es transcriu literalment:

“DECRET DE L’ALCALDIA 

PER  DONAR  COMPLIMENT  AL  REQUERIMENT  DE  LA  SUBDELEGACIÓ  DEL  
GOVERN  A  TARRAGONA  REFERENT  A  L’EXPEDIENT  DE  RECONEIXEMENT  
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 1/2016

Vist  l’informe  emès  per  José  Félix  Velasco  Martínez,  secretari  interventor  tresorer  de  
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de data 14 de novembre de 2016, que es transcriu  
seguidament:

“INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ

José Félix Velasco Martínez, Secretari Interventor Tresorer de l’Ajuntament de Banyeres  
del Penedès, per donar compliment al requeriment del subdelegat del Govern accidental a  
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Tarragona, referent a l’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits  
núm. 1/2016, que es va adoptar per acord del Ple d’aquesta Corporació de data 19 de  
maig de 2016, emeto el següent

INFORME

ANTECEDENTS

PRIMER.- El Ple de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès va aprovar en sessió ordinària  
de  data  19  de  maig  de  2016  l’expedient  de  reconeixement  extrajudicial  de  crèdits  
d’exercicis tancats núm. 1/2016, per un import de 99.293,26 euros.

SEGON.-  Figura  a  l’expedient,  com  a  document  número  3,  informe  de  secretaria  
intervenció de data 11 de maig de 2016, emès pel funcionari d’administració local amb  
habilitació  de  caràcter  nacional  que  era  titular  de  la  secretaria  intervenció  d’aquest  
Ajuntament en aquell moment, en el qual es manifesta que el reconeixement de crèdits  
correspon a factures i  altres  documents  acreditatius  dels  serveis  i/o  subministraments,  
emesos  en  forma  legal,  que  detallen  les  prestacions  portades  a  terme  per  diversos  
proveïdors durant l’exercici 2015 i que originen l’obligació de pagar-les. 

Les conclusions d’aquest informe són les següents:

“4.1. El Pressupost vigent és el pressupost definitiu de la Corporació per a l’any 2016. 

4.2.  El  reconeixement  extrajudicial  de  crèdits  trenca  amb  el  principi  d’anualitat  
pressupostària de la despesa; no obstant això, les obligacions contretes amb l’Ajuntament  
es troben degudament acreditades i la Corporació resta obligada a reconèixer-les. 

4.3. Existeix consignació pressupostària adequada i suficient, sia a nivell de partida o a  
nivell de borsa de vinculació jurídica, per aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits.  

4.4. L’òrgan competent per a aprovar el reconeixement és el Ple de la Corporació.

4.5. Les factures presentades pels proveïdors han estat degudament conformades.
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En conseqüència,  emeto un  informe favorable sobre  el  reconeixement  extrajudicial  de  
crèdits proposat, per import total de 99.293,26 € (noranta-nou mil dos-cents noranta-tres  
euros i vint-i-sis cèntims d’euro), a favor dels proveïdors que es relacionen a l’Annex i amb  
el detall corresponent.”

TERCER.- En data 20 de setembre de 2016, aquest Ajuntament rep un requeriment del  
subdelegat del Govern accidental a Tarragona sol·licitant, en un termini de 20 dies hàbils la  
següent documentació i informació:

1. Un  còpia  de  l’expedient  que  s’ha  tramitat  per  a  l’aprovació  del  reconeixement  
extrajudicial de crèdit, així com de tots els informes emesos pels diferents òrgans  
municipals en relació a aquests acords (Àrea de Recursos Humans, Intervenció,  
Secretaria, Regidories, etc.).

2. Un informe relatiu als motius pels quals s’han hagut d’incorporar obligacions d’anys  
anteriors al pressupost de l’exercici corrent.

QUART.-  Aquest  Ajuntament  justifica  davant  el  subdelegat  del  Govern  a  Tarragona la  
impossibilitat de donar compliment a aquest requeriment dins del termini de 20 dies hàbils  
atès la recent presa de possessió en el càrrec del secretari interventor i sol·licita un nou  
termini per donar-hi compliment, termini que s’amplia en 20 dies hàbils més. 

FONAMENTS DE DRET

PRIMER.- L’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits és el mecanisme establert  
per  l’ordenament  jurídic  per  a  procedir  al  pagament  d’aquelles  factures  per  les  quals  
s’hagin  contret  obligacions  corresponent  a  exercicis  tancats  i,  pel  motiu  que sigui,  no  
s’hagin pogut imputar pressupostàriament a l’exercici al qual corresponen. 

SEGON.-  En virtut  del  principi  d’especialitat  temporal  previst  a l’article 176.1 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 (TRLRHL), només poden imputar-se als crèdits de  
cada exercici les despeses realitzades durant el mateix.

Artículo 176.1 TRLRHL. Temporalidad de los créditos.

“Con  cargo  a  los  créditos  del  estado  de  gastos  de  cada  presupuesto  sólo  podrán  
contraerse  obligaciones  derivadas  de  adquisiciones,  obras,  servicios  y  demás  
prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio  
presupuestario.
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2.  No  obstante  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior,  se  aplicarán  a  los  créditos  del  
presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:
a)  Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del  personal  que perciba sus  
retribuciones con cargo a los presupuestos generales de la entidad local.
b)  Las  derivadas  de  compromisos  de  gastos  debidamente  adquiridos  en  ejercicios  
anteriores, previa incorporación de los créditos en el supuesto establecido en el artículo  
182.3.”

L’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I  
del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en  
matèria de Pressupostos, preveu la possibilitat d’atendre despeses realitzades en exercicis  
anteriors mitjançant el reconeixement extrajudicial.

Article 60.2 RD 500/1990

“Corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre  
que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o concesiones  
de quita y espera”.

TERCER.- Aquesta competència que la llei atorga al Ple municipal garanteix el compliment  
del principi esmentat d’especialitat temporal, evitant privar al Ple del coneixement de la  
realització de certes despeses fora del Pressupost, doncs les despeses pressupostàries  
de l’exercici les coneixerà a través de l’examen i censura del Compte General.

QUART.- L’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2016 aprovat per  
aquest  Ajuntament,  es  refereix  a  factures  o  justificants  de  despesa  que  han  estat  
efectivament rebuts o prestats, és a dir, als que l’Ajuntament ha donat la seva conformitat i  
és precisament aquesta conformitat la que justifica la seva tramitació. Per tant, la falta de  
reconeixement de les obligacions derivades d’aquestes factures o justificants de despesa  
donaria lloc a “l’enriquiment sense causa” per part de l’Administració.

Respecte l’existència de consignació pressupostària per assumir la despesa derivada de  
l’expedient  de  reconeixement  extrajudicial  de  crèdits,  si  no  existeix  consignació  
pressupostària  suficient  per  al  reconeixement  extrajudicial  dels  crèdits  descrits  
anteriorment,  s'ha  de  tramitar  de  manera  paral·lela  un  expedient  de  modificació  del  
pressupost.  Aquesta  modificació  es  pot  realitzar  per  mitjà  de  crèdits  extraordinaris,  
ampliacions de crèdit, suplements de crèdit, transferències de crèdits, etc.; procediments  
que regula el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

CINQUÈ.- Fetes les consultes pertinents, no era viable l’opció de la incorporació voluntària  
de romanents de tresoreria, d’acord amb la base 12 de les d’execució del pressupost per a  
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l’exercici vigent, donat que no existia informació a la Intervenció de fons de l’existència de  
les  fases  comptables  A i  D a 31.12.2015 en el  conjunt  de la  relació  de factures  que  
s’annexen a l’expedient. 

SISÈ.- Des del punt de vista pressupostari, les obligacions objecte del present expedient  
de  reconeixement  extrajudicial  de  crèdits,  llevat  de  tres  despeses  que  es  detallaran  
seguidament (punt setè), sí contaven amb consignació pressupostària en l’exercici al qual  
corresponen i,  per  tant,  no figuren al  compte 413 “Creditors  per  obligacions  pendents  
d’aplicar a pressupost”. 

No es van poder imputar al pressupost corresponent (2015) perquè a 31.12.2015 no es  
disposava de la factura o document justificatiu de la despesa, o bé, disposant-se, no va  
haver-hi temps material per a que l’òrgan competent aprovés la factura, tenint en compte  
el circuit d’aprovació que requereix conformitat del regidor de l’àrea, fiscalització prèvia per  
part de la intervenció i aprovació per part de l’òrgan competent, en el nostre cas, la Junta  
de Govern Local. 

En  conseqüència,  el  període  de  meritament  no  coincideix  amb  el  coneixement  de  
l’execució del servei i/o subministrament ni tampoc amb la data de la factura. 

Es citen, a títol d’exemples, tant per la seva importància des d’un punt de vista de número i  
quantia, les despeses de subministrament elèctric o bé despeses en serveis de neteja  
viària, servei de jardineria, neteja de dependències o recollida de residus corresponents  
als darrers mesos de l’any, que no s’han pogut reconèixer dins l’exercici bé perquè les  
factures arriben durant els últims dies de l’any o bé perquè ja arriben en l’exercici següent i  
per, tant, no s’ha pogut adoptar l’acord d’aprovació de la factura dins de l’exercici 2015,  
acord que suposa, comptablement, la fase de reconeixement de l’obligació.

SETÈ.- Des del punt de vista comptable, la Instrucció del model normal de comptabilitat  
local,  estableix  que  el  compte  413  “Creditors  per  operacions  pendents  d’aplicar  a  
pressupost”  és  un  compte  creditor  que  recull  les  obligacions  derivades  de  despeses  
realitzades o béns i  serveis rebuts, per a les quals no s’ha produït  la seva aplicació a  
pressupost, sent procedent la mateixa. 

Consten en l’expedient tres despeses que es van comptabilitzar a 31.12.2015 al compte  
413 “Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost” 1 i que, per tant, no es van 
imputar pressupostàriament a l’exercici 2015 per falta de consignació pressupostària. Són  
les següents:

1 El compte 413 “Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost” no té més saldo a 31.12.2015 que el 
derivat d’aquestes tres despeses d’amortització d’operacions de crèdit, per un import total de 112,65 euros.
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Aplicació 
pressupostària

Concepte Import Proveïdor

0110 913.01 Amortització préstec conducció aigua Casa 
Roja 4t 2015

5,54 Caixabank, SA

0110 913.05 Amortització préstec inversions 2008 38,03 Caixabank, SA

0110 913.05 Amortització préstec escola bressol 69,08 Agrícola i Secció de Crèdit 
Sant Jaume

Es tracta d’obligacions del capítol 9 de l’estat de despeses “Passius financers”, que en el  
moment  de  reconèixer-les  no  hi  havia  crèdit  suficient  a  les  corresponents  aplicacions  
pressupostàries. Ordinàriament, són ajustos de quanties petites o errors materials i de fet  
motivats per informació interbancària a vegades contradictòria i/o confusa. 

És dificultós esbrinar amb exactitud empírica les variacions en els quadres d’amortització  
que poden donar lloc a aquests ajustos, en tant que l’amortització del capital pugui ser  
major que la prevista al pressupost. Aquestes variacions dels quadres d’amortització de les  
operacions de crèdit  impliquen una variació permanent des del  punt  de vista del  tipus  
d’interès i amortització.  

Es  considera,  al  respecte,  que  en  tractar-se  de  despeses  d’amortització  de  capital  
d’operacions de crèdit  amb entitats  financeres,  s’és conscient  de les variacions en els  
quadres d’amortització que pot haver-hi al llarg de l’exercici pressupostari. Arrel d’aquestes  
modificacions  en  els  quadres  d’amortització,  el  capital  a  amortitzar  sigui  major  que el  
previst  i,  en  canvi,  l’Ajuntament  no  tingui  temps  material  de  tramitar  la  corresponent  
modificació  de  crèdit  per  incrementar  el  crèdit  i  afrontar  l’obligació,  situant-nos  en  el  
supòsit, com és el cas, d’inexistència de borsa de vinculació jurídica. 

Cal  recordar  la  prioritat  en  el  pagament  imposada per  l’article  14 de  la  Llei  Orgànica  
2/2012, de 27 d’abril,  d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) al  
pagament dels interessos i el capital del deute públic front qualsevol altre tipus de despesa  
que fins i tot quan no s’hagi previst el crèdit en l’estat de depeses del pressupost.

“Artículo 14 LOEPSF Prioridad absoluta de pago de la deuda pública 

Los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública  
de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus  
Presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a  
las condiciones de la Ley de emisión.
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El pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas  
gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto”.

Aquesta  prioritat  en el  pagament  també es  recull  a  la  Base 21 de les  d’execució del  
pressupost d’aquest Ajuntament per l’exercici 2016, que estableix: 

“Base 21.- Classificació dels pagaments a efectes de la seva ordenació

1. Als efectes d'ordenació de pagaments, i tenint en compte la prioritat que dóna l’article 14 de la  
Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera  al  
pagament dels interessos i el capital del deute públic front qualsevol altre tipus de despesa, els  
pagaments es classificaran en:

- Pagaments de caràcter preferent:

a) El pagament dels interessos i el capital del deute públic

b) Els de personal i

c) Les d'obligacions reconegudes i liquidades d'exercicis anteriors, segons liquidació.

....”

CONCLUSIONS

PRIMERA.-  El  reconeixement  extrajudicial  de  crèdits  és  el  procediment  previst  per  
l’ordenament jurídic per a l’aprovació de les despeses en les quals s’hagi incorregut sense  
consignació  pressupostària,  permetent  el  reconeixement  d’obligacions  quan  no  
coincideixen els tempus de facturació (període de meritament) amb l’any natural. És el cas  
típic de facturació per via de domiciliació bancària en seguidament de contractes amb  
grans empreses subministradores. En aquest aspecte, s’està proposant, a nivell provincial,  
modificar contractes amb empreses subministradores per tal  de suprimir la domiciliació  
bancària independentment del petit  estalvi que ofereixi  l’empresa amb la domiciliació. I  
això  perquè  de  produir-se  aquesta,  es  desvirtuen,  desnaturalitzen  i  desautoritzen  les  
funcions inherents de Tresoreria i Intervenció. 

SEGONA.- La funcionària d’administració local amb habilitació de caràcter nacional que va  
informar  en  l’aprovació  de  l’expedient  de  reconeixement  extrajudicial  de  crèdits  núm.  
1/2016  va  considerar  que  el  reconeixement  extrajudicial  de  crèdits  també  és  un  
procediment vàlid per reconèixer obligacions d’exercicis tancats en l’exercici  corrent en  
supòsits en què tot i existir consignació pressupostària hi ha altres motius que justifiquen  
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que l’obligació no es va poder reconèixer dins l’exercici al qual correspon la mateixa. 

És a dir, el motiu de la falta d’imputació pressupostària a l’exercici al qual corresponien les  
obligacions que es reconeixen extrajudicialment no és el fet que siguin obligacions que es  
van contreure sense consignació pressupostària sinó que es tracta d’obligacions que per  
una  qüestió  temporal,  l’Ajuntament  no  ha  tingut  temps  suficient  per  reconèixer  dins  
l’exercici  al  qual  corresponen  de  manera  que tot  i  haver-se  adquirit  el  compromís  de  
despesa dins l’exercici 2015, no es disposava de la factura o justificant de despesa per  
poder reconèixer l’obligació abans del 31.12.2015.

TERCERA.- Sí figuren en aquest expedient tres despeses imputades al capítol 9 de l’estat  
de despeses, per imports de 5,54 €, 38,03 € i 69,085 €, despeses que s’havien d’assumir  
necessàriament, per imperatiu legal, sense que l’Ajuntament tingués temps material per  
tramitar la corresponent modificació de crèdit i que aquesta pogués tenir efectes dins de  
l’anualitat.  Respecte  aquestes  obligacions  s’ha  comprovat,  a  més,  que  la  seva  
comptabilització a efectes de control intern i extern s’ha reflectit al compte 413 “Creditors  
per  obligacions  pendents  d’aplicar  a  pressupost”,  tal  i  com  determina  l’Ordre  
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de  
comptabilitat local.

QUARTA.- La funcionària d’administració local amb habilitació de caràcter nacional que va  
informar en l’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits considera  
que en aquests casos és el Ple el que ha d’autoritzar la imputació al pressupost corrent de  
despeses  procedents  d’exercicis  anteriors  per  evitar,  si  s’escau,  que  aquestes  
imputacions,  que  trenquen  els  principis  d’anualitat  i  d’especialitat  temporal,  puguin  
menyscabar  el  funcionament  pressupostari,  atès  que  el  Ple  autoritza  uns  crèdits  
pressupostaris  en  l’estat  de  despeses per  disposar  durant  l’exercici  corrent  i  respecte  
obligacions del corrent, no de tancats. 

CINQUENA.- La funcionària d’administració local amb habilitació de caràcter nacional que  
va informar en l’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm.  
1/2016  entén  que  totes  les  obligacions  a  reconèixer  procedents  de  tancats  poden  
imputar-se als crèdits previstos de l’exercici corrent i que no suposaran una minoració dels  
crèdits que pugui menyscabar el funcionament pressupostari. En conseqüència, entén que  
no cal tramitar de forma paral·lela a aquest expedient un altre de modificació de crèdit.

A la vista de tot això exposat, proposo:

PRIMER.- Aprovar aquest nou informe de Secretaria Intervenció, de data 14 de novembre  
de 2016, en relació a l’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit  
núm. 1/2016.
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SEGON.- Remetre el present informe i l’acord futur plenari a la Subdelegació del Govern a  
Tarragona,  juntament  amb una còpia de  l’expedient  ,  i  així  donar  compliment  als  dos  
extrems indicats al requeriment de data 20 de setembre de 2016, RE- 3428.

El secretari interventor tresorer

José Félix Velasco Martínez

A la vista de l’informe del secretari interventor.

RESOLC:

PRIMER.- Aprovar l’informe del secretari interventor emès en data 14 de novembre de 2016,  
en relació a l’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/2016.

SEGON.- Remetre aquesta resolució, així com l’informe de la secretaria intervenció i l’acord  
futur  plenari  a  la  Subdelegació  del  Govern  a  Tarragona,  juntament  amb  una  còpia  de  
l’expedient, i així donar compliment als dos extrems indicats al requeriment de data 20 de  
setembre de 2016, RE-3428.”

Atès  que,  segons  l’article  52  de  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  del  Procediment  
Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques,  existeix  la  possibilitat  de  la  
convalidació per via plenària, com a reiterades vegades ens ha instat la Subdelegació del  
Govern.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Convalidar el decret d’alcaldia número 2016-0025, de data 14-11-2016, referent  
a l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/2016, i remissió requerida per  
Subdelegació de Govern a Tarragona segons disposa l’article 52 de la Llei 39/2015, de 1  
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

SEGON.- Notificar el present acord plenari a la Subdelegació de Govern de Tarragona, per  
donar compliment al requeriment de data 20 de setembre de 2016, assumpte “Sol·licitud  
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informació  reconeixement  extrajudicial  crèdit  1/2016”,  sense  perjudici  de  significar  la  
remissió per via de notificació del decret d’alcaldia 2016-0025, per donar compliment al  
termini del requeriment.

L’Alcalde

Amadeu Benach i Miquel”

INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT

El Sr. Alcalde pregunta si algú té alguna cosa a dir.

El  Sr.  Jordi  Guasch manifesta:  En aquest  punt  no hi  volem fer  cap intervenció 
rellevant. demanar-los que donin compliment del requeriment de la subdelegació i esperem 
que no esdevingui en actuacions més greus per l’Ajuntament. 

La  Sra.  Anna  Ordoñez  manifesta:  Creiem  que  no  es  podia  preveure  i  veiem 
correcte l’aprovació de l’expedient donat que ho requereix la Subdelegació del Govern, que 
correspon a exercicis tancats del 2015.

VOTACIONS

Vots emesos: 10

A favor: 7, dels grups BNY (4), ICV (1) i PSC (2)

En contra: Cap

Abstencions: 3, del grup CIU (3)

S’aprova el punt per la majoria legalment requerida.

9. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES 
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SESSIONS PLENÀRIES.- Exp. 143/2016

Obert el punt, el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Secretari-interventor-tresorer, que 
dóna lectura a la corresponent proposta d’Alcaldia, que és del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ALCALDIA

APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DE  LA MODIFICACIÓ  DE  LA PERIODICITAT  DE  LES  
SESSIONS PLENÀRIES

En data 22 de juny de 2015 va tenir lloc la sessió d’organització de l’Ajuntament en Ple on  
es va establir,  de conformitat amb l’article 38.a) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de  
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic  
de les Entitats Locals, la periodicitat de sessions del Ple.

Atès el contingut de l’article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases  
del Règim Local, que estableix: 

"El Ple té sessió ordinària com a mínim cada mes als Ajuntaments de municipis de més de  
20.000 habitants i en les Diputacions Provincials; cada dos mesos als Ajuntaments dels  
municipis d’una població entre 5.001 habitants i 20.000 habitants; i cada tres als municipis  
de fins 5.000 habitants. Així mateix, el ple té sessió extraordinària quan així ho decideix el  
president o ho sol·liciti la quarta part, com a mínim, del nombre legal de membres de la  
corporació, sense que cap regidor en pugui sol·licitar més de tres anualment. 

...”

I el contingut de l’article 98 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de  
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que estableix: 

“El ple ha d'ajustar el seu funcionament a les regles següents:

a) El ple té sessió ordinària cada mes, com a mínim, en els ajuntaments de municipis de  
més  de  20.000  habitants  i  en  les  diputacions  provincials;  cada  dos  mesos  en  els  
ajuntaments de municipis d'una població entre 5.001 i 20.000 habitants; i cada tres mesos  
en els ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants. Així mateix, el ple té sessió  
extraordinària quan el president ho decideix o quan ho demana la quarta part, almenys, del  
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nombre legal de membres de la corporació, sense que cap regidor pugui sol·licitar més de  
tres anualment. 
....”

El Ple de la Corporació en sessió organitzativa de data 22 de juny de 2015 va adoptar els  
següents acords: 

“Primer.-  Que  l’Ajuntament  celebri  sessió  plenària  ordinària  cada  dos  mesos,  
concretament  el  tercer  dijous  dels  mesos  de  gener,  març,  maig,  juliol,  setembre  i  
novembre, i si aquest és festiu el següent dijous hàbil, a les 19.00 hores.

Segon.-  Que la tramesa de la convocatòria i documentació que l’hagi d’acompanyar, a  
l’igual que la resta d’òrgans col·legiats s’efectuï telemàticament, a les adreces de correu  
electrònic dels regidors o per la plataforma administrativa.”

Ates  que els  regidors  de  la  Corporació  estan  conformes en rebre  les  notificacions  de  
convocatòria  a sessió plenària per mitjans electrònics,  en concret,  per  mitjà  de la  seu  
electrònica  d’aquest  organisme:  http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat,  un  cop 
disposin del certificat digital necessari per accedir-hi a la seu; transitòriament, s’enviaran  
per correu electrònic. 

Atès que el Ple de la Corporació pot acordar, en qualsevol moment del seu mandat, de  
forma  motivada,  la  modificació  de  la  periodicitat  de  les  sessions  plenàries  ordinàries,  
sempre i quan respecti el mínim establert en les normes referides anteriorment (una sessió  
ordinària cada tres mesos).

Atès que l’equip de govern considera que el fet d’establir una periodicitat de les sessions  
del  ple  cada  tres  mesos,  enlloc  dels  dos  mesos  que  estan  establerts  actualment,  no  
ocasiona cap perjudici als afers públics.

Considerant  que es podran i  deuran convocar sessions extraordinàries tantes vegades  
com sigui necessari, per requerir-lo la resolució dels assumptes municipals. 

I respectant, en tot cas, la periodicitat mínima exigida per la normativa vigent.

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

SESSIÓ PLENÀRIA 11/16 - ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 17 DE NOVEMBRE  DE 2016 - Pàg. 44/104

http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/


AJUNTAMENT

DE

PRIMER.-  Modificar  la  periodicitat  de  les  sessions  plenàries  ordinàries  que  quedaran  
establertes cada tres mesos, concretament el tercer dijous dels mesos de gener, abril,  
juliol i octubre i, si aquest és festiu, el següent dijous hàbil, a les 19:00 hores.

SEGON.-  Que la  tramesa de la  convocatòria  i  documentació  que l’hagi  d’acompanyar  
s’efectuï  telemàticament  per  la  plataforma  administrativa  habilitada  a  tal  efecte:  
http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat,  un  cop els  regidors  disposin  del  certificat  
digital necessari per accedir-hi a la seu.

Amadeu Benach i Miquel

Alcalde”

INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT 

El Sr. Alcalde manifesta que, en cas de necessitat, si s’hagués de fer algun ple 
extraordinari es podria fer. Per tant, pel treball, pel benestar de la casa i pels treballadors  
creiem que cada tres mesos estaria bé.

Es produeix un petit debat entre els regidors.

El Sr. Jordi Guasch manifesta: En aquest punt no podem fer altra cosa que aplaudir 
el fet que vostès finalment es treguin la màscara que tan bé els va anar per assolir els  
bons resultats que van treure a les passades eleccions municipals.

 
Un  partit  com  el  seu,  amb  uns  suposats  ideals  tan  nobles  com  la  participació  i  la 
transparència, a l’hora de la veritat aquests van desapareixent a marxes forçades. Els ha 
faltat temps per reduir la freqüència dels plens. En lloc de fomentar la participació i buscar  
punts  de  consens  amb el  debat  plenari,  vostès  prefereixen  limitar-se  a  complir,  en  la 
vessant més restrictiva, el que marca la llei i “llestos”. Feia molts anys que a Banyeres, 
altres  governs  que  vostès  han  titllat  d’autoritaris  i  dictatorials,  oferien  una  freqüència 
bimensual  per a les sessions plenàries. I  ara vostès, en contra del  que van predicant, 
decideixen recular en lloc d’avançar.

Ara bé, això no és el més greu. El que trobem surrealista és l’explicació donada a la Junta 
de Portaveus del motiu pel qual modifiquen aquesta freqüència. Una excessiva càrrega de 
treball per a la transcripció de l’acta de cada ple. Segons ens han informat, transcriure una 
acta els ocupa 160 hores. Benvolguts senyors, 160 hores d’un funcionari repartides a 37,5 
hores setmanals vol dir que hi ha una persona durant 4 setmanes i mitja picant aquesta 
acta, és a dir: un mes. Vostès realment pretenen que nosaltres es ho creiem ? 
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Aquí hi ha diverses interpretacions a fer. O be vostès ens volen prendre el pèl a nosaltres o 
be algú els pren el pèl a vostès. Si vostès necessiten destinar un funcionari durant tot un  
mes exclusivament a picar una acta, realment tenen, o tenim tots, un problema important. 

I  deixant  a  banda aquesta justificació  tan  poc  creïble,  volem remarcar  que no trobem 
encertat condicionar les necessitats i drets dels regidors, i per extensió dels veïns, al cost 
que aquests comporten. És com si vostès ens diguessin: com que han apujat el cost de 
l’electricitat ara apagarem l’enllumenat públic a les 4 de la matinada per no gastar més. Oi 
que no ho farien? Doncs en aquest cas tampoc s’hauria de fer. Almenys per aquest motiu.  
La qual cosa ens porta a pensar que el motiu veritable és que no ens volen tenir asseguts 
al davant fent oposició i fent-los preguntes “incòmodes” tant sovint. 

Una forma clara d’anar  en contra de la transparència i  participació de la que tant  els  
agrada presumir. 

Hi ha una dita, en castellà, que trobem molt adient per aquest moment, i diu: “dime de lo 
que presumes y te diré de lo que careces”. 

Evidentment no comptin amb la nostra aprovació per fer aquesta modificació. El nostre vot 
serà contrari. 

La Sra. Anna Ordoñez manifesta: En aquest punt votarem en contra, donat que 
recordo molt bé quan vam fer el primer ple, en el qual vam dir que per transparència, per  
comunicació i informació als ciutadans seguiríem amb la mateixa manera de fer de equip 
anterior, és més, es va modificar l’hora perquè hi hagués mes assistència, crec que és molt 
important seguir com ara, cada dos mesos.  

La Sr. Lluis Inglada manifesta: Jo he estat a l’oposició i he estat al govern, sé el 
que és estar a una banda i a l’altrae, i sé que un ple és un lloc on des de l’oposició un pot  
expressar les seves coses i que entrar aquí i revocar els punts és una manera de que el 
poble s’enteri del que diu l’oposició. Ara bé, estem parlant de plens ordinaris i, normalment 
fins ara, es reduien molt els plens extraordinaris i hi havia molt pocs i hi havia bastants de  
plens ordinaris. Però el ple ordinari és una obligació i aquesta obligació vol dir que hi ha 
uns  funcionaris  treballant  perquè  aquest  ple  es  monti,  que  no  és  la  feina  només  de 
transcriure’l, s’ha de preparar el ple i després uns treballadors de l’Ajuntament que estan 
transcrivint. I com sabeu molt bé, des de l’oposició s’ha arribat a un punt que jo no entenc, 
a un punt d’exigència del contingut de les actes en que fins i tot es demana si hi ha una  
falta  d’ortografía  o  si  falta  una “h”.  Doncs  això  vol  dir  que s’ha  de  tenir  una previsió  
absoluta de l’acta i  un escoltar  de l’acta completament,  i  tenim a les treballadores  de 
l’Ajuntament amb cascos intentant traduir molts cops les discussions que es produeixen. 
Llavors plens extraordinaris hi poden haver els que vulguin, i hi seran, i un ple normalment 
és una necessitat. Me’n recordo que en el passat mandat municipal hi havia plens que 
pràcticament no tenien contingut, l’únic contingut que hi havia era el que donàvem la gent  
que  estàvem  a  l’oposició,  a  vegades  es  va  allargar  perquè  hi  havia  oposició,  sinó 
segurament que no s’hagués parlat quasi res, era perquè fèiem preguntes que s’allargava. 
Llavors si el ple realment es necessita s’ha de fer, sigui ordinari o sigui extraordinari, i quan 
es necessiti. Doncs és aquesta necessitat el que estem buscant, que es faci un ple quan 
convingui i amb suficient contingut com per poder debatre i discutir els temes, no faltaran 
temes per poder parlar i poder debatre, perquè el ple és això, és un lloc per debatre i  
discutir tot el que pensem del poble i els punts en que estem en acord i en desacord. Per  
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tant, jo trobo bé que s’anteposi el funcionament de l’Ajuntament a la necessitat del partit,  
que, per altra banda jo comprenc, perquè si estigués a l’oposició també pensaria el mateix, 
però  estic  al  govern  i  en  aquests  moments  he  de  pensar  en  el  funcionament  de 
l’Ajuntament.

El  Sr.  Alcalde  manifesta:  Jo  volia  remarcar  uns  punts  que  he  anotat  mentre 
parlàveu vosaltres. En primer lloc, el tema del temps de les actes. No tots tenim una veu  
tant lúcida i tant forta com perquè arribi a les gravacions, per tant les hores que passen de 
transcripció  és  perquè  a  vegades  les  discussions  que  tenim,  sobretot  en  rèpliques  i 
preguntes, no s’entenen. Recolzant-me en aquest primer punt, no crec que a les noies de 
dalt que transcriuen aquestes hores els hi agradi gaire sentir a dir que ens prenen el pèl.

Per altra banda, el tema de la transparència. Nosaltres precisament hem entrat al govern 
on tenim el programa de Gestiona, el portal de transparència, i remarquem que no s’havien 
fet mai vídeos en directe que es pengen a la pàgina web i a altres portals, al Facebook 
dels diferents partits. Més transparència que això no hi ha.

 

Pel que fa al tema de les faltes, si  agafem alguna acta que està en vídeo penjat amb 
l’anterior Secretari, se’ns remarcava que amb el punt tal  no hi havia ficat  un accent o 
estava mal escrit. Doncs això està així, no ho dic jo, està a la història.

I finalment, podria dir que potser dieu que no a canviar la periodicitat dels plens perquè 
també  és  veritat  que  perdem  poder  adquisitiu,  perquè  com  més  plens  hi  hagi  més 
guanyem. Si som capaços de pensar que a dalt ens estan enganyant, jo també puc pensar 
això. Tant se val, passem a votació.

Es produeix un petit debat entre els regidors.

La Sra. Anna Ordoñez pregunta si als plens extraordinaris hi ha precs i preguntes.

El Sr. Alcalde i el Secretari responen que no.

La Sra.  Anna Ordñoñez  diu  que no,  que ja  ho  sap.  I  que amb el  protocol  de 
transcripció de les actes que també s’ha d’aprovar, no serà tant temps transcriure l’acta, de 
manera que no creu que estigui suficientment argumentat com per canviar el Ple a tres 
mesos.

El Sr. Jordi Guasch: demana fer una última intervenció sobre el tema de les faltes 
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d’ortografia, en el següent sentit: Això suposo que anava per una intervenció que vaig fer jo 
en un moment determinat, no eren faltes d’ortografia, eren signes de puntuació, on la falta 
d’un interrogant canvia totalment el significat d’una frase.

Es produeix un petit debat entre els regidors.

El Sr. Alcalde demana al Sr. Secretari  que es passi a votació 

VOTACIONS

Vots emesos: 10

A favor: 5, dels grups BNY (4) i ICV (1)

En contra: 5, dels grups CIU (3) i PSC (2)

Abstencions: Cap

Un cop efectuada la votació es produeix empat. El Sr. Secretari llegeix la normativa 
del ROF aplicable al supòsit i informa que per resoldre l’empat es procedeix novament a la  
votació i, amb el mateix resultat, queda aprovat el punt amb el vot de qualitat del president. 

Es produexi un petit debat entre els regidors.

10. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DE LES 
SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.- Exp. 143/2016

Obert el punt, el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Secretari-interventor-tresorer, que 
dóna lectura a la corresponent proposta d’Alcaldia, que és del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ALCALDIA
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APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DE  L’ESTABLIMENT  DE  LA  PERIODICITAT  DE  LES  
SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

En data 22 de juny de 2015 va tenir lloc la sessió d’organització de l’Ajuntament en Ple on  
es va acordar la creació de la Junta de Govern Local. 

La creació de la Junta de Govern Local es fonamenta en l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985,  
de  2  d’abril,  reguladora  de  les  bases  de  règim  local,  que  regula  la  potestat  
d’autoorganització,  en  relació  amb els  articles  20.1.b)  de  la  mateixa  Llei  i  48.1.b)  del  
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i  
de règim local de Catalunya.

L’òrgan es crea, tot i no ser un òrgan d’obligatòria existència en els municipis amb una  
població de dret igual o inferior a 5.000 habitants, per considerar-la necessària pel bon  
funcionament i agilitat de la Corporació, tal i com ha demostrat l’experiència dels últims  
anys. 

En l’acord de creació de l’òrgan es va ometre l’establiment de la seva periodicitat, que de  
forma implícita ha quedat establerta, des de la constitució de l’actual Corporació, cada  
setmana, atès que era aquesta periodicitat l’establerta en l’anterior mandat. 

Detectada  aquesta  mancança  i  atès  l’obligatorietat  d’establir  de  forma  plenària  la  
periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local. 

Considerant que es inoportú i contraproduent convocar Junta de Govern Local el mateix  
dia que es convoqui sessió plenària.

Atesa la conformitat de tots els regidors integrants de la Junta de Govern Local de rebre  
les notificacions de convocatòria per mitjans electrònics, en concret, per mitjà de la seu  
electrònica d’aquest Ajuntament: https://seu-e.cat/web/banyeresdelpenedes.

Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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PRIMER.- Establir la periodicitat setmanal de les sessions de la Junta de Govern Local,  
que tindran lloc els dijous no festius, a les 18:15 hores, a la sala de Juntes de l’Ajuntament,  
llevat d’aquells dijous que s’hagi de celebrar sessió plenària.

Es faculta a l’alcaldia per modificar aquesta periodicitat quan la convocatòria coincideixi  
amb períodes de vacances o festius, en el sentit d’avançar o endarrerir les sessions per  
obtenir una millor gestió en els assumptes municipals.

SEGON.-  Que la  tramesa de la  convocatòria  i  documentació  que l’hagi  d’acompanyar  
s’efectuï  per  mitjà  de  la  seu  electrònica  d’aquest  Ajuntament:  
https://seu-e.cat/web/banyeresdelpenedes.

Amadeu Benach i Miquel

Alcalde”

INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT

El Sr. Alcalde manifesta el següent: Resumint, ens trobem en el cas de que cada 
setmana, cada dijous, fem una sessió de la Junta de Govern Local i ens trobem en dies 
que passa com avui, que com també tenim sessió plenària no ens dóna temps i acabem a  
les tantes perquè primer fem la Junta de Govern Local i després el Ple. L’únic que estem 
manifestant és que el dia que hi hagi sessió plenària no es faci Junta de Govern Local, 
excepte en casos urgents que es faria un altre dia.

El Sr.Jordi Guasch manifesta el següent: En això que proposen no hi veiem cap 
risc substancial que pugui repercutir en el funcionament del veïnat. Per tant, no tenim gaire 
cosa a dir i no ens hi posarem. 

La Sra. Anna Ordoñez manifesta el següent: Nosaltres creiem que és el mateix que 
fins ara, però potser s’hauria d’organitzar. Com no hem de participar ens abstindrem.

El Sr. Alcalde passa a votació.

VOTACIONS
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Vots emesos: 10

A favor: 5, dels grups BNY (4) i ICV (1)

En contra: Cap

Abstencions: 5, dels grups CIU (3) i PSC (2)

S’aprova el punt per la majoria legalment requerida. 

11. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD D’ESTABLIMENT 
DE LES RETRIBUCIONS I GRATIFICACIONS DELS MEMBRES ELECTES.- Exp. 
143/2016

Obert el punt, el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Secretari-interventor-tresorer, que dóna 
lectura a la corresponent proposta d’Alcaldia, que és del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ALCALDIA

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD D’ESTABLIMENT DE  
LES RETRIBUCIONS I GRATIFICACIONS DELS MEMBRES ELECTES

Vist que en data 22 de juny de 2015 va tenir lloc la sessió d’organització de l’Ajuntament  
en Ple on es va aprovar, de conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  
reguladora de les bases del règim local, l’establiment de les retribucions i gratificacions  
dels membres electes, en el següent sentit: 

“Primer.-  Dedicació parcial  del  40% de jornada,  una retribució  anual  de  14.326,06 €,  
distribuïda en catorze pagues.

Segon.-  Dedicació  parcial  del  18%  de  jornada,  una  retribució  anual  de  7.182,06  €,  
distribuïda a catorze pagues.
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Tercer.-  Regidors  sense  dedicació  parcial,  una  gratificació  per  assistència  efectiva  a  
òrgans col·legiats:

- Sessió plenària..............................................................200,00 €.

- Sessió Junta de Govern Local.......................................140,00 €.

- Comissió especial de comptes......................................200,00 €.

-          Junta de Govern O. A. Fundació Josep Cañas.......30,00 €.

Amb els següents límits anuals:

- Regidors amb delegació............................................7.182,00 €

- Regidors sense delegació.......................................   2.000,00 €”.

Vist que aquest acord es va modificar en sessió plenària ordinària de data 17 de setembre  
de  2015,  modificant  la  limitació  anual  en  concepte  d’assistència  dels  regidors  sense  
delegació, quedant fixada en 1.200 € anuals i no en 2.000 € anuals. 

Vist que no es pot determinar a priori el número de sessions extraordinàries plenàries que  
caldrà convocar per a la resolució dels assumptes municipals.

I vist que els membres de la Corporació tenen dret a rebre la remuneració en concepte  
d’assistència quan hi hagi la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats.

A la vista de tot això exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  
acords:

PRIMER.-  Deixar  sense  efecte  els  límits  anuals  establerts  a  les  remuneracions  en  
concepte  d’assistència  per  la  concurrència  efectiva  a  òrgans  col·legiats  que  han  de  
percebre els membres electes d’aquesta Corporació que no tenen dedicació exclusiva ni  
dedicació parcial.

El règim retributiu i d’assistències dels membres electes queda establert com segueix:

1. Dedicació parcial  del  40% de la  jornada,  una retribució  anual  de 14.326,06 €,  
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distribuïda en catorze pagues.

2. Dedicació  parcial  del  18%  de  jornada,  una  retribució  anual  de  7.182,06  €,  
distribuïda en catorze pagues.

3. Regidors sense dedicació exclusiva ni  dedicació parcial,  una assistència per  la  
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació dels  
que formin part:

- Sessió plenària...................................................................200,00 €

- Sessió Junta de Govern Local............................................140,00 €

- Sessió Comissió especial de comptes................................200,00 €

- Consell Rector de OA Fundació Josep Cañas......................30,00 €

SEGON.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de  
l’Ajuntament. 

Amadeu Benach i Miquel

Alcalde”

INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT

El Sr. Secretari explica que la diferència amb l’anterior és que es tracta de suprimir 
allò que en postdata es deia referit a la limitació anual del número de sessions i, per tant, 
d’allò referent a l’import per assistència a òrgans col·legiats, que queda suprimit. 

El Sr. Alcalde manifesta: Això és el que volia remarcar jo, per si algú no ho entenia 
bé, és que els tant per cents queden igual que estaven fins ara, no s’ha modificat ni un 
euro, però l’unic, com bé ha dit el Secretari, és la limitació, que abans ens passava que 
algun regidor havia arribat al límit i faltaven dos mesos per acabar l’any i ja no percebia 
assistències; doncs ara no hi ha limitació, de manera que si es fan plens extraordinaris i hi  
ha assistència efectiva, aquesta es cobrarà, sense límits.

Es produeix un petit debat entre els regidors.
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El Sr. Alcalde diu que és de l’oposició, no de l’equip de govern. L’equip de govern 
cobra la mateixa quantitat que estava cobrant fins ara, aquí no hi ha variació. Però els que 
no  estan  a  l’equip  de  govern,  que  cobren  per  assistències  a  sessions  dels  òrgans 
col·legiats,  en  els  plens  fins  ara  hi  havia  una limitació  on  tenien  un  màxim anual  per 
assistències i si faltaven dos mesos i ja havien arribat, doncs no cobraven. Per tant, això 
no és llei, si al desembre, el dia 31, encara hi ha un Ple, doncs han de cobrar aquesta  
sessió plenària. 

El Sr. Jordi Guasch manifesta el següent: Només exposar que trobem lògic aquest 
punt, que es formalitza el que ja es venia fent, i que s’eliminen unes limitacions que no 
estaven dins de la normativa. Ja està, ens abstindrem.  

La Sra. Anna Ordoñez es manifesta: Es modifica la part en la que es diu deixar 
sense efecte límits  anuals  establerts  a  les  remuneracions  en  concepte  d’assistència a 
Plens de l’oposició. Creiem que també és una regularització, donat que durant el 2015 i el  
que portem de 2016 no s’ha aplicat cap límit, llavors no és una cosa que s’estigui aprovant  
ara per primera vegada. Ens abstindrem.

El Sr. Alcalde diu que sí, però que estava regulat i escrit.

VOTACIONS

Vots emesos: 10

A favor: 5, dels grups BNY (4) i ICV (1)

En contra: Cap

Abstencions: 5, dels grups CIU (3) i PSC (2)

S’aprova el punt per la majoria legalment requerida.

12. APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DE  LA  MODIFICACIÓ  DE  L’ACORD  DE 
NOMENAMENT  DE  REPRESENTANTS  DE  LA  CORPORACIÓ  EN  ÒRGANS 
COL·LEGIATS.-Exp. 143/2016
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El Sr. Alcalde: Manifesta que abans d’obrir  el  punt,  comentar la modificació de la 
proposta d’alcaldia en el punt vuitè en el següent sentit: on diu “ la regidora Sra. Marian 
Sainz López” ha de dir  “la regidora Anna Ordóñez Rivero”, com a representant a l’OOAA 
Fundació Josep Cañas.

Obert el punt, el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Secretari-interventor-tresorer, que 
dóna lectura a la corresponent proposta d’Alcaldia, que és del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ALCALDIA

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE NOMENAMENT DE  
REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS

Atès que en data 22 de juny de 2015 va tenir lloc la sessió d’organització de l’Ajuntament  
en Ple on es va aprovar, de conformitat amb l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28  
de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim  
Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  el  nomenament  de  representants  als  òrgans  col·legiats  
d’entitats i altres organismes competència del Ple.

Donades les entitats i organismes on actualment l’Ajuntament té representativitat, es van  
adoptar els següents acords:

“Primer.-  Nomenar representant de l’Ajuntament al Consell Escolar de l’Escola Mare de  
Déu del Priorat a la regidora d’ensenyament Sra. Maria Ángeles Sainz López.

Segon.- Nomenar  representant  de  l’Ajuntament  a  l’Escola  Bressol  Marta  Mata  a  la  
regidora d’ensenyament Sra. Maria Ángeles Sainz López.

Tercer.- Nomenar representant de l’Ajuntament al Consorci Universitari Baix Penedès a la  
regidora d’ensenyament Sra. Maria Ángeles Sainz López.

Quart.- Nomenar representant  de l’Ajuntament  al  Consorci  Hospitalari  de Catalunya al  
regidor de Sanitat Sr. Manuel López Blanco.

Cinquè.- Nomenar  representant  de  l’Ajuntament  al  Consorci  de  Comunicació  Local  al  
tinent d’alcalde primer Sr. Amadeu Benach i Miquel.

Sisè.- Nomenar representant de l’Ajuntament a la Mancomunitat l’Albornar a l’alcaldessa  
Sra. Anna Ordóñez Rivero, al tinent d’alcalde primer Sr. Amadeu Benach i Miquel i al tinent  
d’alcalde segon Sr. Lluís Inglada i Jané.
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Setè.- Nomenar  representant  de  l’Ajuntament  a  l’Organisme Autònom Fundació  Josep  
Cañas a l’alcaldessa Sra.  Anna Ordóñez Rivero,  al tinent  d’alcalde primer Sr. Amadeu  
Benach i Miquel, al tinent d’alcalde segon Sr. Lluís Inglada i Jané, a la regidora Sra. Ida  
Pila Josefa Berdusan Farré i a la regidora Sra. Núria Figueras Tuset.  

Vuitè.- Nomenar  representant  de  l’Ajuntament  a  la  Fundació  Àngels  Garriga  al  tinent  
d’alcalde primer Sr. Amadeu Benach i Miquel.

Novè.- Nomenar representant de l’Ajuntament a l’Entitat urbanística de conservació dels  
Boscos al tinent d’alcalde primer Sr. Amadeu Benach i Miquel.

Desè.- Nomenar representant de l’Ajuntament a la Junta de compensació El Poet al tinent  
d’alcalde primer Sr. ABVM.

Onzè.- Nomenar representant de l’Ajuntament al  Consell  d’Administració de la societat  
Municipal  “Promocions i  Serveis  Banyeres del  Penedès,  SLM a l’alcaldessa Sra.  Anna  
Ordóñez Rivero, al tinent d’alcalde primer Sr. Amadeu Benach i Miquel i al tinent d’alcalde  
segon Sr. Lluís Inglada i Jané.

Dotzè.- Nomenar  representant  de  l’Ajuntament  al  Fons  de  Cooperació  Local  al  tinent  
d’alcalde segon Sr. Lluís Inglada i Jané.

Tretzè.- Nomenar  representant  de l’Ajuntament  al  Consorci  Localret  al  tinent  d’alcalde  
primer Sr. Amadeu Benach i Miquel.”

Atès els escrits dels Srs. Regidors Manolo Blanco López, RE-3707, Anna Ordóñez Rivero,  
RE-3720, i Maria Ángeles Sainz López, RE-3719, tots tres de data 13 d’octubre de 2016,  
de renúncia, entre d’altres, a totes les delegacions conferides a favor d’ells.

Atès  que  s’estan  duent  a  terme  actuacions  de  verificació  de  la  possible  inexistència  
d’alguns dels organismes i/o entitats indicats, així com la participació de l’Ajuntament de  
Banyeres del Penedès en ells.

A la vista de tot això exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  
acords:

PRIMER.-  Acceptar  les  renúncies  dels  regidors  Sr.  Manolo  López  Blanco,  Sra.  Anna  
Ordóñez Rivero i Sra. Maria Ángeles Sainz López, formalitzades mitjançant escrits de data  
13 d’octubre de 2016, a les delegacions conferides a favor seu, inclosos els nomenaments  
com a representants a òrgans col·legiats d’altres entitats i organismes on l’Ajuntament té  
representativitat.
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SEGON.-  Modificar  el  punt  primer  de  la  part  resolutiva  abans  esmentada en el  sentit  
següent:

Allà on deia “Nomenar representant de l’Ajuntament al Consell Escolar de l’Escola Mare de  
Déu del Priorat a la regidora d’ensenyament Sra. Maria Ángeles Sainz López” ha de dir  
“Nomenar representant de l’Ajuntament al Consell Escolar de l’Escola Mare de Déu del  
Priorat a l’alcalde i regidor d’ensenyament Sr. Amadeu Benach i Miquel”.

TERCER.-  Modificar  el  punt  segon de la part  resolutiva abans esmentada en el  sentit  
següent:

Allà on deia:

“Nomenar  representant  de  l’Ajuntament  a  l’Escola  Bressol  Marta  Mata  a  la  regidora  
d’ensenyament Sra. Maria Ángeles Sainz López”

Ha de dir:

 “Nomenar representant de l’Ajuntament a l’Escola Bressol Marta Mata a l’alcalde i regidor  
d’ensenyament Sr. Amadeu Benach i Miquel”.

QUART.-  Modificar  el  punt  tercer  de  la  part  resolutiva  abans  esmentada  en  el  sentit  
següent:

Allà on deia: 

“Nomenar representant de l’Ajuntament al Consorci Universitari Baix Penedès a la regidora  
d’ensenyament Sra. Maria Ángeles Sainz López” 

Ha de dir:

“Nomenar representant de l’Ajuntament al Consorci Universitari Baix Penedès a l’alcalde i  
regidor d’ensenyament Sr. Amadeu Benach i Miquel”.

CINQUÈ.-  Modificar  el  punt  quart  de  la  part  resolutiva  abans  esmentada  en  el  sentit  
següent:
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Allà on deia:

“Nomenar representant de l’Ajuntament al Consorci Hospitalari de Catalunya al regidor de  
Sanitat Sr. Manuel López Blanco” 

Ha de dir:

“Nomenar representant de l’Ajuntament al Consorci Hospitalari de Catalunya al regidor de  
Sanitat Sr. Lluís Inglada Jané”.

SISÈ.- Modificar el punt cinquè de la part resolutiva abans esmentada en el sentit següent:

Allà on deia: 

“Nomenar  representant  de  l’Ajuntament  al  Consorci  de  Comunicació  Local  al  tinent  
d’alcalde primer Sr. Amadeu Benach i Miquel”

Ha de dir:

“Nomenar representant de l’Ajuntament al Consorci de Comunicació Local a l’alcalde Sr.  
Amadeu Benach i Miquel”.

SETÈ.- Modificar el punt sisè de la part resolutiva abans esmentada en el sentit següent:

Allà on deia:

 “Nomenar representant de l’Ajuntament a la Mancomunitat l’Albornar a l’alcaldessa Sra.  
Anna Ordóñez Rivero, al tinent d’alcalde primer Sr. Amadeu Benach i Miquel i al tinent  
d’alcalde segon Sr. Lluís Inglada i Jané” 

Ha de dir:

“Nomenar  representant  de  l’Ajuntament  a  la  Mancomunitat  l’Albornar  a  l’alcalde  Sr.  
Amadeu Benach i Miquel, al primer tinent d’alcalde Sr. Lluís Inglada Jané i al segon tinent  
d’alcalde Sr. Joan Roig Soria”
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VUITÈ.- Modificar el punt setè de la part resolutiva abans esmentada en el sentit següent:

Allà on deia:

“Nomenar representant de l’Ajuntament a l’Organisme Autònom Fundació Josep Cañas a  
l’alcaldessa Sra. Anna Ordóñez Rivero, al tinent d’alcalde primer Sr. Amadeu Benach i  
Miquel, al tinent d’alcalde segon Sr. Lluís Inglada i Jané, a la regidora Sra. Ida Pilar Josefa  
Berdusan Farré i a la regidora Sra. Núria Figueras Tuset” 

Ha de dir:

“Nomenar representant de l’Ajuntament a l’Organisme Autònom Fundació Josep Cañas a  
l’alcalde Sr. Amadeu Benach i Miquel, al primer tinent d’alcalde Sr. Lluís Inglada Jané, al  
tercer tinent d’alcalde Sra. Ida Berdusan Farré, a la regidora Sra. Anna Ordóñez Rivero i a  
la regidora Sra. Núria Figueras Tuset”.

NOVÈ.- Modificar el punt vuitè de la part resolutiva abans esmentada en el sentit següent:

Allà on deia:

“Nomenar representant de l’Ajuntament a la Fundació Àngels Garriga al tinent d’alcalde  
primer Sr. Amadeu Benach i Miquel”

Ha de dir:

“Nomenar representant de l’Ajuntament a la Fundació Àngels Garriga de Mata a l’alcalde i  
regidor d’ensenyament Sr. Amadeu Benach i Miquel”.

DESÈ.- Modificar el punt novè de la part resolutiva abans esmentada en el sentit següent:

Allà on deia:

“Nomenar representant de l’Ajuntament a l’Entitat urbanística de conservació dels Boscos  
al tinent d’alcalde primer Sr. Amadeu Benach i Miquel”
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Ha de dir:

“Nomenar representant de l’Ajuntament a l’Entitat Urbanística de Conservació dels Boscos  
a l’alcalde Sr. Amadeu Benach i Miquel”. 

ONZÈ.- Modificar el punt desè de la part resolutiva abans esmentada en el sentit següent:

Allà on deia:

“Nomenar  representant  de  l’Ajuntament  a  la  Junta  de  compensació  El  Poet  al  tinent  
d’alcalde primer Sr. ABVM”

Ha de dir:

“Nomenar representant de l’Ajuntament a la Junta de Compensació El Poet a l’alcalde Sr.  
Amadeu Benach i Miquel”. 

DOTZÈ.-  Modificar  el  punt  onzè  de  la  part  resolutiva  abans  esmentada  en  el  sentit  
següent:

Allà on deia:

“Nomenar representant de l’Ajuntament al Consell d’Administració de la societat Municipal  
“Promocions i Serveis Banyeres del Penedès, SLM” a l’alcaldessa Sra. Anna Ordóñez, al  
tinent d’alcalde primer Sr. Amadeu Benach i Miquel i al tinent d’alcalde segon Sr. Lluís  
Inglada Jané”

Ha de dir:

“Nomenar representant de l’Ajuntament al Consell d’Administració de la Societat Municipal  
“Promocions  i  Serveis  Banyeres  del  Penedès,  SLM”  a  l’alcalde  Sr.  Amadeu  Benach i  
Miquel, al primer tinent d’alcalde Sr. Lluís Inglada Jané i al segon tinent d’alcalde Sr. Joan  
Roig Soria, sens perjudici de que s’està tramitant la dissolució de la societat”.

TRETZÈ.-  Modificar  el  punt  dotzè  de  la  part  resolutiva  abans  esmentada en el  sentit  
següent:
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Allà on deia:

“Nomenar representant de l’Ajuntament al Fons de Cooperació Local al tinent d’alcalde  
segon Sr. Lluís Inglada i Jané”

Ha de dir:

“Nomenar  representant  de  l’Ajuntament  al  Fons  de  Cooperació  Local  al  primer  tinent  
d’alcalde Sr. Lluís Inglada Jané”.

CATORZÈ.-  Modificar el punt tretzè de la part resolutiva abans esmentada en el sentit  
següent:

Allà on deia:

“Nomenar representant de l’Ajuntament al Consorci Localret al tinent d’alcalde primer Sr.  
Amadeu Benach i Miquel”

Ha de dir:

“Nomenar  representant  de  l’Ajuntament  al  Consorci  Localret  a  l’alcalde  Sr.  Amadeu  
Benach i Miquel”.

Amadeu Benach i Miquel

Alcalde”

INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT

El Sr. Alcalde manifesta que es procedeix a la votació.

El Sr. Jordi Guasch fa la següent intervenció: Després de la renúncia per part dels 
regidors del PSC, entenem que vostès hagin de modificar els representats en els òrgans 
col·legiats. 

SESSIÓ PLENÀRIA 11/16 - ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 17 DE NOVEMBRE  DE 2016 - Pàg. 61/104



AJUNTAMENT

DE

El Sr. Alcalde diu: Tot i això, perdona que et talli, tal com vam parlar ahir a la Junta 
de Portaveus, estem mirant perquè hi ha algun òrgan d’aquests que possiblement sigui 
antic, llavors s’està revisant. 

El Sr. Jordi Guasch pregunta si és una empresa.

El Sr. Alcalde diu que una empresa sí, com ha dit el Sr. Secretari, s’estan fent els 
tràmits.

El Sr. Jordi Guasch manifesta: No hi tenim res a dir perquè no s’ha alterat cap de  
les nostres representacions. Per tant, en aquest punt, ens abstindrem.

La Sra. Anna Ordoñez diu: Com ja hem dit abans, ho hem modificat tot perquè per 
problemes laborals  tinc jo  més disponibilitat  que la Marian.  A la  Comissió  Especial  de 
Comptes, continuem dins o s’ha de fer?  

El Sr. Secretari respon a la Sra. Ordóñez que a la Comissió Especial de Comptes 
continua ella sent la representant del seu grup i no cal fer cap tràmit més. Els canvis s’han 
produït només com a Portaveu.

La Sra. Anna Ordoñez manifesta el següent: Vaig entendre l’altra dia, a la Junta de 
Portaveus, que la societat que hi ha no canviaria de nom, que no s’havia de modificar i que 
no es farien canvis. Però posa que hi ha modificacions de noms.

El Sr. Secretari respon: No, el que no podem és suprimir la representació, perquè 
aquesta societat s’ha de tornar a reunir en forma de, no ple, sinó d’òrgan diferent (Consell  
d’Administració o Junta General). Quan es procedeixi a l’extincio caldrà fer el que marca la 
norma,  caldrà  fer  una  liquidació  econòmica,  caldrà  anar  al  registre  mercantil,  caldrà 
reunir-se amb el consell d’administració, i a partir d’aqui pendre els acords corresponents 
per deixar d’existir en plataformes supramunicipals i procedir a la dissolució i extinció de la 
societat anònima segons consta finalment a l’expedient, tenint en conte que ara esta en 
situacio latent. S’esta pagant una gestoria, hi ha una sèrie d’impostos que tot i no haver 
cap  activitat  s’han  d’omplir  qüestionaris,  dient  que  no  hi  ha  cap  activitat,  i  el  que 
s’encomana des de la presidència és procedir a la tramitació de l’extinció de la societat 
anònima corresponent. Però no es fa en aquest moment precisament, perquè és necessari 
que  continuïn  vostès  sent  els  membres  perquè  siguin  convocats  a  l’efecte  d’aprovar 
l’auditoria final i  donar poders a qui correspongui per anar posteriorment al notari  a fer 
efectiva la dissolució corresponent de la societat anònima, i prèviament anar al registre 
mercantil per donar-se de baixa. És un procés que està regulat legalment i que avui està 
pendent.

La Sra. Anna Ordoñez pregunta si ella continua sent representant fins la liquidació.

El Sr. Secretari li respon que sí. Fins la liquidació administrativa i econòmica, que 
són dos vessants que jo diria que no són simultànies. Per tant, per tal que l’Ajuntament 
pugui convocar als membres ha de preexistir la societat anònima i convocar-la per poder 
aprovar els diferents actes administratius que finalitzen en la dissolució. 

El Sr. Alcalde demana que es passi a votació.
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VOTACIONS

Vots emesos: 10

A favor: 7, dels grups BNY (4), ICV (1) i PSC (2)

En contra: Cap

Abstencions: 3, del grup CIU (3)

S’aprova el punt per la majoria legalment requerida. 

13. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PROTOCOL DE TRANSCRIPCIÓ DE LES ACTES 
DEL PLE.- Exp. 143/2016

Obert el punt, el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Secretari-interventor-tresorer, que 
dóna lectura a la corresponent proposta d’Alcaldia, que és del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ALCALDIA

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PROTOCOL DE TRANSCRIPCIÓ DE LES ACTES DEL  
PLE

Vist l’art. 91 del ROF on en el seu punt 1), s’indica:

“Les sessions començaran preguntant el/a President/a si algun membre de la corporació té  
que formular alguna observació a l’acta de la sessió anterior, que s’ha entregat juntament  
amb la convocatòria.  Si no hi ha observacions es considerarà aprovada, en cas que n’hi  
hagin,  es  debatran  i  decidiran  les  rectificacions  que  procedeixin.   En  cap  cas  podrà 
modificar-se el fons dels acords adoptats i solament caldrà subsanar els errors materials o  
de fet”.
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Vist l’art. 109 del ROF, on en el seu punt 1.g) indica:

“De cada sessió el Secretari estendrà acta en la que haurà de constar:

....

g) Assumptes que examinin, opinions sintetitzades dels grups o membres de la corporació  
que haguessin intervingut en les deliberacions e incidències d’aquestes”.

Vist l’article 18 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que  
indica:

“Actes.

1.  De  cada  sessió  que  celebri  l’òrgan  col·legiat  s’estendrà  acta  pel  Secretari,  que  
especificarà necessàriament els assistents, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies  
del lloc i temps en què s'ha celebrat, els punts principals de les deliberacions, així com el  
contingut dels acords adoptats.

Podran  gravar-se  les  sessions  que  celebri  l'òrgan  col·legiat.  El  fitxer  resultant  de  
l’enregistrament,  juntament  amb la  certificació  expedida  pel  Secretari  de l’autenticitat  i  
integritat  del  mateix,  i  quants  documents  en  suport  electrònic  s’utilitzessin  com  a  
documents de la sessió, podran acompanyar a l'acta de les sessions, sense necessitat de 
fer  constar  en  ella  els  punts  principals  de  les  deliberacions.

2. L'acta de cada sessió podrà aprovar-se en la mateixa reunió o en la immediata següent.  
El Secretari elaborarà l'acta amb el vistiplau del President i ho remetrà a través de mitjans  
electrònics,  als  membres de l’òrgan col·legiat,  els qui  podran manifestar  pels  mateixos  
mitjans  la  seva  conformitat  o  objeccions  al  text,  a  l'efecte  de  la  seva  aprovació,  
considerant-se, en cas afirmatiu, aprovada en la mateixa reunió.

Quan s’hagués optat per l'enregistrament de les sessions celebrades o per la utilització de  
documents en suport electrònic, hauran de conservar-se de manera que es garanteixi la  
integritat i autenticitat dels fitxers electrònics corresponents i l’accés als mateixos per part  
dels membres de l'òrgan col·legiat”.

Atès  els  antecedents  descrits  i  davant  de  l’actual  dificultat  en  la  redacció  i  aprovació  
posterior de les actes, amb la finalitat de donar major transparència i més agilitat en les  
gestions  d’aquesta  administració,  es  proposa  al  Ple  de  la  corporació  l’adopció  dels  
següents acords:
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PRIMER I ÚNIC.- Aprovar el protocol de la transcripció de les actes del ple de forma que  
es materialitzi  el  procediment de redacció i  aprovació de les actes, seguint  el següent  
circuit administratiu:

1 Gravació en àudio de totes les sessions del ple.

2 Certificat del Secretari sobre l’autenticitat i fefaença i conservació de la gravació.

3 Remissió a tots  els  membres de la Corporació de l’esborrany de l’acta per via  
telemàtica  (e-mail  o  seu  electrònica),  acompanyat  dels  corresponents  fitxers  
d’àudio o enllaç que en permeti la seva consulta.

És a dir, tant l’esborrany com l’acta, un cop aprovada, contindrà la part expositiva,  
la part resolutiva amb els acords i el resultat de les votacions.  Per altra banda, les  
deliberacions  (explicació  del  vot,  precs  i  preguntes),  quedaran  enregistrades  
únicament  a  la  gravació  àudio,  per  a  la  seva  posterior  remissió  en  suport  
electrònic.

4 Arxiu del fitxer i manteniment del mateix a les oficines municipals.

5 Tramesa a les supramunicipalitats corresponents de les actes en versió escrita  
adjuntant el corresponent fitxer en format electrònic.

Amadeu Benach i Miquel

Alcalde”

INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT

El Sr. Alcalde manifesta: Això, tal com vam dir ahir, més o menys quedarà així. Tot 
el que és paper continuarà sent paper i tot el que estem parlant ara nosaltres, a més a més 
de les transcripcions, ho enviarem gravat. El que no vam acabar de dir és si s’enviarà el  
link o en altre format. 
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El Sr. Alcalde demana si hi ha algun comentari abans de passar a votació. 

El Sr. Jordi Guasch fa una intervenció, en el següent sentit: En primer lloc, volem 
puntualitzar que aquest protocol hauria de formar part del ROM i no pas com un protocol 
de funcionament aïllat. Un ROM que malauradament no tenim encara. Es va començar a 
treballar per  part  de tots els  grups polítics durant  el  mandat anterior  i  no es va poder 
finalitzar, i ara en aquest any i mig de mandat no s’ha fet absolutament res per reprendre 
aquells treballs. Uns treballs que en el seu moment tant el PSC i ICV tenien molt interès en 
avançar però ara que estan, o han estat, al govern sembla que se’ls ha passat la pressa. 
Entrant a analitzar la proposta que se’ns planteja hem de fer diverses observacions.
La primera és que trobem molt encertat que la gravació dels plens en format d’àudio passi 
a formar part del contingut de l’acta, ho considerem un avanç important i ho trobem bé. Ara 
be, ens sorprèn que en aquest mandat en el qual la majoria de plens han estat gravats, no 
només  en  àudio,  sinó  en  vídeo,  no  es  vulgui  fer  un  pas  mes  enllà  i  no  es  vulgui  
protocol·litzar també aquesta opció. No trobem gaire sentit que el document oficial estigui  
en paper i en àudio i després hi hagi la versió en vídeo penjada per les xarxes socials no  
“oficial”. Creiem que aquest protocol hauria d’incloure el format en vídeo. 

I la segona és la que al nostre entendre és mes greu i no compartim en absolut. I  
és que en la transcripció de l’acta en paper no s’hi facin constar les deliberacions del punts 
tractats, ni tan sols les explicacions de vot. Entenem que l’article 18 de la Llei 40/2015 
dispensi de fer el que diu l’article 109 del ROF quan hi hagi una gravació de la sessió. Però 
tots sabem que quan es vol consultar alguna acta anterior, la forma més efectiva és anar al  
document transcrit i no pas al vídeo o l’àudio. Per tant les actes transcrites es convertiran 
només en un document  on no hi  constaran les intervencions fetes per cap grup de la 
oposició. Serà un document on només hi sortiran reflectides les propostes de l’equip de 
govern i únicament els nostres vots com a oposició, sense cap mena d’aclariment sobre el  
sentit del vot.

Aquesta proposta la trobem molt poc adient o afortunada i els demanaríem que la 
reconsideressin en els dos sentits que els hem dit. En primer lloc, incloure la gravació en 
vídeo com a part de l’acta i, per altra banda, no eliminar de la transcripció escrita, si més 
no, la part de la deliberació i explicació dels vots. Entenem que aquesta segona, encara 
que la llei la contempli, va en detriment de la transparència i de la comunicació pública del  
treball de l’oposició. Les actes escrites passaran a ser un pamflet del govern on la opinió 
d’una part important dels representants de la ciutadania no hi sortirà reflectida.

Si sotmeten a votació aquest protocol el nostre vot serà contrari.

El Sr. Secretari, indicar que l’òrgan competent per aprovar el ROM i, per derivada, 
l’acord d’avui, és el ple de l’Ajuntament. Voldria fer, si la presidència m’ho permet, esment 
o subratllar el concepte d’autenticitat, fefaença i conservació. Això vol dir que si qualsevol 
dels 11 regidors demana a la secretaria la transcripció de qualsevol Ple, doncs s’ha de fer, i 
qualsevol instància judicial o supramunicipal també pot demanar actes o extrems de les 
mateixes via certificat de secretaria, com a fedatari el secretari ha de verificar en qualsevol 
format.  Llavors, aquesta pràctica és habitual. Si l’analogia municipal serveix de referència, 
en un munt de municipis, que per confidencialitat preferiria no esmentar, es fa la mateixa 
pràctica. Amb això vull  dir que quelcom no és un invent de l’actual Secretari. Per tant,  
autenticitat  és  sinònim  de  fidel  reflexe  de  la  veritat.  I  altres  principis  respecte  a  la 
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transcripció  d’actes  són  el  de  la  conservació  i  integració  i  comunicació,  tots  ells  es 
reconeixen  en  la  transcripció  d’actes  i  en  compliment  de  la  nova  llei  de  procediment 
administratiu,  donat  que no es  desvirtua la  competència  de  fedatari  públic,  cal  indicar  
l’eficàcia, l’eficiència i l’economicitat del present acord, si s’aprovés, per qüestions d’estalvi  
de temps, sense menoscabar la seguretat jurídica. Per tant, la Generalitat de Catalunya i 
l’Administració Central,  que són les administracions tutelants de l’activitat  local,  han de 
rebre l’acta dels òrgans col.legiats. Personalment,  he visualitzat  els plens de municipis 
varis,i l’acord que es proposa ara coincideix amb allò acordat en aquests municipis. La 
qual cosa no vol dir que això sigui millorable en el futur a l’hora d’aprovar el corresponent 
ROM, on es podria incloure el present acord com a part del mateix ROM. 

Respecte a que consti en versió escrita inclosa a l’acta les explicacions de vot, a 
diferència de precs i preguntes, això és millorable, adequat jurídicament i depèn de vostès. 
Cal recordar que la mitja de precs i preguntes és d’entre 100 i 150 fulles a la comarca, 
aproximadament com promig de tots els municipis. 

El Sr. Alcalde fa la següent intervenció: Tal com vam dir a la Junta de Portaveus, 
això del vídeo sí que està molt bé, que remarco que és una proposta de l’antic equip de 
govern, i vam remarcar que el sistema aquest el que facilita és que tothom es pugui baixar 
al  telèfon o en uns walkmans i  vagi  sentint  el  Ple amb tot  el  que hi  ha.  O sigui,  més 
transparència impossible, i no has d’anar a l’accés d’un ordinador o una tablet, amb el 
telèfon tothom ho sentirà. Per tant, creiem que és un avanç i és el que abans remarcaveu 
de la transparència, més transparent impossible. Que es pot millorar? Jo també m’ho he 
apuntat, potser es pot millorar. Però la proposta és aquesta.

El Sr. Jordi Guasch manifesta: Nosaltres entenem que el que s’esta fent en aquest 
protocol i en altres protocols que venen a continuació, són funcions pròpies d’un ROM i  
que si hi havia interès en seguir avançant amb el ROM doncs es podrien haver convocat 
reunions  amb  tots  els  partits  polítics  com  s’havia  fet  anteriorment,  que  finalment 
malauradament no es va poder acabar, i entre tots els partits es consensuaven punts i es 
consensuaven acords. Aquí ens trobem ja un acord definitiu i votem a favor o votem en 
contra, i no hi ha opció de poder debatre i poder arribar a punts de consens. Aquest és el  
sentit final de la nostra intervenció i del nostre posicionament en aquest punt. 

El Sr. Lluis Inglada fa la següent intervenció: Jo els hi recordaria que precisament 
el  ROM no l’hem aturat  nosaltres,  el  van aturar  vostès.  El  van aturar  vostès amb una 
Secretaria que hi havia, que és la que el va començar, i quan va marxar aquella Secretaria 
es van acabar totes les reunions de ROM. Per tant, estem amb la mateixa herència que 
ens  van  deixar  vostès,  tenien  un  Secretari  a  temps  parcial  amb  un  munt  de  punts 
pendents, ordenances molt antiquades sense actualitzar, ordenances fiscals també sense 
actualitzar,  tot  això que s’està movent  en aquest  moment  i  que està pendent  degut  a  
l’herència que ens han deixat, sobretot amb el tema del Secretari. O sigui, no s’ha pogut  
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avançar en aquest tema i menys amb el ROM que van vostès parar, els hi recordo, no  
l’hem parat nosaltres el ROM, el van parar vostès.

El Sr. Jordi Guasch manifesta: El ROM es va iniciar i s’hi va treballar, i va arribar un 
moment en que es va aturar, sí, però vostès tampoc han fet res.

Es produeix un petit debat entre els regidors.

El Sr. Alcalde manifesta: Hem fet altres coses com les ordenances que, com ja vam 
manifestar en el seu moment, hi havia “copiar y pegar” d’altres municipis o encara existien 
pessetes quan estem amb l’euro des de fa molts anys, per tant hi ha el temps que hi ha i  
moltes coses pendents.

Es produeix un petit debat entre els regidors.

La Sra. Anna Ordoñez manifesta: Creiem que aquest protocol de transcripció és el 
que venia del punt 9 de les sessions plenàries, en el qual es deia que hi havia molt volum i  
pel qual es passen els precs i preguntes, dient que si es passen a una gravació ja no hi  
hauria tanta feina, i també que s’hauria d’incloure les explicacions que donen els regidors 
d’oposició  o  guardar  com  a  mínim  les  explicacions  que  es  donen,  això  no  fa  falta 
transcriure-ho,  no ho han de mirar,  estan especificats amb el  que s’hauria d’incloure a 
l’acta. Si aquest punt entra dins de la modificació nosaltres votarem a favor i sinó votarem 
en contra.

El Sr. Alcalde diu: Doncs acceptem que les transcripcions que ens passin continuïn 
en paper igualment i l’explicació de vot també. Trobo que és correcte. Això no dóna tanta  
feina, per tant, trobem que és correcte i està bé que ho hagueu plantejat. Nosaltres el que 
volem és que tota la transcripció de tot això que estem parlant ara no s’hagi de transcriure i  
perdre 160 hores del  personal  en aquestes coses. Per tant,  si  tot  l’equip està d’acord 
passaríem a votació. 

El Sr. Secretari manifesta: Indicar que no és el mateix la rèplica o contrarèplica, 
respecte a  l’explicació de vot. El que el senyor Guasch ens diu és el motiu pel qual tots els 
acords municipals han de tenir un fonament que justifiqui el sentit del vot, que a la vegada 
serveix d’habilitació, que no és el mateix que la deliberació d’aprovar actes anteriors o del 
número de fulles de precs i preguntes. El punt 1 d’aprovar acta anterior pot durar més que 
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la resta d’acords per discrepància dels precs i preguntes.

Es produeix un petit debat entre els regidors.

El Sr. Alcalde diu que accepten la modificació proposada del protocol.

El Sr. Secretari diu: Per tant, en versió paper: acta, on està la part expositiva de la 
proposta o proposició, la part resolutiva, la votació i l’explicació de vot. I, en tot cas, per la 
meva part, molt agraït per l’aportació, perquè això portarà a millor ànim d’agilitat. Espero 
contar  amb  la  col·laboració  de  tots  els  regidors  i  que  passin  a  Secretaria  les  seves 
intervencions i explicacions de vot. 

El  Sr.  Alcalde  manifesta:  Resumint,  posarem en  paper  el  que  ens  passeu  per 
paper,  però  el  que  no  farem són  les  transcripcions  aquestes  d’àudio.  Estem d’acord. 
Passem a la votació. 

 

El  Sr.  Secretari  manifesta  que  queda  aprovada  la  present  proposta,  amb  les 
modificacions  incorporades,  per  unanimitat  dels  membres  presents,  d’acord  amb  la 
següent votació:

VOTACIONS

Vots emesos: 10

Vots a favor: 10, dels grups BNY (4), ICV (1), PSC (2) i CIU (3)

Vots en contra: cap

Abstencions: cap

14. APROVACIO, SI S’ESCAU, DEL PROTOCOL D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PER 
PART  DELS  CÀRRECS  ELECTES  I  REMISSIÓ  REQUERIDA  PER  L’OFICINA 
ANTIFRAU DE CATALUNYA.- Exp. 308/2016
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El Sr. Alcalde: Abans d’obrir el punt, comentar la modificació de la proposta d’alcaldia en 
el següent sentit: enel segon punt de la part resolutiva, on diu “donar compte a l’Oficina  
Antifrau de Catalunya” s’ha d’afegir “i al Síndic de Greuges”.

Obert el punt, el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Secretari-interventor-tresorer, que dóna 
lectura a la corresponent proposta d’Alcaldia, que és del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ALCALDIA

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PROTOCOL D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PER PART  
DELS CÀRRECS ELECTES I REMISSIÓ REQUERIDA PER L’OFICINA ANTIFRAU DE  
CATALUNYA 

Atès  que en data  14  de  novembre  de  2016 el  secretari  interventor  tresorer  ha  emès  
informe en relació al requeriment de l’Oficina Antifrau de Catalunya, RE-3982, de data 3 de  
novembre de 2016, sobre actuacions d’investigació en relació a l’accés a la informació per  
part del grup municipal de Convergència i Unió.

Atès la literalitat de l’informe del secretari interventor tresorer, que es transcriu:

INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ

José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de Banyeres del  
Penedès,  davant  l’assumpte  de les  actuacions  d’investigació núm.:  039-08062016/118,  
presentades de l’Oficina Antifrau de Catalunya, emet el següent:
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INFORME

1. ANTECEDENTS

PRIMER.-  Amb data 3 de  novembre  de 2016 i  número d’entrada 3982 al  registre  de  
l’Ajuntament, l’Oficina Antifrau de Catalunya, d’acord amb el que disposa en els articles 14  
i 17 de la llei 14/2008, ens sol·liciten que posem a la seva disposició, en el termini de deu  
dies hàbils, la documentació que tot seguit detallen:

Copia adverada de la totalitat dels escrits de petició d’informació formulats pels  
integrants  del  grup  municipal  de  Convergència  en  l’Ajuntament  en  el  present  mandat  
corporatiu  2015-2019,  així  com  de  les  corresponents  respostes  emeses  al  respecte.  
S’annexen totes les instàncies, sol·licituds i contestacions. 

SEGON.- En el Ple de data 11 de febrer de 2016, al punt número vuit de precs i preguntes,  
el  Sr.  Jordi  Guasch,  va  dir  textualment:  “que  en  el  decurs  del  mandat  anterior,  i  ja  
arrossegat des de l’any 2006, si no recordava malament, hi havia una petició de ENDESA  
per donar un subministrament elèctric als polígons l'Albornar, el Poet i les Planes de la  
Bisbal. Un subministrament que comporta la plantada d’una quantia important de torres de  
mitja tensió travessant tot el terme municipal i transcorrent a tocar del nucli de Saifores. La  
postura de tres consistoris anteriors era de no permetre aquesta línia aèria i exigir-ne el  
seu soterrament, sinó en la seva totalitat, al menys el tram que passa adjacent al nucli de  
Saifores  i  en  aquest  sentit  van  ser  tots  els  informes  emesos i  es  van fer  nombroses  
reunions amb totes les parts implicades. Ara hem pogut saber que en data de desembre  
2015 l’Ajuntament ha fet un informe favorable per tal que aquesta línia elèctrica es pugui  
dur a terme.”

  Aquest informe favorable s’ha fet perquè es preveu soterrar aquesta línia?

 O s’ha fet autoritzant tot el traçat aeri?

 Si s’ha autoritzat tot aeri, ens poden explicar perquè han optat vostès per aquest  

criteri?

 Han tingut en compte els interessos dels veïns de Saifores?

TERCER.-   En el  Ple de data 10 de maig de 2016, al  punt  número deu dels  precs i  
preguntes,  el  Sr. Jordi  Guasch va preguntar  textualment:”  Ens poden informar en quin  
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sentit  es  pronuncia  l’Ajuntament  en  aquest  informe?  Si  ho  fa  de  forma  favorable,  o  
desfavorable? I si hi imposa algun tipus de condicionat? Seria possible que ens facilitessin  
còpia d’aquest informe?”

QUART.-  En el Ple de data 21 de juliol de 2016, el Sr. Jordi Guasch, en el punt de precs i  
preguntes,  manifesta  textualment:  “que  ja  ho  ha  demanat  en  tres  o  quatre  ocasions  
l’informe, i no se li ha donat.”

2. FONAMENT DE DRET

Dels  antecedents  exposats  en  el  present  informe,  a  continuació  detallem  següent  
normativa:

2.1. El Dret a la informació dels electes

L’accés dels membres electes de les corporacions locals a la informació i documentació  
municipal és conseqüència del dret a participar en els assumptes públics que regula l’art.  
23 de la Constitució espanyola, quan diu que “Els ciutadans tenen el dret a participar en  
els afers públics, directament o per mitjà de representants lliurement elegits en eleccions  
periòdiques per sufragi universal”.

- Sentència del Tribunal Suprem  de 15 de setembre de 1987: “El derecho 
que el artículo 23 de la Constitución reconoce a todos los ciudadanos a  
participar  en  los  asuntos  públicos  directamente  o  por  medio  de  
representantes,  y  en  conexión  con él,  el  de  acceder  a  las  funciones y  
cargos públicos no se agota con el nombramiento o acceso al cargo y su  
mantenimiento en él, sino que también alcanza el ejercicio de las funciones  
propias del mismo, sin embargo, el ejercicio de las variadas funciones que  
corresponden  a  los  cargos  de  elección  popular  no  está  naturalmente  
regulada en la Constitución sino en diversas leyes y normas de categoria  
inferior  (...)  La obtención de información sobre asuntos de competencia  
municipal  es  un  medio necesario  para que los  concejales  puedan,  con  
conocimiento suficiente, ejercer las funciones propias de su cargo...”

- Sentència del Tribunal Suprem de 27 de juny de 1988: “El artículo 23.1 de 
la Constitución establece como derecho fundamental de la persona, el de  
poder  participar  en  los  asuntos  públicos  por  medio  de  representantes  
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libremente elegidos, siendo fiel exponente de esta participación a través de  
representantes  la  realizada  a  través  de  los  partidos  políticos,  según  
establece  el  artículo  6  de  la  Constitución.  Para  el  ejercicio  de  esta  
participación,  se requiere tener el  oportuno y cabal  conocimiento de los  
asuntos  a  tratar,  o,  tratados  por  cada  uno  de  los  organismos  
representativos, y este conocimiento se obtiene mediante el acceso a los  
datos e informaciones que obran en los mismos...”

Pel que fa a la LRJAPPAC, el seu art. 37.6.f) diu que es regirà per les seves disposicions  
específiques l'accés als documents existents als arxius de les Administracions Públiques  
per  part  de  les  persones  que  ostentin  la  condició  de  Diputat  de  les  Corts  Generals,  
Senador, membre d'una Assemblea legislativa de Comunitat Autònoma o d'una Corporació  
Local. Per això, els electes poden accedir a la informació des de 3 posicions:

a) en general, com qualsevol altre ciutadà

b) com a interessats en un procediment administratiu, si és el cas

c) en exercici del seu càrrec de membre de la Corporació local

I pel que fa a la previsió constitucional de l’art. 23, aquesta ha estat desenvolupada pel  
legislador ordinari, tot i que no a aquest art. 37.6.f) de la LRJAPPAC, si no a l’art. 77 de la  
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (LRBRL d’ara endavant), desenvolupada  
en seu reglamentària als arts. 14 a 16 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel  
qual  s’aprova el  Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim jurídic  de les  entitats  
locals (ROF d’ara endavant).

- Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de  
27  de  febrer  de  1998:  “La  normativa  básica  a  tener  en  cuenta  es  la  
siguiente: el artículo 23.1 de la Constitución española (...), el artículo 77 de  
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local (...) y los artículos  
14 y siguientes del Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el  
cual se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen  
jurídico de las entidades locales...”

I a Catalunya, a l’art. 164 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el  
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Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC d’ara endavant).

Sigui com sigui, en exercici del seu càrrec de membre de la corporació local, l’accés a la  
documentació dels electes es pot exercir de 2 maneres:

Exercici directe del dret

Quan es pertinent?

Art. 164.2 TRLMRLC i 15 ROF: Els serveis de la corporació han de facilitar directament  
informació als membres de les corporacions quan:

a) exerceixin funcions delegades i la informació es refereixi a assumptes propis de  
llur responsabilitat.

b) es  tracti  d'assumptes  inclosos  en  l'ordre  del  dia  de  les  sessions  dels  òrgans  
col·legiats dels quals són membres.

c) es tracti de l'accés a informació o documentació de la corporació local que sigui de  
lliure accés als ciutadans.

- Sentència del Tribunal Suprem de 9 de desembre de 1995: “El artículo 15 
del ROF, contempla, en desarrollo de la LBRL, tres supuestos en los que  
los  concejales  pueden  ejercer  de  forma  directa  su  derecho  a  la  
información,  sin  mediación  previa  del  alcalde  o  presidente,  o  de  la  
Comisión de gobierno, resultando obligados los servicios administrativos  
locales  a  facilitar  directamente  la  información  que  se  les  pida,  incluso  
mediante  la  obtención  de  copias  o  fotocopias  de  antecedentes  o  
documentos y sin necesidad de que el miembro de la corporación acredite  
estar autorizado para obtenerla. La Sentencia de esta Sección de 27 de  
diciembre de 1994 declara, en tal sentido, que dicho artículo 15 contiene  
una regulación concreta, precisa y suficiente del desarrollo del derecho a la  
información de los concejales y que cualquier previsión de interferencia o  
de petición previa de autorización en dichos supuestos vulnera el derecho  

SESSIÓ PLENÀRIA 11/16 - ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 17 DE NOVEMBRE  DE 2016 - Pàg. 74/104



AJUNTAMENT

DE

esencial a la información reconocido a los concejales en el artículo 77 de la  
LBRL”

Exercici del dret

L’art.  16  ROF  estableix  que  la  consulta  i  examen  concret  dels  expedients,  llibres  i  
documentació en general es regirà per les següents normes:

a) la  consulta  general  de  qualsevol  expedient  o  antecedents  documentals  podrà  
realitzar-se, bé en l'arxiu general o en la dependència on es trobi, bé mitjançant el  
lliurament dels mateixos o de còpia al membre de la corporació interessat perquè  
pugui  examinar-los  en  el  despatx  o  sales  reservades  als  membres  de  la  
corporació.  En  aquest  segon  cas,  a  efectes  de  l’oportú  control  administratiu,  
l’interessat  haurà  de  signar  un  acusament  de  recepció  i  tindrà  l’obligació  de  
retornar l’expedient o documentació en un termini màxim de 48 hores, o abans, en  
funció  de  les  necessitats  del  tràmit  de  l’expedient  en  qüestió.  El  lliurament  de  
còpies es limitarà als casos citats d'accés lliure dels regidors a la informació i als  
casos  que  això  sigui  expressament  autoritzat  pel  president  de  la  Comissió  de  
Govern.

b) en  cap  cas  els  expedients,  llibres  o  documentació  podran  sortir  de  la  Casa  
Consistorial  o  Palau Provincial,  o de les corresponents dependències i  oficines  
locals.

c) la  consulta  dels  llibres  d'actes  i  els  llibres  de  resolucions  del  President  haurà  
d'efectuar-se en l'arxiu o en la Secretaria General.

d) l'examen d'expedients sotmesos a sessió podrà fer-se únicament en el lloc que es  
trobin de manifest a partir de la convocatòria.

En els altres casos, és necessària l’autorització de l’Alcalde-President.

L’art. 164.5 TRLMRLC preveu que els membres de la corporació tenen dret a obtenir còpia  
de la documentació a la qual tenen accés, i aquesta pot ser tant en format paper com en  
suport tècnic.
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I el 164.6 diu que en qualsevol cas han de respectar la confidencialitat de la informació a la  
que tenen accés per raó del càrrec, en el cas que es puguin perjudicar interessos de l’ens  
local o de tercers.

- Sentència del Tribunal Suprem de 5 de maig de 1995: “...la facultad de 
acceso a la información de cualquier expediente o antecedente documental  
reconocida por la Ley sólo puede obtenerse mediante el  libramiento de  
copias  en  los  casos  legalmente  autorizados  de  acceso  libre  de  los  
concejales  a  la  información  o  bien  cuando  ello  sea  expresamente  
autorizado por el Presidente de la Comisión de Gobierno [art. 16.1.a), en  
relación con el 15 ROF)”.

- Sentència del Tribunal Suprem de 14 de març de 2000: “...En cuanto al  
artículo 16 del ROF, el derecho a la obtención de copias por los miembros  
de la corporación no se establece con la generalidad que la parte que lo  
alega da por supuesta, pues el apartado 1 a), inciso final, dispone que el  
libramiento de copias se limitará a los casos citados de acceso libre de los  
concejales a la información y a los casos en que ello sea expresamente  
autorizado por el presidente o la Comisión de gobierno...”

A diferència del que s’estableix a l’art. 37.8 de la LRJAPPAC per als ciutadans, que diu  
que “El dret d’accés (a Arxius i Registres) comportarà el d’obtenir còpies o certificats dels  
documents, l’examen dels quals sigui autoritzat per l’Administració, previ pagament, en el  
seu cas, de les exaccions que s’estableixen legalment”, no hi ha cobertura legal per exigir  
el  pagament d’una taxa per l’expedició de còpies als regidors, cosa que vulneraria els  
preceptes de l’art. 23.1 de la Constitució espanyola.

- Sentència del Tribunal Superior de Justícia  del País Basc de 14 de febrer  
de  1997:  “...art.  37  de  la  Ley  30/1992,  de  26  noviembre,  de  Régimen  
Jurídico de las Administraciones Públicas que regula el derecho de acceso  
a los archivos y registros. En el apartado 6 dispone que se regirán por sus  
disposiciones específicas f) “el acceso a los documentos obrantes en los  
archivos de las Administraciones Públicas por parte de las personas que  
ostenten  la  condición  de  Diputado  de  las  Cortes  Generales,  senador,  
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miembro de una asamblea legislativa, de una Comunidad Autónoma o de  
una Corporación Local”. El apartado 8, a su vez, establece que “el derecho  
de  acceso  conllevará  el  de  obtener  copias  o  certificados  de  los  
documentos  cuyo  examen sea  autorizado  por  la  Administración,  previo  
pago,  en  su  caso,  de  las  exacciones  que  se  hallen  legalmente  
establecidas”. Vemos que el precepto en principio no excluye a nadie en  
cuanto destinatario, pero, sin embargo podemos entender que se refiere  
exclusivamente a los particulares. Efectivamente, así se deduce, en primer  
lugar de su ubicación sistemática, a continuación del apartado 7, que habla  
expresamente  del  derecho  de  acceso  de  los  particulares,  y,  además  
porque el apartado, alude a “las copias de documentos cuyo examen sea  
autorizado por la Administración”, supuesto contemplado en el apartado 7,  
que, como decimos se refiere a “los particulares”. Y, esta apreciación se ve  
confirmada porque el acceso a los documentos por parte de los miembros  
de las Corporaciones Locales se rige por sus disposiciones específicas,  
apartado  6.  La  consecuencia  que  se  obtiene  es  que  en  la  normativa  
general el cobro de tasas por la obtención de copias de documentos, sólo  
se prevé respecto de los particulares”.

EXERCICI DEL DRET AMB Autorització prèvia

En tots els altres casos, el dret a la informació i l’accés a documentació i registre s’ha de  
fer  prèvia  sol·licitud.  La  formulació  genèrica  d’aquest  dret  es  regula  als  arts.  164  
TRLMRLC, 77 LRBRL i 14 ROF).

Segons això, tots els membres de les Corporacions locals tenen dret a obtenir de l’Alcalde  
o  el  President,  o  de  la  Junta  de  Govern  local,  tots  els  antecedents,  les  dades  o  les  
informacions  que són  en  poder  dels  serveis  de  la  corporació  i  són  necessaris  per  al  
desenvolupament de la seva funció.

L’exercici d’aquest dret està directament lligat amb l’art. 23.1 de la Constitució espanyola,  
que  preveu  que  els  ciutadans  tenen  el  dret  a  participar  en  els  assumptes  públics  
directament o per mitjà de representants, lliurement triats en eleccions periòdiques per  
sufragi universal.

Sol·licitud d’informació i accés a documentació i registre
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En aquest  punt  la normativa és diversa.  L’art.  77 LRBRL diu que la sol·licitud s’ha de  
resoldre, per part de l’òrgan competent, en el termini de 5 dies naturals a comptar des de  
l’endemà  de  la  seva  presentació  al  registre  general  d’entrada.  En  altre  cas,  s’entén  
acceptada per silenci administratiu (art. 77 LRBRL).

I  per  altra  banda,  l’art.  164.3  TRLMRLC preveu que la  sol·licitud  d'informació s’ha  de  
resoldre en el termini de 4 dies a comptar de la data de presentació de la sol·licitud, i si no  
es  dicta  resolució  denegatòria,  s'entén  com a  acceptada per  silenci  administratiu.  Per  
aplicació del règim general de còmput de terminis que regula l’art. 48 LRJAPPAC, aquests  
4 dies s’entendrà que són hàbils, excloent-se del còmput els diumenges i els declarats  
festius.

Per tant, normativa estatal i catalana regulen dies diferents, 5 dies naturals en cas de la  
LRBRL i 4 dies hàbils en cas del TRLMRLC, cosa que fa que, a priori, faci pensar que es  
tracta d’una contradicció, però en realitat, aquests 4 dies hàbils que regula el TRLMRLC  
s’han de llegir a la vista del que disposa Disposició addicional primera d’aquest text refós,  
que  diu  que  “els  preceptes  d’aquesta  llei  que,  per  sistemàtica  legislativa  incorporen  
aspectes de la legislació bàsica de l’Estat, s’entén que són automàticament modificats en  
el  moment  en  què es  produeixi  la  revisió  de  la  legislació  estatal”.  I  en  el  supòsit  de  
modificació de la legislació bàsica (com és el cas de l’art. 77 LRBRL, modificat per la Llei  
11/1999),  la  divergència  entre  els  5  dies  naturals  i  els  4  hàbils  fa  que  no es  puguin  
mantenir en vigor els 4 dies hàbils del TRLMRLC, per quant no es tracta d’un precepte  
compatible o que permeti una interpretació harmònica amb el termini de 5 dies naturals de  
la LRBRL, fins que no hi hagi adaptació expressa de la legislació autonòmica.

El que si està clar, per tant, és el sentit del silenci, que serà positiu sigui quina sigui la  
normativa aplicar. I així ho recalca l’art. 14.2 del ROF, quan diu que “La petició d’accés a  
les informacions s’entendrà concedida per silenci administratiu en cas que el President o la  
Comissió de Govern (entenent que es refereix a la Junta de govern local en els termes de  
la modificació operada sobre la LRBRL per la Llei 57/2003) no dictin resolució o acord  
denegatori en el termini de cinc dies, a comptar des de la data de sol·licitud”.

- Sentència del Tribunal Suprem de 21 d’abril de 1994: “(...) conforme a lo 
dispuesto en el artículo 14 del ROF la petición de acceso a la información  
se entiende concedida por silencio en 5 dias; por lo que no existe limitación  
al  ejercicio  de  la  función  de  los  recurrentes,  ya  que  sin  necesidad  de  
autorización  expresa  estaban  facultados  para  obtener  la  información  
solicitada.”

- Sentència del Tribunal Suprem de 5 d’octubre de 1996: “La senténcia (...)  
desestima el recurso basándose en el artículo 14.2 ROF, según el cual la  
petición  de  acceso  de  los  concejales  a  los  antecedentes,  datos  o  
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informaciones que obren en poder de los servicios de la corporación se  
entenderá  concedida  por  silencio  administrativo  en  caso  de  que  el  
presidente  o  la  Comisión  de  gobierno  no  dicten  resolución  o  acuerdo  
denegatorio  en  el  término  de  5  días,  a  contar  des  de  la  fecha  de  la  
solicitud...”

Denegació

Art.  164.3  TRLMRLC i  14.3  ROF:  en  qualsevol  cas,  la  resolució  denegatòria  s'ha  de  
motivar, i només es pot fonamentar en els supòsits següents:

a) quan  el  coneixement  o  la  difusió  de  la  informació  pugui  vulnerar  el  dret  
constitucional a l'honor, la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge.

b) quan es tracti de matèries afectades per la legislació general sobre secrets oficials  
o per secret sumarial.

Exercici del dret

L’art.  16  ROF  estableix  que  la  consulta  i  examen  concret  dels  expedients,  llibres  i  
documentació en general es regirà per les següents normes:

a) la  consulta  general  de  qualsevol  expedient  o  antecedents  documentals  podrà  
realitzar-se, bé en l'arxiu general o en la dependència on es trobi, bé mitjançant el  
lliurament dels mateixos o de còpia al membre de la Corporació interessat perquè  
pugui  examinar-los  en  el  despatx  o  sales  reservades  als  membres  de  la  
Corporació. El lliurament de còpies es limitarà als casos citats d'accés lliure dels  
regidors a la  informació i  als  casos que això sigui  expressament  autoritzat  pel  
president de la Comissió de Govern.

b) en  cap  cas  els  expedients,  llibres  o  documentació  podran  sortir  de  la  Casa  
Consistorial  o  Palau Provincial,  o de les corresponents dependències i  oficines  
locals.
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c) la  consulta  dels  llibres  d'actes  i  els  llibres  de  resolucions  del  President  haurà  
d'efectuar-se en l'arxiu o en la Secretaria General.

d) l'examen d'expedients sotmesos a sessió podrà fer-se únicament en el lloc que es  
trobin.

 

3. PROTOCOL ESPECIFIC PROPOSAT PER SECRETARI DE L’AJUNTAMENT  
DE BANYERES DEL PENEDÈS (Art. 14 i Art. 15 ROF)

PRIMER.-  Qualsevol  regidor  tindrà  accés  directa  a  la  documentació  establerta  a  l’art.  
15.a,b,c  ROF, incloent la possibilitat de sol·licitar copia que diu:

a) Quant  es  tracte  de  l’accés  dels   membres  de  la  Corporació  que  ostenten  
delegacions o responsabilitats de gestió, a la informació pròpia de les mateixes.

b) Quant es tracte de l’accés de qualsevol membre de la Corporació, a la informació i  
documentació   corresponent  als  assumptes  que  tinguin  que  ser  tractats  pels  
òrgans col·legiats de que formen part, així com a les resolucions o acords adoptats  
per qualsevol òrgan municipal.

c) Quant  es  tracte  de  l’accés  dels  membrés  de  la  Corporació  a  la  informació  o  
documentació de l’entitat local que siguin de llibre accés pels ciutadans.

SEGON.-  Les sol·licituds s’han de fer  amb data de registre  d’entrada,  i  el  termini  per  
contestar a l’art. 14 ROF, amb la possibilitat d’ampliació a l’art. 22-D de la Llei 39/2015.

La  Junta  de  Govern  Local,  o  per  via  de  decret  de  l’alcaldia,  acordarà  l’estimació  o  
desestimació amb la motivació que correspongui,  llevat el procediment de consulta del  
registre  d’entrada i  registre  de  sortida,  la  consulta  dels  quals  es  farà  d’acord  amb el  
procediment actual, prèvia sol·licitud en format preestablert, fins que entri en funcionament  
el  programa Gestiona,  moment  a  partir  del  qual  es  seguirà  allò  indicat  al  punt  quart  
d’aquest protocol. 
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TERCER.-  Hi haurà a la sala de Plens accés directe per consultar per part de qualsevol  
regidor  pel  que fa  al  registre  d’entrades  i  registre  de  sortides  de  documentació,  però  
prèviament a l’entrega de copia caldrà presentació d’instància en formar preestablert.

Qualsevol informació en paper donada, portarà la següent llegenda:

Aquesta administració no es fa responsable de la  utilització  
eventualment indeguda que es pugui realitzar por el posseïdor/a. (s’inclourà en la  
resposta preestablerta).

S’ha de tenir en compte la normativa sobre transparència i llei de protecció de dades de  
caràcter  personal  per  vetllar  per  l’intimidat  i  dignitat  de  les  persones,  respecte  a  la  
informació donada.

          El despatx habilitat per consulta presencial serà, el despatx de secretaria, i davant el  
Sr. Secretari, o davant del funcionari que el Sr. Secretari habiliti, o si s’escau la sala de  
Plens. 

          De conformitat amb criteris del Tribunal Suprem, i ha una limitació basada en el abús  
del dret que implica la prohibició de paralitzar el normal funcionament de l’administració si  
es  dones  eventualment  per  exemple,  un  número  de  copies  excediu  o  sol·licituds  de  
planells.

          Per un altre banda els dies de consulta per no menyscabar  l’organització interna  
municipal seran els dimarts i dimecres de 9h. a 14h. Subratllant allò ja indicat respecte a  
verificar  el  que cal  sol·licitar-ho   per  registre  d’entrada i  registre  de  sortida,  evitant  la  
utilització  de  sol·licituds  en  fase  de  precs  i  preguntes  Plenari  per  sol·licitar  consultes  
especifiques d’expedients.

          Es farà un decret per considerar el seguiment  de l’art. 179 LMC com preceptius  
informes de secretaria, s’informi abans de contestació a les diferents sol·licituds d’accés a  
la informació, allò serà  segons criteri d’Alcaldia.

QUART.- Els regidors de l’oposició en el programa Gestiona (seu electrònica) tenen accés  
al registre d’entrades i sortides limitat i els expedients limitat, es a dir, als expedients que  
estan a la convocatòria del Ple de la corporació.

La  convocatòria  del  Ple,  s’enviarà  de  manera  telemàtica  i  en  la  seu  electrònica  de  
l’Ajuntament de Banyeres, els regidors a la bústia electrònica accediran a la convocatòria  
del  Ple,  i  en  la  carpeta  d’expedients  accediran  als  expedients  relacionats  en  la  
convocatòria del Ple seguint la següent ruta:
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1. Banyeres del penedes.eadministracio.cat

2. Carpeta electrònica

3. Consulta expedients

4. Bustia electrònica 

5. Consulta registre

6. Consulta factures

7. Convocatòria òrgans Col·legiats

Llevat que els regidors sol·licitin altre forma alternativa de comunicació.

S’adjunta al protocol annex I (comprovant electrònic generat pel programa GESTIONA).

Art. ROF:

“Artículo 14 ROF

1. Todos los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho a obtener del  
Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o  
informaciones  obren  en  poder  de  los  Servicios  de  la  Corporación  y  resulten  
precisos para el desarrollo de su función.

2. La petición de acceso a las informaciones se entenderá concedida por silencio  
administrativo en caso de que el Presidente o la Comisión de Gobierno no dicten  
resolución o acuerdo denegatorio en el término de cinco días a contar desde la  
fecha de solicitud.

3. En todo caso, la denegación del acceso a la documentación informativa habrá de  
hacerse a través de resolución o acuerdo motivado.”

“Artículo 15 ROF 
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No obstante lo dispuesto  en el número 1 del artículo anterior, los servicios administrativos  
locales estarán obligados a facilitar la información, sin necesidad de que el miembro de la  
Corporación acredite estar autorizado, en los siguientes casos:

a) Cuando se trate  del  acceso de los  miembros  de  la  Corporación  que ostenten  
delegaciones  o  responsabilidades  de  gestión,  a  la  información  propia  de  las  
mismas.

b) Cuando  se  trate  del  acceso  de  cualquier  miembro  de  la  Corporación,  a  la  
información y  documentación correspondiente a los  asuntos  que hayan de ser  
tratados  por  los  órganos  colegiados  de  que  formen  parte,  así  como  a  las  
resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal.

c) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información o  
documentación de la entidad local que sean de libre acceso para los ciudadanos.”

“Artículo 97.7 ROF

Las  preguntas  planteadas  oralmente  en  el  transcurso  de  una  sesión  serán  
GENERALMENTE contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de  
que el preguntado quiera darle respuesta inmediata.

Las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario en la sesión  
siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata.

Las  preguntas  formuladas  por  escrito  con  veinticuatro  horas  de  antelación  serán  
contestadas ordinariamente en la  sesión o,  por  causas debidamente motivadas,  en la  
siguiente.

A la vista de tot això exposat, es proposa:

PRIMER.-  Aprovar el protocol d’accés a la informació per part dels càrrecs electes, en  
especial, l’aplicació dels articles del ROF indicats.
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SEGON.-  Donar  compte  al  Síndic  de  Greuges  i  a  l’Oficina  Antifrau  de  Catalunya  de  
l’aprovació, si s’escau, d’aquest protocol, donant així compliment al requeriment de data 3  
de novembre de 2016, RE-3982. 

TERCER.-  Dur a terme les publicacions corresponents al BOP i tauler d’anuncis de la  
Corporació.

José Félix Velasco Martínez

Secretari Interventor Tresorer

ANNEX I.

Comprovant electrònic generat per Gestiona actualment.

COMPROVANT

NOTIFICACIÓ ELECTRONICA

Requerit amb avís previ de notificació, l’interessat compareix electrònicament a la seu

d’aquest Organisme, i amb la identificació prèvia digital emesa per autoritat reconeguda,

accedeix al contingut de la notificació següent:

COMPROVACIÓ D’IDENTITAT

Nom: XXXXXXXX

Emissor: XXXXXXXXX

Número de sèrie: XXXXXXXXXX

DADES DE LA NOTIFICACIÓ

Numero d’Expedient: XXXXXXXXXXX
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Número de Registre: XXXXXXXXXXX

Data de Sortida: XXXXXXXXXXXXXX

Documents inclosos: XXXXXXXXXX

1. Notificació de la convocatòria

DATA DE RECEPCIÓ

Data de recepció: Data i hora

A la vista del present informe, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.-  Aprovar el protocol d’accés a la informació per part dels càrrecs electes, en  
especial, l’aplicació dels articles del ROF indicats.

SEGON.-  Donar  compte al   Síndic  de  Greuges i  a  l’Oficina Antifrau  de Catalunya de  
l’aprovació  d’aquest  protocol,  donant  així  compliment  al  requeriment  de  data  3  de  
novembre de 2016, RE-3982. 

TERCER.- Dur a terme les publicacions corresponents al BOP i tauler d’anuncis de la

Corporació.

L’Alcalde

Amadeu Benach i Miquel”

INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT
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El Sr. Alcalde manifesta: Com és una proposta molt  llarga, farem un resum. El  
resum és que, aproximadament, si no que em corregeixin els companys de Convergència, 
fa un any hi va haver unes peticions per part d’ells en algun plenari. Van demanar una 
documentació que, no expressament, ni  molt  menys, perquè amb la transparència tots 
tenen accés a la informació, doncs no se’ls hi va fer arribar. Van anar a l’oficina antifrau i  
van fer --- (Interrupció del Sr. Jordi Guasch)

El Sr. Jordi Guasch manifesta: Perdona que et rectifiqui, les nostres reclamacions 
al Sindic de Greuges i a l’oficina antifrau van ser simultànies. És molt fàcil d’explicar, no va 
ser per les peticions que féssim als plens, sinó va ser perquè no teníem accés al registre  
d’entrada.

El Sr. Alcalde diu que concretament per dues entrades que havien demanat als 
plens.

El Sr. Jordi Guasch diu: Nosaltres hem fet peticions en els plens, sí que és cert, 
però les nostres demandes al Síndic i a l’oficina van ser motivades per la impossibilitat  
d’accedir al registre d’entrades i sortides durant quatre o cinc o sis mesos.

El  Sr.  Alcalde  manifesta:  A partir  d’aquí,  es  va  disposar  a  la  sala  de  plens 
concretament  un ordinador  on  teniu al  vostre abast  setmanalment  totes  les  entrades i 
sortides. Podeu venir aquí i accedir a elles i després ens fan, fins ara es feia, una petició  
escrita on després se’ls hi feien fotocòpies de les entrades i sortides que demanaven. Això 
és un protocol que creiem que, pel que vam parlar, estem més o menys d’acord. Si es pot 
modificar, potser es pot modificar o millorar, com abans hem fet amb l’altre, però és per  
complir amb el protocol que tenim de petició de totes les entrades i sortides. 

Abans de que m’ho pregunteu vosaltres ja ho dic jo, es va fer en la reunió de 
portaveus,  es  va  comentar  això  del  sistema de  Gestiona i  nosaltres  des  d’aquí  diem 
públicament que sí, que això tirarà endavant, però actualment no hi ha aquesta finestreta 
encara. Primer de tot perquè tots encara no tenen les contrasenyes ni les claus d’accés, 
per  tant,  es  farà  el  sistema tradicional  de tota la  vida per  correu  i  es  farà  el  sistema 
Gestiona en el cas dels regidors que ja tinguin accés, de manera que la facilitat i el suport 
que ens proporciona la tecnologia a nosaltres us el facilitaríem igualment a vosaltres. 

El Sr. Secretari fa la següent intervenció: Simplement per explicar que hi ha hagut 
una petita disfunció espacial, i temporal també, entre la reclamació que vostès fan i els 
requeriments  del  Síndic  de  Greuges  i  de  l’Oficina  Antifrau.  Nosaltres  hem  rebut  la 
reclamació, llavors hem fet un esforç per amb les equivocacions, poder contestar a un 
organisme tant important com l’oficina antifrau. A 4 de novembre tenim registre d’entrada 
de petició d’enviar tot un seguit  de documentació, també infinita, i  clar,  hem hagut  de 
recopilar i buscar.
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El Sr. Jordi Guasch maniesta: Nosaltres ja us hem dit a la Junta de Portaveus que 
si de cara a donar resposta a l’Oficina Antifrau necessiteu algun escrit per part nostra dient  
que les reclamacions s’han donat per satisfetes, no tenim cap objecció mentre s’estiguin 
complint, en rectificar això.

El Sr. Alcalde ho agraeix.

El  Sr.  Secretari  manifesta:  El  protocol,  no  és  que  m’estigui  justificant,  estic 
explicant, que el protocol té un motiu de preocupació jurídica en seguiment de la llei de 
transparència. Al mes de novembre rebem un escrit de l’Oficina Antifrau i vaig pensar que 
fora oportú anar recopilant tota la jurisprudència per evitar que allò que és tant sagrat com 
el dret d’accés a la informació, que és clau per poder exercir les funcions de control, no es 
veiés menyscabat. Aquest és el motiu de redactar el protocol d’accés a la informació.

La Sra. Anna Ordoñez manifesta: Donat que sóc part afectada perquè la primera 
carta  va venir  quan jo era Alcaldessa,  ja  vaig demanar  disculpes en el  seu moment  i 
perquè això no tornés a passar, varem prendre mesures, com va ser la instal·lació d’un 
ordinador a la sala de Plens, perquè els regidors poguessin consultar les entrades i les 
sortides a partir de la setmana anterior.

I  el  error  va  ser  greu  per  no  contestar  al  Síndic  de  Greuges  des  de 
l’administració, de que ja estava solucionat. Per això torno a demanar disculpes per no 
haver contestat.

Que es facin totes les diligències perquè des del nou programa Gestiona es puguin 
consultar les entrades i les sortides i demanar els expedients que es necessitin per dur a 
terme millor el nostre treball. Per tant, si s’inclou aquesta modificació votarem a favor, sinó 
no, en contra.

El Sr. Alcalde manifesta: Però tal i com vam parlar ahir a la Junta de Portaveus 
sobre el Gestiona, farem que totes les que vosaltres feu estiguin al programa.

La Sra.  Núria  Figueras  pregunta  si  es  veuran al  Gestiona totes  les  entrades i  
sortides.

El Sr. Alcalde respon que sí però que s’haurà de fer una petició d’entrada dient les  
que es demanen, amb les dades com a sol·licitant i com a persona física que demana.

Es produeix un petit debat entre els regidors.
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El Sr. Secretari manifesta: Si la presidència em permet, m’agradaria aclarir que els 
regidors de l’oposició tenen accés al programa Gestiona, a la seu electrònica, al registre 
d’entrada i sortides limitat. 

El  Sr.  Alcalde manifesta:  Després hi  ha expedients  que són tant  grans que no 
podem escanejar-los, ni enviar-los, per tant, vosaltres feu la entrada i haureu de venir aquí.  
Per això no podem dir mai que és el cent per cent, perquè això no ho tinc ni jo.

El Sr. Secretari manifesta: La convocatòria plenària s’enviarà per via telemàtica i 
s’enviarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyeres. Des de la bústia electrònica 
podran acccedir a la convocatòria plenària i a la cartera d’expedients, on és impossible que 
hi hagi limitacions, llevat que es demani una fotocopia DIN3 d’un planell que empíricament 
és impossible en no tenir la màquina adequada per poder reproduir-la i, per tant, això no 
evita mai la consulta presencial de l’expedient. Això no té res a veure a la consulta d’un 
expedient / petició, que passarà per l’òrgan competent. I tampoc és el mateix la consulta 
presencial a demanar fotocòpies. En tot cas, s’intentarà millorar el protocol. 

El Sr. Alcalde diu que sí, que s’intentarà millorar el protocol i pregunta al Sr. Guasch 
si li ha arribat la convocatòria amb el sistema Gestiona.

El  Sr.  Jordi  Guasch  respon  que  no,  que  ho  ha  rebut  i  consultat  pel  sistema 
convencional.

Es produeix un petit debat entre els regidors.

El Sr. Jordi Guasch manifesta: Hi ha dos punts que ja s’han aclarit. Al respecte tinc 
un apunt a fer i és que ens trobem en una situació similar a la del punt tractat anteriorment. 
Entenem que són uns aspectes que enlloc de regular-se mitjançant un protocol haurien 
d’estar regulats en el ROM. Un instrument del que, com hem dit anteriorment, encara no 
disposem.  O,  si  més  no,  aquests  protocols  haurien  d’estar  consensuats  abans  de 
sotmetre’ls a votació, i simplement incorporar.

Amb retòrica,  com deia l’Anna,  no hem sapigut  veure,  o  no ho hem entès bé, 
perquè les propostes són bastant extenses, que a vegades hi ha algun punt que no hem 
sapigut veure aquesta implementació del Gestiona. Nosaltres, en principi, teníem previst 
votar en contra d’aquest acord, però si hi ha el compromís del que ha demanat la Sra.  
Anna Ordoñez, és a dir, que es faci de la forma més immediata possible des del Gestiona, i 
afegeixo que a veure com opera la limitació,  des de quin punt es limita, perquè ara no 
tenim  cap  limitació,  limitació  únicament  temporal,  una  setmana  més  tard  o  de  forma 
immediata i ja està. De que demanem una entrada i no tinguem accés pel nostre horari.
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El Sr. Alcalde diu que això no s’ha fet mai.

El Sr. Jordi Guasch respon: No, però si ara des del Gestiona hi haurà un accés 
limitat, si  aquesta limitació és únicament d’un accés temporal, o hi haurà un número x 
d’entrades, i amb un x criteri, i no hi tindrem accés.

Es produeix un petit debat entre els regidors.

El Sr. Secretari manifesta: Les limitacions són les que marca el Tribunal Suprem 
que, de moment, són: 1.- Confidencialitat, 2.- Integritat de les persones, 3.- Honor de les 
persones,  4.-  Seguretat  del  document,  i  5.-  Secret  oficial.  Però  no  no  ho  dic 
vehementment, al a priori és molt complicat esbrinar des de qualsevol punt de vista quan hi 
ha un risc  de vulneració d’aquests  conceptes,  evidentment  haurien de remetre’ns  a la 
casuística.

Llavors no està posat el detall, perquè és molt complicat explicar aquest detall i, per 
tant, en aquest sentit donar-li la raó en una cosa, tot això que s’està dient és propi del  
ROM, per  tant  tot  això seria bo fer  un Text  Refós  i  aprovar-ho,  penso que seria  molt 
convenient.

Limitat en el temps no és limitat en la qualificació o quantificaciò, el que sí que els 
hi demano és que entenguin que estem patint tots, vostès també però nosaltres diàriament 
l’adaptació a un sistema informàtic que és un punt d’inflexió que vostès saben que implica 
una reconversió intel·lectual i diària en el seguiment d’expedients, i no pas forçosament 
amb aquest Ajuntament, jo els hi demanaria una miqueta de comprensió.

Es produeix un petit debat entre els regidors.

El  Sr.  Alcalde:  Un  cop  discutida  la  present  proposta,  proposa  que  es  passi  a 
votació.

VOTACIONS

Vots emesos: 10

Vots a favor: 10, dels grups BNY (4), ICV (1), PSC (2) i CIU (3)

Vots en contra: cap

Abstencions: cap
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S’aprova el punt per unanimitat. 

15. PROPOSTA  D’ACORD  SOBRE  CONVOCATÒRIA  D’ACTES  PRÈVIES  A 
L’OCUPACIÓ DE LES FINQUES AFECTADES PEL PROJECTE DE NOVES LÍNIES 
ELÈCTRIQUES  AÈRIES/SUBTERRÀNIES  A  25KV,  UNIÓ  DE  CASTELLET  I 
POLÍGONS DEL POET I ALBORNAR. EXPEDIENT 2015/10100.- Exp. 33/2016

Abans d’obrir  el  punt,  comentar la  modificació de la  Proposta de l’alcaldia en el 
següent sentit: les referències fetes als articles 56, 57 i 59 de la Llei d’Expropiació 
Forçosa  ho  són  als  articles  56,  57  i  59  del  Reglament  de  la  Llei  d’Expropiació 
Forçosa. També la referència que es fa a l’art. 63-c) de la LEF ha de ser a l’art. 63-c) 
del RLEF.

Es  va  modificar  la  proposta  d’alcaldia  (modificació  de  data  15/11/2016)  amb  la 
redacció  correcta  d’aquests  preceptes  però  no  es  van  modificar  les  remissions 
posteriors que es fan a aquests articles.

Obert el punt, el  Sr.  Alcalde dóna la paraula al Sr. Secretari-interventor-tresorer, 
que dóna lectura a la corresponent proposta d’Alcaldia, que és del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ALCALDIA

PROPOSTA  D’ACORD  SOBRE  LA  CONVOCATÒRIA  D’ACTES  PRÈVIES  A  
L’OCUPACIÓ  DE  LES  FINQUES  AFECTADES  PEL PROJECTE  DE  NOVES  LÍNIES  
ELÈCTRIQUES AÈRIES/SUBTERRÀNIES A 25Kv, UNIÓ DE CASTELLET I POLÍGONS  
DEL POET I ALBORNAR

Vist l’informe de l’Arquitecta Sra. Mireia Barba Lloret de data 6 de novembre de 2016 i que  
es transcriu a continuació:

ANTECEDENTS
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El 11 de juliol de 2006 l’enginyer municipal va informar desfavorablement un plànol  
sense registrar del traçat de les noves línies elèctriques aèries/subterrànies a 25 kV,  
unió  SE  Castellet  i  polígons  industrials.  Aquestes  haurien  de  discorre  de  forma  
parale.la a l’existent i més allunyada del nucli de Saifores.

El 25 d’octubre de 2006, Endesa sol·licita dades dels propietaris afectats pel futur pla  
especial.

El 30 de novembre de 2006 l’Ajuntament demana a Endesa que unifiqui el traçat i les  
dades dels propietaris en un projecte únic. 

Al febrer de 2007 Endesa adjunta un plànol amb el nou traçat i resta a l’espera de les  
dades dels propietaris sol·licitades anteriorment.

El 14 de febrer de 2007 l’enginyer municipal va informar favorablement la proposta 2  
que s’allunyava una mica  de Saifores.

El  12  d’abril  de  2007  l’Ajuntament  de  Banyeres   informa  a  Endesa  que  per  la  
tramitació de la nova línia elèctrica cal tramitar un pla especial.

El 29 de juny de 2007 Endesa reclama l’autorització administrativa del traçat de la  
nova línia elèctrica.

El  11 de juliol  de 2007 l’Ajuntament de Banyeres informa  a Endesa que no han  
presentat la documentació del projecte definitiu i la complementaria requerida per a la  
seva tramitació.

El 22 de novembre de 2007 Endesa presenta un projecte d’obra civil.

El  21 de gener de 2008 l’Ajuntament torna a requerir  a Endesa la  documentació  
referent a un pla especial o un projecte d’actuacions específiques d’interès públic.
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Al febrer de 2008 Endesa informa que la documentació requerida està en tràmit i  
elaboració i quan la tinguin la faran arribar a l’Ajuntament.

El  13  de  març  de  2008  l’enginyer  municipal  informa  favorablement  a  atorgar  la  
llicència amb caràcter provisional que esdevindrà definitiva amb la presentació dels  
informes favorables de les administracions afectades i relacionades en els informes  
municipals i escrit de la companyia.

El 17 de març de 2008 l’Ajuntament atorga la llicència municipal a Endesa segons  
segons allò indicat en l’informe tècnic de 13 de març de 2008.

El 27 de març de 2008 el ministeri de foment  autoritza les obres amb condicions.

El 9 de febrer de 2011 l’enginyer municipal informa no mostrar-se favorable a la nova  
proposta  i  incloure  millores,  donat  la  gran  afecció  en  les  seves  immediacions,  
l’impacte paisatgístic i mediambiental.

El 14 de gener de 2014 el Departament de Territori i Urbanisme aprova inicialment el  
pla especial de noves línies elèctriques aèries/subterrànies a 25 kV, unió SE Castellet  
i polígons industrials.

El  28 de gener  de 2014 l’enginyer  municipal  formula 4 al·legacions a l’aprovació  
inicial presentada.

L’1 d’abril de 2014 el Ministeri de foment autoritza les obres.

El 17 d’abril de 2015 el Departament de Territori i Sostenibilitat suspèn l’aprovació  
definitiva  del  pla  especial  fins  que  s’emeti  informe  previ  de  la  Direcció  general  
d’Energia,  Mines i seguretat Industrial del Departament d’Empresa i Ocupació i de la  
Comissió Territorial d’Urbanisme amb la finalitat de ponderar els interessos públics  
que hi concorren degut a que Endesa desestima les al·legacions presentades pels  
Ajuntaments entre altres motius.
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El 30 de juliol de 2015 es va aprovar definitivament el pla especial de noves línies  
elèctriques aèries/subterrànies a 25 kV, unió SE Castellet i polígons industrials sense  
perjudici  d’estudiar  les  al·legacions  de  l’Ajuntament  de  Banyeres  que  es  puguin  
presentar  en  una  fase  d’autorització  administrativa,  declaració  d’utilitat  pública  i  
aprovació del projecte d’execució.

El 7 d’octubre de 2015 el Ministeri de foment autoritza les obres en el terme municipal  
de Banyeres.

El 16 de novembre de 2015 el Departament d’Empresa i Ocupació tramet la separata  
sobre sol·licitud d’autorització  administrativa prèvia  la  declaració  d’utilitat  pública  i  
autorització de construcció del projecte de noves línies elèctriques que no inclou els  
propietaris ni finques afectades ni les afeccions que tindran.

El 1 de desembre de 2015 l’enginyer municipal informa favorablement donat que el  
polígon del Poet necessita la connexió elèctrica per poder tirar endavant la finalització  
de l’execució del projecte d’obres d’urbanització.

El  19  de  gener  de  2016  l’Ajuntament  rep  escrit  del  Departament  d’empresa  i  
Ocupació referent a l’acceptació del contingut de l’informe de 1-12-2015 emès per  
l’enginyer municipal.

El 29 de setembre de 2016 es va rebre la convocatòria d’aixecament d’actes previs a  
l’ocupació  de  les  finques  afectades  pel  projecte  de  noves  línies  elèctriques  
aèries/subterrànies  a  25  kV,  unió  SE Castellet  i  polígons  industrials  per  part  del  
Departament  d’empresa  i  coneixement,  atès  que  ens  trobem  entre  els  afectats  
declarats  d’urgent  ocupació  per  a  dur  a  terme  l’aixecament  de  l’acta  prèvia  a  
l’ocupació  i  si  procedeix  la  definitiva  de  les  finques  FN40  i  FN42.  En  aquesta  
convocatòria no ens aporten cap documentació sobre el tipus d’ocupació que estem  
afectats ni la identificació d’una de les finques.

En relació a la convocatòria d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades  
pel projecte de referència, el Departament de Territori d’empresa i ocupació ens  
informa que el Consistori resta afectat per l’esmentat projecte i que la referència  
cadastral  de  les  finques  afectades  són  43020A006000240000OX  i  
8889901CF7688N0001BO.
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Consultat  l’arxiu  municipal,  ambdues  finques  són  propietat  de  l’Ajuntament  de  
Banyeres del Penedès. 

Consultat  el  document  d’aprovació  definitiva  del  projecte  de  noves  línies  
elèctriques aèries/subterrànies a 25 kv, unió SE Castellet i polígons industrials del  
Poet  i  l’Albornar,  plànol  05,  s’observa  que  la  finca  amb  referència  cadastral  
43020A006000240000OX resta afectada pel pas de la línia elèctrica i la finca amb  
referència cadastral  8889901CF7688N0001BO no ho està (segons les mides de  
les que es disposa de la finca) amb la qual cosa, es contradiu amb la relació de  
finques de titularitat municipal que consten a la documentació presentada per a la  
acta  d’ocupació  temporal.  A més,  ambdues  no  resten  afectades  per  cap  torre  
elèctrica. No obstant, l’escala del plànol consultat, 1:4000, genera imprecisió per  
determinar si tenen o no afectació les finques identificades anteriorment i quin tipus  
d’afecció tenen.

No obstant, s’ha presentat una separata, en 8 de novembre de 2016 i amb registre  
d’entrada E/16/4052, sense valoració tècnica municipal, d’expropiació del projecte  
d’execució sobre les finques anteriorment citades pendent d’informe per part dels  
Serveis Tècnics.

Per les converses mantingudes i  la informació verbal,  es presumeix l’existència  
d’una altra finca propietat de l’Ajuntament situada al polígon 6 parcel.la 25, que té  
una superfície d’afecció de construcció, que no s’ha notificat a l’Ajuntament com a  
finca afectada, pel que cal incorporar-la dins de l’addenda i tractar-la com a finca  
afectada. 

En aquest  mateix  document,  també s’observa,  la  gran  afecció que suposa pel  
municipi de Banyeres la construcció d’aquesta nova línia elèctrica, ja que, aquesta  
transcorre per 4 municipis, dels quals, 336 ml transcorren per Castellet i la Gornal,  
525 ml transcorren per l’Arboç, 4.364 ml transcorren per Banyeres del Penedès i  
1.486 ml per Santa Oliva, i la major part del seu recorregut es realitza mitjançant  
un traçat de línia aèria utilitzant el traçat  subterrani en els punts imprescindibles. 

A més, cal tenir en compte, que la gran major part del traçat que transcorre per  
Banyeres és aeri i circula de manera quasi paral·lela a un altre línia elèctrica que  
transcorre per Banyeres en aquesta mateixa zona generant un impacte visual i  
paisatgístic important de la plana agrícola i un fraccionament del territori. Això ha  
suposat queixes veïnals verbals en oposició d’aquets nou traçat. 
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A més de tot l’anterior, cal tenir en compte altres afeccions per l’Ajuntament de  
Banyeres  com  la  càrrega  urbanística  que  li  suposa  aquesta  despesa  com  a  
propietari de parcel·les en el polígon industrial del Poet, donat que l’Ajuntament en  
aquest polígon no està exempt de participar en les càrregues urbanístiques del  
sector.

Per  finalitzar,  seria  d’agrair  la  presentació  de  la  documentació  que  afecta  a  
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de forma completa i en un únic document,  
donat  que  s’han  anat  rebent  escrits  i  documentació  en  diferents  dates   per  
materialitzar la convocatòria d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades  
sense la informació necessària i imprescindible per poder-la culminar, creant així  
confusió i indefensió en dita convocatòria.

El dia 8 de novembre de 2016, es presenta informació, a expenses de valoració  
tècnica, donat la periodicitat setmanal de la Sra. Mireia Barba, arquitecta.

Per  tant,  en  general,  aquest  nou traçat  perjudica  al  municipi  de  Banyeres  del  
Penedès.

Consultat  el  planejament  urbanístic  vigent,  la  finca  amb  referència  cadastral  
43020A006000240000OX està classificada com a sòl no urbanitzable i qualificada  
de  clau  20  “Zona  de  valor  agrícola”  i  la  finca  amb  referència  cadastral  
8889901CF7688N0001BO  està  classificada  una  part  de  sòl  no  urbanitzable,  
qualificada de  clau 21 “Zona de valor  natural  i  paisatgístic”,  i  un altre part  de  
sistema hidrològic, sent zona de domini públic  i zona de servitud del ACA, pel que  
aquesta part restarà al que disposa la legislació del Reglament de Domini Públic  
Hidràulic i la Llei d’Aigües.

Per tot l’anterior,

 

Es creu convenient informar desfavorablement la signatura del actes prèvies a 
l’ocupació fins la incorporació de la finca  que manca afectada segons la última 
documentació presentada.  

6 de novembre de 2016. Signat per la Sra. Mireia Barba, Arquitecta
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Vistes les fases procedimentals concretades en la Llei de 16 de desembre de 1954 sobre  
Expropiació  Forçosa  i  en  el  Decret  de  26  d’abril  de  1957  pel  que  s’aprova  el  seu  
Reglament.

Atesa la discrepància política motivada pels següents criteris:

a) Informe desfavorable de l’Arquitecta de 6 de novembre de 2016.

b) Indefensió davant de les continues addendes i separates del projecte tècnic

c) L’eventual  perjudici  a  l’interès  específic  de  la  població  per  una  possible  
contaminació  electromagnètica  i  el  menyscabament  del  futur  ús  de  les  tres  
propietats  municipals,  i  perjudici  econòmic  del  desenvolupament  urbanístic  del  
Poet  on aquest  Ajuntament  ha de complir  amb les  obligacions  econòmiques i  
urbanístiques  de  forma  simultània  amb  la  disponibilitat  dinerària  en  el  temps  
segons la normativa relativa al període mig de pagament.

d) Els  articles  56,  57  i  59  del  Reglament  la  Llei  d’Expropiació  Forçosa  diuen  
literalment, el següent: 

Artículo 56.1. El acuerdo en que se declare la urgente ocupación de bienes afectados  
por una expropiación, deberá estar debidamente motivado, con la exposición de las  
circunstancias que, en su caso, justifican el excepcional procedimiento previsto en el  
artículo 52 de la Ley y conteniendo referencia expresa a los bienes a que la ocupación  
afecta o al  proyecto de  obras  en  que se determina,  así  como al  resultado de la  
información pública en la que por imposición legal,  o en su defecto, por  plazo de  
quince días, se haya oído a los afectados por la expropiación de que se trate.

2. En estos casos no será procedente recurso alguno, pero los interesados, una vez  
publicada la relación y hasta el momento del levantamiento del acta previa, podrán  
formular por escrito ante el Organismo expropiante alegaciones a los solos efectos de  
subsanar posibles errores que se hayan padecido al relacionar los bienes afectados  
por la urgente ocupación.

Artículo 57.1. Si al levantamiento del acta previa a la ocupación a que se refiere el  
número 3 del artículo 52 de la Ley, al que deberá asistir, en todo caso, el beneficiario  
de la expropiación o quien lo represente, no acudiese el Alcalde o su delegado, se  
suspenderá la diligencia, acordándose seguidamente por quien corresponda nueva  
citación,  también  con  antelación  a  ocho  días  naturales  y  dándose  cuenta  al  
Gobernador  civil  de la  provincia  para que ordene provincia  para que ordene a la  
autoridad  municipal  la  asistencia  al  nuevo  acto  con  prevención  de  las  
responsabilidades en que, caso de desobediencia, pueda incurrir.
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2. En el supuesto de que el beneficiario no tenga reparos que oponer, la pasará a su  
Perito para que en el plazo que se fije formule a tasación que sirva de base a las  
hojas de depósito previo a la ocupación, de acuerdo con lo que se dispone en la regla  
cuarta del artículo 52 de la Ley. En los casos no previstos en dicha regla, la tasación  
se ajustará a los criterios contenidos en el capítulo III del título II de la Ley.

Artículo 59.Caso de que alguien opusiere resistencia a la ocupación acordada, el  
beneficiario  se  dirigirá  al  Gobernador  civil  de  la  provincia,  quien,  después  de  
cerciorarse de que han sido cumplidos los trámites de la Ley, le prestará el auxilio de  
la  fuerza  pública  para  efectuar  el  lanzamiento  y  ocupación,  sin  perjuicio  de  las  
responsabilidades penales exigibles.

Es PROPOSA AL PLE MUNICIPAL  l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Manifestar la discrepància, com a representant municipal, tant pel que fa a la  
forma del procediment (indefensió/confusió), com en el fons de l’obra supramunicipal on el  
nostre municipi resta totalment perjudicat.

SEGON.- Significar l’obligació municipal de signatura d’actes prèvies que s’hauria d’haver  
formalitzat els dies 24 i 26  d’octubre, no com a propietaris de les dues, o tres  (indefinició)  
parcel·les, sinó com a representant municipal que ha de complir les obligacions de l’art. 57 
del  RLEF  abans  esmentat  en  el  moment  processat  d’actes  prèvies  de  la  resta  
d’expropiats,  comprometent-se  a  posteriori  i  per  imperatiu  legal,  a  procedir  a  la  
corresponent  formalització,  significant  que  no  es  va  formalitzar  en  els  dies  24  i  26  
d’octubre, per tot el que s’ha indicat en el punt anterior.

TERCER.- Sol·licitar, tot i la fermesa dels actes administratius anteriors, al Ple la postura  
discrepant com a Administració afectada, en la execució del projecte de referència, això  
motivat pel número de queixes veïnals efectuades de forma verbal a aquesta Alcaldia i, per  
tot allò indicat a l’informe tècnic de 6 de novembre de 2016. En el ben entès que:

A)  En compliment de l’art. 59 del RLEF i per no incórrer en responsabilitat penal, aquesta  
Alcaldia  complirà  amb  les  obligacions  de  l’article  57  del  RLEF,  signant  de  forma 
extemporània les actes prèvies d’ocupació, no signades els dies 24 i 26 d’octubre de 2016  
referent  a  la  resta  d’afectats  –expropiats  i  això  per  imperatiu  legal  i  en  qualitat  de  
representant del terme municipal.
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B) De conformitat amb l’article 56.2 de la LEF, als efectes de subsanar errors materials,  
entenent aquesta proposta d’acord com a al·legacions, cal instar a l’administració actuant  
(Generalitat) a corregir els errors que s’indiquen a l’informe tècnic de 6 de novembre de  
2016, transcrit en la part expositiva del present. Caldria completar voluntàriament, davant  
la  fermesa  d’actes  anteriors,  i  sota  els  principis  de  col·laboració  interadministrativa,  
transparència  i  lleialtat  institucional,  els  següents  punts  per  tal  d’evitar  omissions,  
indefensions i contradiccions en l’expedient de referència:

Informe jurídic - tècnic sobre eventual repercussió ambiental respecte a la contaminació  
electromagnètica dins de l’àmbit afectat i ampliar la informació escrita rebuda sobre els  
següents punts:

1.-  Compliment de l’article 3 de la LUC sobre sostenibilitat ambiental  en planejament i  
execució d’obres.

2.- Article 19 de la Declaració Universal de Drets Humans en relació a la carta mundial de  
la natura aprovada per Resolució 37/7 de 28 d’octubre de 1982 en l’Assemblea General de  
les Nacions Unides

3.- Compliment o no de l’article 63-c) del RLEF respecte a l’eventual repercussió en zona  
d’afectació o servitud que llinda a la riera per tal de respectar el domini públic i hidrològic.

4.-Principi número 10 de la Declaració de Rio de Janeiro que diu:

“Las cuestiones ambientales se gestionan mejor con la participación de todos los  
ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda  
persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente  
que dispongan las autoridades públicas, incluida información sobre los materiales  
y actividades peligrosos en sus comunidades, y la oportunidad de participar en la  
toma de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la  
participación de la población poniendo la información"

5.- Compliment de l’article 2,3 del Conveni Internacional de Aarhus i 2.3 de la Llei Estatal  
27/06 sobre Drets d’Accés a la Informació, Participació i Accés a la Justícia en Matèria  
Mediambiental:
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“Toda la información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier  
otra forma, que trate sobre:

•  El  estado de los elementos del  medio ambiente,  tales como: aire,  atmósfera,  
agua,  suelo,  tierra,  paisajes  y  espacios  naturales  (incluidos  humedales),  zonas  
marinas  y  costeras,  diversidad  biológica  y  sus  componentes  (incluidos  los  
organismos modificados genéticamente), y la interacción entre estos elementos.

•  Los  factores,  tales  como:  sustancias,  energía,  ruido,  radiaciones  o  residuos  
(incluidos los residuos radiactivos), emisiones, vertidos y otras liberaciones en el  
medio  ambiente,  que  afecten  o  puedan  afectar  a  los  elementos  del  medio  
ambiente citados en el apartado anterior.

•  Las  medidas  (incluidas  las  administrativas)  como:  políticas,  normas,  planes,  
programas, acuerdos en materia de medio ambiente, y actividades que afecten, o  
puedan afectar,  a  los  elementos  y  factores  citados anteriormente.  También las  
actividades o las medidas destinadas a proteger esos elementos.

• Los informes sobre la ejecución de la legislación ambiental.

•  Los  análisis  de  la  relación  coste-beneficio;  y  otros  análisis  y  supuestos  de  
carácter económico, utilizados en la toma de decisiones relativas a las medidas y  
actividades  que  puedan  afectar  a  los  elementos  y  factores  citados  con  
anterioridad.

•  El  estado de la  salud  y  seguridad de las  personas,  incluida,  en  su caso,  la  
contaminación de la cadena alimentaria, condiciones de vida humana, bienes del  
patrimonio  histórico,  cultural  y  artístico,  y  construcciones,  cuando  se  vean  o  
puedan  verse  afectados  por  el  estado  de  los  elementos  del  medio  ambiente  
citados  anteriormente  o,  a  través  de  esos  elementos,  por  cualquiera  de  los  
mencionados entre los factores y las medidas.

Los solicitantes ostentan los derechos de:

• Acceder a la información ambiental de las entidades públicas.
• Acreditar un interés determinado no es obligatorio.
• Recibir información de sus derechos.
• Recibir asistencia en la búsqueda de la información.
• Recibir la información solicitada en los plazos de esta ley.
• Recibir la información en la forma o el formato elegidos.
• Conocer los motivos por los que no se les facilita toda o parte de la información.
• Conocer la lista de tasas y precios, si se exige el pago.

Por su parte, la Administración tiene las siguientes obligaciones:

• Garantizar la difusión de la información ambiental y que ésta está a disposición  
del público.
•  Informar  al  público  sobre  sus  derechos  y  asistirle  en  la  búsqueda  de  la  
información.
• Fomentar el uso de tecnologías de la información.
• Garantizar el principio de agilidad en el envío de la información.
• Velar por una información de calidad.

6.-  Compliment  de  l’Article  144.1-c  de  l’Estatut  d’Autonomia  de  Catalunya sobre  Medi  
Ambient, Espais Naturals i Meteorologia, que diu:
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144.1.-  Corresponen  a  la  Generalitat  la  competència  compartida  en  matèria  de  medi  
ambient i la competència per a l’establiment de normes addicionals de protecció. Aquesta  
competència compartida inclou en tot cas:

a)...

c) La regulació dels recursos naturals, de la flora i fauna, de la biodiversitat, del  
medi ambient marí i aquàtic si no te per finalitat la preservació dels recursos pesquers  
marítims”.

I que estan en relació als següents articles del EAC:

- Article 84 sobre competències pròpies dels municipis catalans

- Article 84.2j)  sobre competències obligatòries dels  governs locals (protecció  
civil i protecció d’incendis).

7.- Consideració de si consta a l’expedient expropiatori, allò que tot seguit s’indica:

Compliment del Protocol de Kiev: “En 2003 se firmó el Protocolo de Kiev sobre Registros  
de  Emisiones  y  Transferencia,  un  instrumento  de  seguimiento  de  la  Convención  de  
Aarhus, el cual ha sido ratificado por 26 países. Este instrumento mejora sustancialmente  
en  varios  aspectos  las  obligaciones  de  los  Estados  miembros  de  la  UE respecto  del  
Inventario Europeo de Contaminantes y amplía a 86 las sustancias contaminantes, reduce  
a un año la obligación de efectuar informes, incluye el suelo junto a la agua y el  aire, y 
amplia  las  industrias  obligadas  a  informar:  información  relativa  al  estado  del  medio  
ambiente  y  de  sus  elementos;  información  relativa  a  las  emisiones  e  inmisiones;  e  
información  relativa  a  la  salud  de  las  persones  en  función  de  la  calidad  del  medio  
ambiente.”

L’Alcalde

Amadeu Benach i Miquel”

INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT
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El Sr. Alcalde manifesta: L’informe que s’ha fet és molt ampli, com ja heu vist. Som 
conscients  de  que  aquesta  línia  de  mitja  tensió,  estaríem tots  d’acord  que  la  volíem 
soterrada.  El  Consistori  porta  molts  anys  demanant  la  seva  millora  amb  els  cables 
soterrats,  concretament  per  on passa i  hi  ha habitatges  del  municipi,  però també som 
conscients  de  la  importància  pels  nostres  polígons,  com  el  del  Poet,  Idiada,  altres 
empreses  colindants  al  nostre  municipi  i  de  la  comarca.  Som  conscients  de  que  la 
Generalitat això ho tira endavant, comprovat, perquè esta catalogat d’interès general i, per 
tant, l’únic que podem fer és demora-ho. Nosaltres creiem que degut a la importància, és 
una  batalla  perduda,  no  anirem  a  demorar  més  mesos,  i  sí  que  hauran  de  fer  les  
modificacions d’aquestes parcel·les que ens hem donat compte, que és l’únic que tenim 
per poder allargar una miqueta tot el procés sense el final que ens agradaria. Per tant, 
nosaltres fem aquesta proposta de que tirarem endavant i acceptarem que es facin les 
modificacions  de  les  parcel·les,  però  aprovarem la  línia  tal  i  com estava pel  bé de la 
comarca, de Idiada, El Poet, i el referit als polígons. 

El Sr. Secretari fa lectura de la part expositiva de la proposta.

El Sr. Alcalde pregunta si hi ha alguna intervenció.

El  Sr.  Jordi  Guasch:  Manifesta  que  sembla  que  han  deixat  pel  final  el  punt 
possiblement més sensible i amb més transcendència pel futur dels que tractem en aquest 
Ple.

Com vostès recordaran, aquesta línia elèctrica i la seva tramitació ha estat un tema 
recurrent per part nostra en gairebé tots els plens anteriors. I no pas per un caprici, sinó 
per l’important impacte mediambiental que comporta. Estem parlant de 34 torres de 22 
metres aproximadament i que en algun punt passen a tocar el nucli de Saifores. I, si se’ns 
responia, era de forma poc aclaridora.

Ara, avui,  per primera vegada, veiem que algú s’ha mirat  amb “carinyo” aquest 
expedient,  segurament  motivat  ja  pels  propis  esdeveniments.  Hem  pogut  llegir  uns 
antecedents força aclaridors de l’evolució d’aquest expedient des del seu inici fins a la data 
d’avui.

I la pregunta que ens hem de fer és: Ara què podem fer? Què ens toca fer a tots 
plegats per preservar ambientalment el nostre territori?

Doncs ara ja potser ben poca cosa. Com se’ns va informar a la Junta de Portaveus, 
el termini per poder impugnar el Pla Especial tramitat s’ha exhaurit.

I ara ja potser només queda el dret de “pataleta” que es diu vulgarment.

Aquest  Pla  Especial  es  va  aprovar  definitivament  el  30  de  juliol  de  2015, 
contemplant  l’estesa  aèria  de  la  pràctica  totalitat  del  traçat  que  transcorre  pel  nostre 
municipi. I és mes, en data 1 de desembre de 2015, els tècnics municipals van informar 
favorablement el projecte i  l’equip de govern es va fer seu aquest informe i  així ho va 
traslladar. Per tant, les actuacions fetes per aquest govern fins ara, han estat passives o  
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potser fins i tot permissives. No s’ha fet cap actuació per impedir que aquesta línia fos 
aèria. I n’hi havia alguna... com per exemple recórrer per la via contenciosa el Pla Especial. 
Altre discussió és si hauria fructificat o no. Dificilment ho sabrem.

Aquest  govern  que  ara  vostè  presideix,  Sr.  Benach,  ha  permès  que  una  gran 
companyia elèctrica ens trinxi un cop més el nostre terme. I ara què podem fer?

Ara que ja pràcticament no hi ha res a fer ens demana que ens posicionem. Una 
mica tard, no creu?

El nostre posicionament ja el saben vostès. Línia elèctrica sí, aèria no. És el que 
hem defensat des del primer dia. I ho continuarem defensant.

Com  és  que  al  desembre  de  2015  s’emet  un  informe totalment  favorable  i  al 
novembre de 2016 desfavorable?

I un altra pregunta que ens veiem obligats a fer. Com és que fins ara hi ha hagut 
aquesta passivitat i permissivitat i a partir d’ara es vol donar aquesta imatge de fermesa i  
se’ns demana a nosaltres que ens pronunciem?

Potser és perquè ara ja no hi ha res a fer i aprofita aquest fet per dedicar-se a fer 
això que està tant de moda ara que se’n diu “postureo”? Ara que hi ha poca cosa a fer vol  
escenificar  una posició en defensa ambiental  del  territori.  O potser intenta sincerament 
esmenar el “gol que els van colar” tal com vostè mateix va reconèixer en aquesta mateixa 
sala. Sobre això només vostè en sap la resposta, però entendrà que ens sobti aquest canvi 
d’actitud. Al final sembla fins i tot que siguin vostès qui adoptin el nostre posicionament. 
Línia sí, però no a qualsevol preu.

En resum, a nosaltres ens tindrà al seu costat en aquest assumpte si vostè pretén 
defensar amb totes les mesures al seu abast el replanteig d’aquesta línia aèria. Però no 
veiem, a hores d’ara, que sigui així atès que, al nostre entendre, l’únic que es pretén amb 
aquesta resolució és esmenar defectes de forma del procediment, no pas impedir que es 
faci aquest traçat aeri.

Per tant, atès que aquesta resolució no va totalment en aquest sentit no la votarem 
a favor,  ni  en contra.  Ens abstindrem. No volem participar  d’aquesta escenificació que 
estan duent a terme.

El Sr. Alcalde manifesta: Agraeixo que siguin conscients de que imputen a l’Alcalde 
d’aquest municipi per no haver complert amb la legalitat que li pertanyia, cal fer el que vaig  
dir en el seu dia, que el portaria al Ple i l’exposaria, o sigui, no hi ha una marxa enrera, i 
l’únic que demano aquí és que se’n dongui el reconeixement de lluita a favor del meu 
poble per dir que no esteu d’acord. Hem fet tot l’informe el més gran que hem pogut, i no  
és veritat de que no hem fet res fins ara.

El Sr. Alcalde continua: Jo també podria dir que fins ara tu no se el que vas fer 
perquè la línia no fos aèria, perquè és molt fàcil dir que la vull soterrada, però aquí queda. 

SESSIÓ PLENÀRIA 11/16 - ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 17 DE NOVEMBRE  DE 2016 - Pàg. 102/104



AJUNTAMENT

DE

També és molt fàcil dir que jo no he fet res, quant he anat al poble de Saifores i he parlat 
públicament amb tots els veïns en persona, cosa que vosaltres no havíeu fet res des del  
2008. Per tant, si vosaltres penseu que han d’imputar a l’Alcalde perquè no compleix la 
legalitat, doncs jo ho agraeixo, però la proposta  estava aquí, no vull estendrem més.

El Sr. Jordi Guasch manifesta que ells en cap moment han dit que l’Alcalde ha fet  
una il·legalitat.

El Sr. Alcalde pregunta si hi ha alguna intervenció més.

La Sra. Anna Ordoñez fa la següent intervenció: És un projecte que ja dura molts 
anys. Tal i com ho vaig dir sent Alcaldessa, ho dic ara estant a l’oposició: crec que hem 
finalitzat aquest tema perquè hi ha molta gent afectada per poder dur a terme activitats 
noves, les quals donarien molts llocs de treball.

Creiem que tampoc ens podem permetre ni que l’Alcalde ni Banyeres es trobi en 
cap litigi.

Per la qual cosa, una vegada fetes les esmenes que han dut a terme aquest acord, 
demanem a l’Alcalde com a màxim responsable que signi l’aurotització o formalització amb 
la Generalitat. 

El Sr. Alcalde proposa passar a la votació.

La Sra. Ida Berdusan manifesta que ella ha de donar una explicació al seu vot 
perquè s’abstindrà. En primer lloc, els veïns de Saifores no hem participat en cap decisió ni 
reunió en els últims deu anys, des de que va començar aquest projecte. Per tant, jo no vaig 
a participar ara en la decisió d’aquest projecte. Com veïna de Saifores no puc estar d’acord 
amb aquesta instal·lació, encara que sigui d’interès general segons ha dit la Generalitat de 
Catalunya.

Per últim, volia dir que per tot el que vostè acaba d’exposar, jo sincerament per la 
importància d’aquest tema, penso que hauria estat de bon veí o de generositat, doncs 
ajudant-se en no haver caigut en aquest param, on acabàvem d’aterrar.

Imagineu com m’he de sentir jo, que aquesta línia passarà a menys de 150 metres 
de casa meva, per tan crec que tot el que vostè ha dit, jo sincerament penso que m’ha ofès 
sincerament.

El Sr. Alcalde proposa passar a la votació. 
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VOTACIONS

Vots emesos: 10

A favor: 6, dels grups PSC (2), ICV (1) i BNY (3)

En contra: cap

Abstencions: 4, dels grups BNY (1) i CIU (3)

S’aprova el punt per la majoria legalment requerida. 

El Sr. Alcalde manifesta que, abans de passar a precs i preguntes, no s’afegeix cap 
punt.

16. PRECS I PREGUNTES

Els precs i preguntes queden registrats a la gravació àudio:

a) Que s’adjunta en forma suport electrònic a l’acta, i
b) Que es pot consultar a la web municipal www.banyeresdelpenedes.cat.

I no havent-hi més assumptes a tractar la Sr. alcalde–president alçà la sessió a les 
21:44 hores,  de  la  qual  s’estén  la  present  acta,  que  signa la  Sr.  alcalde,  amb mi,  el 
Secretari-interventor-tresorer, que certifico.
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