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Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN SESSIÓ
ORDINÀRIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2009.

A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 19 de
novembre de 2009, a les 20.30 hores, sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Núria Figueras
Tuset, assistits per el Secretari – Interventor de la Corporació, Sr. Joan Manel Ferrera
Izquierdo, es reuneixen els Regidors:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sr. José María Acosta Fajardo,
Sr. Lluís Inglada Jané,
Sr. Avelino Menéndez Suárez,
Sra. Conxita Ribosa Cocinero,
Sr. Salvador Solé Alegret,
Sr. Jorge Santalla Montes,
Sra. Esmeralda Sala Martínez,
Sr. Alejandro Muñoz-Reja Prieto.
Sr. Luis F. Suárez López per motius personals.
Sra. Catalina Pérez Garcia: que s’incorpora a la sessió una vegada ha pres
possessió.

Els reunits constitueixen quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió que ha estat
oportunament convocada per aquest dia i hora.
Abans d’iniciar la sessió, el grup PSC vol la inclusió d’un punt a l’ordre del dia relatiu a una
moció per incloure l’obra del centre de dia al Fons Estatal 2010.
La Sra. Alcaldessa expressa que aquest assumpte s’està tractant i que no procedeix la seva
inclusió.
Acte seguit es passa a tractar el següent:

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 17 DE
SETEMBRE DE 2009 C/09/211.
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 22
D’OCTUBRE DE 2009 C/09/249.
3. ACCEPTAR LA PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. CATALINA PÉREZ GARCÍA
DEL CÀRREC DE REGIDORA DE L’AJUNTAMENT EN SUBSTITUCIÓ DEL SR.
JOSÉ MARIA ABRIL PALACIOS C/09/245.
4. APROVAR MODIFICAR EL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
C/09/268.
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE L’ EXERCICI 2008
H/09/079
6. DESPATX D’OFICI.
7. PRECS I PREGUNTES
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1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 17 DE
SETEMBRE DE 2009 C/09/211.

Intervencions:
Sr. Menéndez: vol fer esmenes, s’accepten i s’inclouen a l’acta.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada
amb el següent resultat:

Vots a favor: 4 del grup CiU, 1 del grup ICV i 5 del grup PSC.

Vots en contra: 0.

Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS.

2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 22
D’OCTUBRE DE 2009 C/09/249.
Intervencions:
Sr. Menéndez: vol fer esmenes, s’accepten i s’inclouen a l’acta.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada
amb el següent resultat:

Vots a favor: 4 del grup CiU, 1 del grup ICV i 5 del grup PSC.

Vots en contra:

Abstencions:
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS.

3. ACCEPTAR LA PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. CATALINA PÉREZ GARCÍA
DEL CÀRREC DE REGIDORA DE L’AJUNTAMENT EN SUBSTITUCIÓ DEL SR.
JOSÉ MARIA ABRIL PALACIOS C/09/245.
En data 16 d’octubre de 2009, amb registre d’entrada núm. 4695, va tenir entrada en
aquesta Corporació escrit de renuncia vàlidament signat del Sr. Jose Maria Abril i Palacios
com a Regidor d’aquesta Corporació, adscrit al grup Iniciativa per Catalunya Verds
En data 22 d’octubre de 2009, el Ple de la Corporació va acordar prendre coneixement de la
renuncia del Sr. Abril com a Regidor d’aquesta Corporació, i comunicar a la Junta Electoral
Central a efectes de l’expedició de la credencial de la següent de la llista a les eleccions local
de 2007, la Sra. Catalina Pérez García.
En data 9 de novembre de 2009, amb núm. de registre d’entrada 5025, la Junta Electoral
Central va fer entrega de la credencial de la Sra. Catalina Pérez García.
Vist el Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això, es proposa al Ple:
PRIMER.- Acceptar la presa de possessió de la Sra. Catalina Pérez García del càrrec de
Regidora de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès en substitució del Sr. José Maria Abril i
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Palacios.
SEGON.- Donar possessió del càrrec segons la fórmula establerta al Reial Decret 707/1979,
de 5 d’abril.
Intervencions:
Sra. Pérez: Agrair als que ens han votat, i la confiança donada i si hi ha alguna cosa que no
us agrada, m’ho dieu i ho modificaré.
Sra. Alcaldessa: dóna la benvinguda, es de notar la representació femenina.
El Secretari procedeix a formular la següent pregunta:
Sra. CATALINA PÉREZ GARCÍA ¿accepteu el càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès?
Contesta: sí

Sra. CATALINA PÉREZ GARCÍA ¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució, com norma fonamental de l’Estat?
Contesta: sí, ho juro.
El Secretari: Amb aquesta declaració de voluntat preneu possessió del càrrec i quedeu
investida Regidora de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, amb totes les facultats, drets i
obligacions que un confereix l’Ordenament Jurídic.
Diligència: per fer constar que s’incorpora a la sessió.
Sr. Menéndez: dóna la Benvinguda.

4. APROVAR MODIFICAR EL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
C/09/268.
L’article 46.2 de la llei 7/85 , de 2 d’abril, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local i l’art. 78 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals precisen que els
Ajuntaments podran establir el règim de sessions ordinàries, assenyalant igualment el dia i
l’hora de celebració.
Atès que en data 18 de juny de 2009, el Ple va acordar la celebració de les sessions a les
20:30 hores.
Atès que es troba adient realitzar-les amb trenta minuts d’antelació.
En conseqüència,
Es proposa al Ple:
ÚNIC.- Aprovar modificar com a dies per a la celebració de les sessions ordinàries del Ple, el
tercer dijous de cada mes imparell a les 20:00 hores, en comptes de les 20:30 hores i si fos
festiu, el primer dia feiner.
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Intervencions:

Sra. Alcaldessa: ho fem per no acabar tan tard i per conciliar la vida familiar i laboral.
Sr. Inglada: sempre que ho permeti el Sr Avelino.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada
amb el següent resultat:

Vots a favor: 4 del grup CiU, 2 del grup ICV i 5 del grup PSC.

Vots en contra: 0.

Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per UNANIMIAT DELS PRESENTS.

5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2008
H/09/079

Antecedents
Finalitzat l’exercici pressupostari 2008, cal elaborar el compte general de l’entitat local, dels
organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic,
financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica,
complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i retut per la Presidència.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2008 s’han sotmès a l’informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 17 de
setembre de 2009. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 221, de 26 de setembre de 2009, va finalitzar el període d’exposició pública en data 24
d’octubre de 2009, sense que s’hagin formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.
Fonaments de dret
D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la
comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en
tramitació i el contingut, la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple
següents acords:

març, pel qual
Instrucció de
relació amb la
l’adopció dels

PRIMER.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2008,
integrats pels següents documents comptables:

AJUNTAMENT
-

Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 5.759.759,26 €, un passiu
de 5.759.759,26 € i un resultat de l’exercici negatiu per import de 188.335,44 €.
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-

-

Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha un desestalvi de
188.335,44 €.
Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament
de 371.352,07 €, unes obligacions pendents de pagament de 794.791,22 € i un
resultat pressupostari ajustat de 326.097,34 €.
La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al
Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat de liquidació del
Pressupost.

FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS
-

-

Balanç de situació: en tancar l'exercici dóna un actiu de 611.380,10 € i un passiu de
611.380,10 €, i un resultat de l’exercici de 152.010,04 €.
Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha un guany de 152.010,04 €.
Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament
de 2.300,00 €, unes obligacions pendents de pagament de 43,44 € i un resultat
pressupostari ajustat de 10.838,05 €.
La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al
Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat de liquidació del
Pressupost.

SEGON.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent::
-

Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de
l’organisme autònom Fundació Josep Cañas.
Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus
saldos, a favor de l’entitat local i de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats
per nom o raó social de l’entitat bancària.

TERCER.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2008, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els
articles mencionats en la part expositiva.

Intervencions:
Sra. Ribosa: exposa textualment:
“El compte general és un document que demostra la manera com s’ha dut a terme la gestió
economicofinancera i l’execució del pressupost amb la idea implícita de transparència.
Amb la memòria se’ns exigeix l’informació no únicament de caràcter pressupostari sinó
també sobre la situació del patrimoni i els resultats, amb un especial detall a l’endeutament i
la tresoreria.
De la gestió realitzada durant aquest exercici 2008, podem dir que a nivell pressupostari
aquesta ha estat satisfactòria. Hem obtingut un resultat pressupostari positiu (en 326.097,34
euros), i hem pogut salvar les dificultats pressupostàries i de tresoreria que se’ns han
presentat especialment a l’últim trimestre de l’exercici com a conseqüència de la no venda de
la parcel.la del Poet, per això s’ha pres la decisió de no executar determinades inversions i la
concertació d’una nova operació de crèdit (per 327.588,10 euros).
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Pel que fa al romanent de tresoreria, aquest ha estat positiu en 562.709,67 euros i això ens
permet disposar d’un bon recurs per finançar despeses mitjançant modificacions
pressupostàries durant l’exercici 2009.
La tresoreria durant l’exercici ha disminuït, en part pel pagament de diverses certificacions
de l’obra d’execució del PMU de Boscos que han suposat una sortida i no entrada de diners. A
dia d’avui encara es produeix aquest desajust en restar pendent de liquidar una última quota
(la definitiva) després d’haver posat al cobrament dos quotes provisionals. Aquesta obra ha
estat d’una gran magnitud. Amb un pressupost final que ronda els 2M d’euros, ha provocat
certes variacions en els resultats de l’exercici; ha suposat un increment de deutors i alhora
de creditors, i tot això afecta al balanç i als resultats pressupostaris, i també ha repercutit en
el compte del resultat en disminuir els ingressos per quotes d’urbanització que foren
reconegudes durant l’exercici 2007.
Pel que fa a la Fundació Josep Cañas, també podem valorar la gestió de forma positiva. El
resultat de l’exercici ha estat positiu en 10.838,05 euros. El romanent de tresoreria continua
positiu en un import molt elevat, 354.402,84 euros. Ha disminuït de l’any anterior perquè
part de la tresoreria disponible s’ha emprat en la compra de l’immoble de Cal Fontanilles (per
249.000 euros). Però aquesta despesa, s’ha compensat en part, amb la subveció rebuda de
la diputació de Tarragona pel PAM 2008-2011 per un import de 146.876,02 euros.
En general, es fa una bona valoració de l’exercici. En termes comparatius, els resultats no
són tant positius com els de l’exercici de 2007 però hem de tenir en compte l’actual situació
econòmica però dins les nostres possibilitats estem treballant per donar uns bons serveis als
ciutadans”.

Sr. Suárez: exposa textualment:
“Avui, casi dos anys desprès de l’aprovació del pressupost 2008, aprovat amb el vot en
contra del nostre grup, ens trobem un altre vegada per l’aprovació del compte general.
Varem dir que el pressupost era irreal, era un pressupost insostenible, vostès es posen
d’acord amb nosaltres en les seves manifestacions.
I com reconeixen en els seus fets llegeixo: “Van haver de salvar les dificultats
pressupostàries i de tresoreria que se’ns han presentat especialment a l’últim trimestre de
l’exercici, amb la decisió de no executar determinades inversions i la concertació d’una nova
operació de crèdit”.
En definitiva de les seves paraules es desprèn allò que varem avançar al 2007 pel nostre
grup era cert, que el pressupost era irreal i insostenible, tot i així no ens varen fer cas, com
tampoc hem participat de la gestió, i els hem manifestat contínuament la nostra discrepància
amb la seva forma de gestionar econòmicament el municipi, la gestió d’aquest pressupost ha
estat irreal, ha estat insostenible, aquesta gestió pot produir desequilibris a futur. Ens
ratifiquem en el nostre vot negatiu”.

Sra. Ribosa: Esteu aplicant molta demagògia però no he vist que aporteu cap solució. La
situació actual és molt diferent a la dels anys anteriors i no estem ni al 2006, ni al 2005 ni al
2004. Sembla que això no s’entengui.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada
amb el següent resultat:

Vots a favor: 4 del grup CiU i 2 del grup ICV.

Vots en contra: 5 del grup PSC.

Abstencions: 0
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.
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6. DESPATX D’OFICI.
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

16 de juliol de 2009.
23 de juliol de 2009.
30 de juliol de 2009.
6 d’agost de 2009.
3 de setembre de 2009.
10 de setembre de 2009.
17 de setembre de 2009.
24 de setembre de 2009

S’ha donat compte.
7. PRECS I PREGUNTES
Sra. Alcaldessa: està a exposició pública les modificacions introduïdes posteriorment a
l’aprovació provisional del POUM, és molt entenedor, els redactors vindran el dimecres 25 de
novembre a les 19:00h per explicar les modificacions. Us convidem a tots.
Sra. Alcaldessa: Respecte a les preguntes formulades en els plens anteriors:







Quanrs nens hi ha al CEIP? 249 nens, 25 professors en dedicació exclusiva i 2 en no
exclusiva i un bidell, que abans no hi havia. El director no podria fer de bidell, érem
els únics de la comarca que el Director feia de bidell. Les instal·lacions noves son
magnífiques, estic orgullosa de les instal·lacions que tenim, i la setmana vinent ens
posaran unes plantes amb motiu de la setmana del medi ambient.
Escola bressol: hi han 65 nens, es un orgull que en cada classe hi hagin 2
professores.
Currículums: hem intentat fer d’enllaç entre les persones i les empreses, a les
empreses del Fons estatal els hem suggerit que fossin gent del municipi i crec que ho
han fet. Una ETT ens va demanar currículums per contractar persones per fer
transports amb carretes, desprès no fem el seguiment si la empresa els ha
contractat o no.
Local Hotel Entitats: Ens demanes la neteja del vostre local a hotel entitats; quan tu
governaves Sr. Avelino mai vas deixar cap local, hem dignificat la postura del polítics
perquè pots estar de cara al públic. Abans el grup que governava estava de cara i
nosaltres de esquena. Ens demanes que tingui ADSL, cortines, ordinador, l’equip de
govern té un ordinador i l’hem de compartir i no tenim un despatx per cadascú. Tan
de bo ens haguessis donat un local com el que nosaltres us hem facilitat. No podem
atorgar la llicència de primera ocupació perquè l’amplada de l’escala fa 1,20 m hem
demanat que vingui l’arquitecte i el promotor perquè han de portar els plànols
modificats, no podem demanar l’electricitat. Com grup rebeu 180 euros al mes i no
és per fer mariscades és per les necessitats, fotocòpies, cadires, estufes, neteja
interior, la setmana posterior signarem el contracte de la neteja, està inclosa l’hotel
entitats però cada local l’ha de netejar cada entitat, és tan poc que amb una mica de
“mopa” n’hi ha prou. Els vidres del local del curs de pintura no s’han netejat mai, ara
per sort canviarà. Nosaltres com a grup ens toquen 150 euros i fem meravelles,
vosaltres teniu 180 euros i no els saber utilitzar.

Sr. Menéndez: intuiem que l’Alcaldessa diria alguna cosa de l’Hotel Entitats, varem
demanar l’expedient i no es localitzava. Nosaltres varem fer aquest edifici perquè hi
haguessin locals al igual que la casa del Mestre, a la sala de plens quan estàvem a la
oposició també estàvem d’esquena. El local s’ha de netejar al menys una vegada al mes.
Hem demanat l’expedient i no l’hem pogut veure, desprès de dos anys es donen compte ara,
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ha passat temps per arreglar-ho. Nosaltres varem possibilitar la construcció d’aquesta sala
de plens.
Sra. Alcaldessa: quan varem arribar la actual sala de plens no estava acabada. A l’Hotel
entitat no pots posar l’aire condicionat, on poses l’aparell?
Sr. Santalla: al sostre.
Sra. Alcaldessa: heu tingut la gran sort de tenir el local, és molt millor que tingueu tancat
el local i que us el netegeu vosaltres així ningú pot entrar ni tocar res.
Sr. Santalla: volem una bústia.

Sr. Solé: Salvador: no la podeu comprar vosaltres?
Sra. Alcaldessa: recordi Sr. Avelino que quan veníem a veure un expedient ens
l’ensenyaven al mostrador de l’entrada.
Sr. Menéndez: Casa Roja no està inclosa a la convocatòries de subvenció per a
urbanitzacions amb dèficits urbanístics. Demanem un mes més d’al·legacions a les
modificacions al POUM, les faroles del parc pujolet i dels Boscos estan deteriorades.
Sra. Alcaldessa: respecte a Casa Roja l’informaré a la propera sessió, respecte les faroles
de Boscos ja s’ha contractat la reparació i respecte l’ampliació del termini d’al·legacions
vostè va donar un mes de pressa i corrent i ara es dóna el mateix termini tenint en compte
que només està exposat al públic les modificacions i no tot el POUM com va fer vostè. Vostè
es queixava que la tramitació anava lenta, ara vol demorar-ho? El 17 de desembre s’acaba el
termini d’al·legacions, també està penjat a la pàgina web de l’Ajuntament.

Sra. Ribosa: respecte si els 46.000 euros de les canonades de boscos estan al càlcul de la
taxa, li haig de respondre Sr. Santalla que no perquè no està previst a la anualitat que
varem utilitzar com a referència.

Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 21:30 hores,
donant fe de tot allò, jo el Secretari que certifico.
Banyeres del Penedès, 19 de novembre de 2009

Núria Figueras Tuset
Alcaldessa de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Joan Manel Ferrera
Secretari
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