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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN SESSIÓ
ORDINÀRIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 18 DE SETEMBRE DE 2014 DE 2014 (08/2014).
A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 18 de setembre
de 2014 a les 20.05 hores, sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Núria Figueras Tuset,
assistits pel secretari-interventor acumulat de la Corporació, Sr. Alexandre Pallarès Cervilla, es
reuneixen els Regidors:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sra. Núria Figueras Tuset
Sr. Jordi Guasch Bea
Sr. Joan Coll Molero
Sr. José Mª Acosta Fajardo
Sra. Joana Josepa Fernández Coll
Sr. Avelino Menéndez Suárez
Sra. Ana Dolores Ordoñez Rivero
Sr. Luis Enrique Rodríguez Rivas
Sr. Lluís Inglada Jané
Sr. Jerónimo Merino Iglesias

Es troba absent de forma justificada la Sra. Maria Dolores Medina Donaire.
Els reunits constitueixen quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió que ha estat
oportunament convocada per aquest dia i hora.
Acte seguit es passa a tractar el següent.

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 23 DE JULIOL DE 2014.Exp. C/14/119
2. DONAR COMPTES DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL MES DE
JUNY DE 2014
3. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE L’EXECUCIÓ
TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST A 30 DE JUNY DE 2014.- Exp. H/14/102
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ, EXERCICI
2013.- Exp. H/14/042
5. MOCIÓ QUE PRESENTA EL REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL CIU, SR. JOAN COLL
MOLERO, PER APROVAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL
PENEDÈS
A
LA
CAMPANYA
PROMOGUDA
PER
REAGRUPAMENT
INDEPENDENTISTA D’ESCRITS A DIRIGIR AL SECRETARI GENERAL DE LES
NACIONS UNIDES PERQUÈ INSTI AL GOVERN DE L’ESTAT ESPANYOL A
PERMETRE CELEBRAR LLIUREMENT EL REFERÈNDUM CONVOCAT PEL PROPER
9 DE NOVEMBRE DE 2014.- Exp. C/14/125
6. PRECS I PREGUNTES
................................................................................................................................
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 23 DE JULIOL DE 2014.- Exp.
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C/14/119
Intervencions:
Sr. Guasch: En el punt 10 de “precs i preguntes” enlloc de “tela” ha de dir “conglomerat”.
Igualment, en el punt 13 ha de dir “és una de les possibilitats previstes fer la substitució”.
S’aprova per unanimitat
2.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL MES DE
JUNY DE 2014
S’ha donat compte de les actes de la Junta de Govern Local del mes de juny de 2014.
3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL
DEL PRESSUPOST A 30 DE JUNY DE 2014.- Exp. H/14/102
En data 1 de juliol de 2014, el secretari interventor acumulat va emetre informe d’execució
trimestral del pressupost de l’exercici 2014, en compliment de l’article 16 de l’Ordre HAP
2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
La present informació està referida al segon trimestre de l’exercici 2014.
“INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL. SEGON TRIMESTRE 2014
1. IDENTIFICACIÓ
1.1. Òrgan al qual s’adreça: Alcaldessa de la Corporació
1.2. Caràcter: Preceptiu
1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral
2. ANTECEDENTS
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions trimestrals de subministrament
indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any s’ha
de trametre la informació que es relaciona a l’article 16 de la mateixa Ordre.
3. FONAMENTS DE DRET

•
•

Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM).
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOEPSF).
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials.

4. INFORME
L’article 16 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions
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de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera estableix que abans de l’últim dia del mes següent a la
finalització del trimestre caldrà trametre informació relativa:
-

a l’actualització i grau d’execució del pressupost així com la previsió de la seva
execució fins a la finalització de l’exercici,
a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no imputades a
pressupost,
a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses pendents
de pagar,
a la situació dels compromisos de despesa plurianual i a l’execució de l’annex
d’inversions i el seu finançament,
a l’actualització del pla de tresoreria,
a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i despeses
del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament,
a l’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu
d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute
a informació relativa a la plantilla de personal.

Per la qual cosa, emeto el següent informe:
4.1. Personal
4.1.1. AJUNTAMENT DE BANYERES
A data 30 de juny de 2014 l’Ajuntament de Banyeres del Penedès té una plantilla de personal de
25 treballadors i 2 òrgans de govern retribuïts mitjançant nòmina. Aquest personal es troba dividit
en els següents sectors:
Sector
1. Administració general i resta de sectors
1.1 Òrgans de govern
1.2 Funcionaris de carrera
1.3 Laboral fix
1.4 Laboral temporal

Número d’efectius
27
2
2
23
0

L’execució en les despeses de personal fins al 30 de juny de 2014 és de 304.456,78 €. Aquest
import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment, el fons
social i la Seguretat Social.
4.1.2. FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS
A data 30 de juny de 2014 la Fundació Josep Cañas té una plantilla de personal de 3
treballadors. Aquest personal es troba dividit en els següents sectors:
Sector
1. Administració general i resta de sectors
1.1 Òrgans de govern
1.2 Funcionaris de carrera
1.3 Laboral fix
1.4 Laboral temporal

Número d’efectius
3
0
0
2
1
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L’execució en les despeses de personal fins al 30 de juny de 2014 és de 12.325,44€. Aquest
import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al rendiment i la
Seguretat Social.
4.2. Indicadors pressupostaris
4.2.1 AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS
4.2.1.1. El grau d’execució del pressupost d’ingressos respecte el pressupost definitiu al segon
trimestre de 2014 és del 50,52%, dels quals s’ha recaptat un 24,12%, amb el següent resum per
capítols:
CAPÍTOL

Previsions
inicials

Previsions
definitives

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Impostos directes
1.023.549,62
1.023.549,62
Impostos indirectes
20.000,00
20.000,00
Taxes i altres ingressos
1.201.784,20
1.201.784,20
Transferències corrents
744.725,54
744.725,54
Ingressos patrimonials
54.457,12
54.457,12
Alienació d’inversions
Transferències
de 370.109,04
370.109,04
capital
8. Actius financers
0,00
462.731,89
9. Passius financers
TOTAL INGRESSOS
3.414.625,52
3.877.357,41
*Aquests imports negatius es deuen a les devolucions d’ingressos.

Drets
Reconeguts
Nets
1.183.696,95
-21.413,46*
436.517,33
329.836,14
25.925,22

Recaptació
Líquida
88.781,36
-22.083,49*
155.983,71
230.887,47
14.541,72

Recaptació
Líquida exercicis
tancats
47.031,24
2.776,28
118.618,75
106.618,75
5.129,11

4.334,61

4.334,61

21.937,65

0,00

0,00

0,00

1.958.896,79

472.445,38

301.651,10

El grau d’execució del pressupost de despeses respecte el pressupost definitiu al segon trimestre
de 2014 és del 34,65%. El nivell de pagament de les obligacions reconegudes se situa en el
90,70%, amb el següent resum per capítols:
CAPÍTOL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Despeses de personal
Despeses
en
béns
corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència i
altres imprevistos
Inversions reals
Transferències
de
capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL DESPESES

Crèdits inicials

Crèdits definitius

626.252,67
1.566.246,99

Obligacions
Reconegudes
Netes
304.456,78
693.198,51

626.252,67
1.560.695,58

Pagaments
Líquids
304.456,78
658.391,72

Pagaments
Líquids exercicis
tancats
0,00
67.564,82

43.326,86
199.324,62

43.326,86
200.576,42

5.839,66
94.372,19

5.839,66
48.244,58

0,00
4.742,18

872.258,72

1.280.130,27

152.420,47

108.339,95

18.569,61

112.767,07
3.414.625,52

160.824,20
3.877.357,41

93.368,00
1.343.655,61

93.368,00
1.218.640,6
9

0,00
90.876,61

Sobre el grau de realització dels cobraments i pagaments, per aquest període, es determina un
nivell de cobrament i pagament satisfactori tenint en compte el següent:
•

COBRAMENTS

La recaptació en els capítols tributaris 1 i 3 és molt baixa degut a que la imputació
pressupostària d’aquests conceptes es fa en el moment en què Base (organisme que té
delegada la recaptació de la majoria dels conceptes tributaris) liquida els padrons
tributaris. Mensualment ens ingressa una bestreta a compte que té naturalesa d’operació
no pressupostària.
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•
•
•

•
•
•

La recaptació en el capítol 2 és negativa degut a les devolucions d’ingressos aprovades
durant l’exercici, que se situen per sobre dels cobraments realitzats.
La recaptació dels conceptes del capítol 4 i 5 és satisfactòria.
La recaptació de les transferències de capital és correcte en tant que si no s’executen les
despeses que donen lloc a les subvencions de capital òbviament no hi ha reconeixement
de dret ni recaptació.
PAGAMENTS

El grau de realització dels pagaments dels capítols 1, 2 i 4 és satisfactori.
El grau de realització dels pagaments dels capítols 3 i 9 és correcte en tant que
correspon a interessos i amortització de les operacions de crèdit concertades per la
Corporació, d’acord amb els quadres d’amortització de cadascuna d’elles.
El grau de realització dels pagaments del capítol 6 és correcte tenint en compte el baix
grau d’execució de les inversions fins a la data d’aquest informe.

4.2.1.2. En relació a la situació dels compromisos de despeses plurianuals i a l’execució de
l’annex d’inversions i el seu corresponent finançament s’informa que encara no es pot fer una
valoració sobre les desviacions que pugui haver-hi entre l’execució de les inversions i la previsió
que es va fer a l’annex d’inversions perquè la majoria de projectes no s’han iniciat o bé estan en
execució.
4.2.1.3. En relació al calendari i pressupost de tresoreria d’aquest Ajuntament, cal ressaltar que
el líquid disponible a final d’aquest període és de 999.361,42 €.
4.2.2. FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS
4.2.2.1. El grau d’execució del pressupost d’ingressos respecte el pressupost definitiu al segon
trimestre de 2014 és del 11,21%, dels quals s’ha recaptat un 83,33%, amb el següent resum per
capítols:
CAPÍTOL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d’inversions
Transferències
de
capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS

Previsions
inicials

Estimació
previsions
definitives a final
de l’exercici

Drets
Reconeguts
Nets

Recaptació
Líquida

Recaptació Líquida
exercicis tancats

500,00
40.927,80
4.995,00

500,00
40.927,80
4.995,00

0,00
20.463,90
0,23

0,00
17.053,25
0,23

0,00
0,00
0,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.151,46

0,00

0,00

0,00

46.422,80

182.574,26

20.464,13

17.053,48

0,00

El grau d’execució del pressupost de despeses respecte el pressupost definitiu al segon trimestre
de 2014 és del 9,06%. El nivell de pagament de les obligacions reconegudes se situa en el
93,17%, amb el següent resum per capítols:
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CAPÍTOL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Despeses de personal
Despeses
en
béns
corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència i
altres imprevistos
Inversions reals
Transferències
de
capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL DESPESES

Crèdits
inicials

23.390,63
17.802,57

Estimació
crèdits definitius
a final de
l’exercici
24.702,13
17.802,57

Obligacions
Reconegudes
Netes

Pagaments
Líquids

Pagaments Líquids
exercicis tancats

12.325,44
2.842,38

12.325,44
2.842,38

0,00
411,73

20,00
2.709,60

20,00
2.709,60

10,00
1.354,80

10,00
225,80

0,00
903,20

2.500,00

137.339,96

0,00

0,00

0,00

46.422,80

182.574,26

16.532,62

15.403,62

1.314,93

Sobre el grau de realització dels cobraments i pagaments, per aquest període, es determina un
nivell de cobrament i pagament satisfactori.
4.2.2.2. En relació a la situació dels compromisos de despeses plurianuals i a l’execució de
l’annex d’inversions i el seu corresponent finançament s’informa que la Fundació Josep Cañas
no ha realitzat durant el segon trimestre de 2014 cap despesa d’inversió.
4.2.2.3. En relació al calendari i pressupost de tresoreria d’aquest organisme, cal ressaltar que el
líquid disponible a final d’aquest període és de 284.088,66€.
4.3. Morositat
4.3.1. AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS
Els pagaments totals realitzats per l’Ajuntament durant el segon trimestre de l’exercici han estat
de 326, dels quals 300 s’han fet dintre del període legal i 26 fora d’aquest període1, per imports
de 236.639,77 € i 70.233,54 €, respectivament. A final del trimestre, es detecten 62 obligacions
pendents de pagament, de les quals 54 es troben dintre del període legal de pagament i 8 es
troben fora d’aquest període, per imports de 78.615,32 € i 1.141,29 €, respectivament.
Aquesta és la informació donada per l’aplicatiu informàtic del programa comptable, si bé, podem
analitzar les 8 factures que figuren com a pendents de pagament i fora del període legal de
pagament a final del trimestre per veure el motiu de l’incompliment:
Factura 147/2012, per import 122,72€ i proveïdor JAC Solució Immobiliària, SLU. No s’ha
fet el pagament d’aquesta factura, aprovada per acord de Junta de govern local de data
7/11/2013, perquè la societat ha entrat en concurs voluntari en el qual figuren deutes
reconeguts de la societat a favor de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. Procedeix la
compensació de crèdits i deutes del concursat en donar-se els requisits exigits per l’art.
58 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal.
Factura 148/2012, per import 336,41€ i proveïdor JAC Solució Immobiliària, SLU. No s’ha
fet el pagament d’aquesta factura pels mateixos motius donats per la factura 147/2012.
1
Actualment, el termini legal per al pagament és de 30 dies des de què es fa el reconeixement de l’obligació. Per tant,
l’Ajuntament disposa de 30 dies des de què registra la factura fins que fa la “O” i 30 dies més, a partir d’aquest moment, per al
pagament.
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Factura 9/2014, per import 22,39€ i proveïdor Gestinet Hardware, SCP. Aquesta factura
es paga de forma domiciliada. Per error en l’ordre de domiciliació, l’empresa va enviar un
càrrec de 22,38€, restant 0,01€ per pagar. Es va contactar amb l’empresa per indicar que
restava pendent per pagar 0,01€, càrrec que encara no s’havia fet a final del trimestre.
Tot i que el deute amb l’empresa és de 0,01€, l’aplicatiu informàtic del programa
comptable agafa com a pendent de pagament l’import total de la factura, aquest és,
22,39€.
Factura 1095/2013, per import de 128,08€ i proveïdor Canon Penedès, SA. Aquesta
factura s’aprova per Junta de govern local de data 13/3/2014 però posteriorment emeten
un abonament per la totalitat de la factura que es troba pendent d’aprovar. Per tant, no hi
ha obligació pendent de pagar, únicament una obligació comptabilitzada pendent de
donar de baixa.
Factura 376/2014, per import de 58,06€ i proveïdor Auto-taxi Josep Singla. Aquesta
factura figura com a pendent de pagament perquè tot i pagar-se dins de termini, el
pagament es fa erròniament per 57,86€, de manera que resten pendents de pagament a
final del trimestre 0,20€. Un cop detectada aquesta incidència s’ha procedit a donar ordre
de pagament de l’obligació pendent.
Factures 611/2014 i 612/2014, per imports de 68,31€ i 5,32€, respectivament, i proveïdor
Agrícola i Secció de Crèdit de Sant Jaume. Aquestes factures es van aprovar dins del
termini legal però no es va procedir al pagament perquè hi havia la convicció de què es
trobaven domiciliades en compte i, per tant, el proveïdor faria el càrrec corresponent. Un
cop comprovat que s’havia retirat la domiciliació es va donar ordre de pagament.
Factura 553/2014, per import de 400€ i creditor l’ Institut d’Estudis Penedesencs. El
termini legal de pagament ha estat sobrepassat en aquest cas en 5 dies, no superant els
60 dies des de la data d’entrada de la factura.
4.3.2. FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS
Els pagaments totals realitzats per la Fundació Josep Cañas durant el segon trimestre de
l’exercici han estat de 11, tots fets dins del període legal de pagament, per import de 1.117,87€.
A final del trimestre, no es detecta cap obligació pendent de pagament en la què s’estigui
incomplint el termini legal de pagament establert per la normativa de morositat.
4.4. Indicadors comptabilitat nacional
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa i límit del deute
viu:
4.4.1. Al segon trimestre de l’exercici en resulta una necessitat de finançament de 650.443,67 €.
Aquesta necessitat de finançament ve motivada per l’ajust realitzat en concepte d’arrendament
financer, per import de 433.709,44€. Aquest import resulta de la diferència entre el cost del be a
adquirir mitjançant un contracte d’arrendament financer durant aquest exercici i les obligacions
reconegudes netes previstes de contreure durant el mateix exercici. També se’n deriva de la
necessitat de recórrer a romanent de tresoreria per finançar despesa, bàsicament d’inversió.
4.4.2. Respecte la Regla de la despesa calculada en el segon trimestre de l’exercici, la diferència
entre el “límit de la Regla de la Despesa” i la “Despesa computable al pressupost de 2014” és de
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-1.173.933,23 €. Per tant, la corporació local no compleix amb l’objectiu de la Regla de la
Despesa en aquesta fase d’execució del pressupost. A banda de l’increment en la despesa,
bàsicament del capítol 6 del pressupost, aquest incompliment obeeix en gran mida a l’ajust
realitzat en concepte d’arrendament financer pel mateix import que l’ajust aplicat al càlcul de
l’estabilitat pressupostària, 433.709,44 €.
4.4.3. El deute viu al finalitzar aquest segon trimestre és de 820.968,65€. En conseqüència, la
ràtio del deute viu es situa a 30 de juny de 2014, i considerant com a denominador els ingressos
corrents consolidats del darrer exercici liquidat, en el 30,23 %2.
5. CONCLUSIONS
L’Ajuntament no compleix al segon trimestre de 2014 amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i
no compleix amb l’objectiu de la regla de la despesa.
En relació a l’objectiu del deute viu, únicament s’informa en relació al nivell d’endeutament, atès
que està pendent d’establir per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’objectiu
del deute per a les entitats locals.
S’informa favorablement sobre la previsió i execució del pressupost d’ingressos i despeses en
aquest trimestre.
Els pagaments totals realitzats per l’Ajuntament durant el segon trimestre de l’exercici han estat
de 326, dels quals 300 s’han fet dintre del període legal i 26 fora d’aquest període3, per imports
de 236.639,77 € i 70.233,54 €, respectivament. A final del trimestre, es detecten 62 obligacions
pendents de pagament, de les quals 54 es troben dintre del període legal de pagament i 8 es
troben fora d’aquest període, per imports de 78.615,32 € i 1.141,29 €, respectivament.
Els pagaments totals realitzats per la Fundació Josep Cañas durant el segon trimestre de
l’exercici han estat de 11, tots fets dins del període legal de pagament, per import de 1.117,87€.
A final del trimestre, no es detecta cap obligació pendent de pagament en la què s’estigui
incomplint el termini legal de pagament establert per la normativa de morositat.
S’assoleix, dins de la normalitat, la previsió dels pagaments i cobraments de la tresoreria, tant de
l’Ajuntament com de la Fundació Josep Cañas.
Per tot això, es proposa al Ple:
ÚNIC.- Donar compte de l’informe de la intervenció de data 1 de juliol de 2014, d’execució
trimestral del pressupost de l’exercici 2014 corresponent al segon trimestre, emès en compliment
de l’article 16 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.

2
En el càlcul de la ràtio del deute viu hem considerat el deute viu a 30 de juny de 2014, no la previsió de deute viu a 31 de
desembre de 2014.
3
Actualment, el termini legal per al pagament és de 30 dies des de què es fa el reconeixement de l’obligació. Per tant,
l’Ajuntament disposa de 30 dies des de què registra la factura fins que fa la “O” i 30 dies més, a partir d’aquest moment, per al
pagament.
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4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ, EXERCICI
2013.- Exp. H/14/042

Antecedents
Finalitzat l’exercici pressupostari 2013, 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 2013 s’han sotmès a l’informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 23 de juliol de
2014. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 179, de 4
d’agost de 2014, ha finalitzat el període d’exposició pública en data 1 de setembre de 2014,
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 març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de comptabilitat
per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el
contingut, la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2013, integrats
pels següents documents comptables:
AJUNTAMENT
-

-

Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 4.841.257,83 €, un passiu de
4.841.257,83 € i un resultat de l’exercici per import de 181.007,73 €.
Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha un estalvi de
181.007,73 €.
Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
518.128,01 €, unes obligacions pendents de pagament de 93.876,02 € i un resultat
pressupostari ajustat de 325.415,77 €.
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 628.021,32 €, un passiu de
628.021,32 € i un resultat negatiu de l’exercici de 9.873,33 €.
Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha un desestalvi de 9.873,33 €.
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-

-

Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
400,00 €, unes obligacions pendents de pagament de 1.314,93 € i un resultat
pressupostari ajustat de 11.891,33 €.
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 2013, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els
articles mencionats en la part expositiva.
Intervencions:
Joan Coll: L’explicació és igual que a la Comissió Especial de Comptes, per veure el resultat de
la gestió i transparència.
Respecte l’Ajuntament, hem obtingut un resultat pressupostari positiu (325.415,77 euros), i
hem pogut atendre els pagaments de forma correcta. El període mig de pagament a
proveïdors es situa en 32 dies.
Respecte les inversions de l’exercici, com a obres importants que no s’han executat durant
l’any i que estaven previstes hi ha les següents:
1. Restauració ambiental de la riera de Sant Miquel, amb un cost previst en pressupost
de 345.404,42€.
2. Arranjament de les voreres del Priorat de Banyeres, amb un cost previst en
pressupost de 214.999,61€.
Ambdues obres contaven amb finançament extern, del PUOSC. La primera d’aquestes no
es va executar al 2013 perquè la tramitació administrativa es va allargar i s’està executant al
2014 i la segona, les voreres al Priorat, perquè no es va consolidar el finançament extern.
Aquesta obra s’executarà, en una primera fase, durant el 2014 un cop s’ha buscat nou
finançament.

Pel que fa a les inversions que sí s’han executat durant el 2013 ens referim, per la seva
importància quantitativa, a les següents:
1. Reforma i ampliació del gimnàs municipal, amb una despesa reconeguda al 2013 de
52.986,63€ (resta obra pendent d’executar al 2014). Aquesta obra es finança, en
part, amb una subvenció de la Diputació de Tarragona de 60.321,06€.
2. Senyalització dels punts d’interès turístic del municipi, amb una despesa reconeguda
al 2013 de 18.272,85€.
3. Reparació de la coberta del centre cívic Ernest Lluch, amb una despesa reconeguda
al 2013 de 25.147,08€. Aquesta obra es finança, en part, amb una subvenció de la
Diputació de Tarragona de 15.706,93€.
El total d’inversions al 2013 ha estat de 265.448,98€ i representa un 9,78% del pressupost
executat.
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Pel que fa al romanent de tresoreria, aquest ha estat positiu en 767.231,98 euros i això ens
permet disposar d’un recurs per finançar despeses mitjançant modificacions pressupostàries
durant aquest exercici 2014, dins d’unes limitacions que ens imposa el compliment dels
objectius de la Llei d’Estabilitat Pressupostària.
Si analitzem la tresoreria, cal dir que partíem d’un saldo de 787.659,40 € i ha finalitzat l’any
amb un saldo de 977.707,01 €. Per tant, hem dut a terme una bona gestió que ens ha
permès obtenir un superàvit de tresoreria de 210.475,03 €, atendre amb normalitat els
pagaments de l’Ajuntament.
Finalment, pel que fa a l’endeutament, l’Ajuntament tenia un deute inicial a llarg termini de
1.026.547,98 €. No s’ha creat nou deute durant l’exercici i s’ha amortitzat per un valor de
160.268,46€. Tenim unes bones ràtios legals de deute viu i estalvi net.
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 11.891,33 euros i el romanent de tresoreria continua
positiu en un import de 290.690,07 euros. Com a única inversió feta durant l’any 2013 cal
referir-se a l’adquisició de l’escultura en pedra anomenada Sant Jordi, que s’ha instal·lat a
les oficines municipals, amb un cost de 10.000 euros.
La tresoreria de la Fundació ha passat d’un saldo inicial de 277.812,32 € a un saldo final de
284.034,78 €, produint-se un superàvit de tresoreria per import de 6.222,46 €.
Estem a la vostra disposició per a possibles consultes.
Lluís Inglada: Es tracta de l’aprovació d’una gestió, sembla que tot va bé, però és conseqüència
d’un pressupost. Estem en desacord. Tot això està en funció d’un pressupost que no he
participat. Per tant, m’abstinc. No estic d’acord amb aquest pressupost.
Joan Coll: Ja entenc que haguessis fet un altre pressupost.
Avelino Menéndez: Respecto las inversiones, no llegan al 20% de las aprobadas en el
presupuesto. Similar al año anterior. Por eso sale superávit, porque hay partidas sin ejecutar.
Hay mayores ingresos, originados de subvenciones finalistas. Las inversiones no representan ni
el 10% de los gastos comprometidos en el presupuesto.
Si ingresamos más del IBI, más del Estado, respecto lo presupuestado no serían finalistas.
Hay mandamientos pero no están las facturas. No es correcto. Deberían estar incorporadas las
facturas en los mandamientos.
Po otro lado, el proveedor de servicios eléctricos supera los límites de la ley de contratos. No hay
empresas de mantenimiento. Se nos contesta que es servicio mínimo obligatorio.
Después, en relación con los temas sociales, se registran gastos de familias con dificultades que
no tienen relación con las finalidades previstas. No se ha gastado lo previsto.
Gastamos ADF y lo cargamos a gastos sociales, lo digo y lo reafirmo, que conste en acta, y está
en la contabilidad.
Hay una factura a nombre de INCASOL en el Camí de l’Arboç, de 31.896,00 -€. Si hay
Contribuciones Especiales, por qué no se han cobrado?
Jordi Guasch: Te has desviado del tema.
Avelino Menéndez: En la Comisión de Cuentas ustedes han dicho que: “Ahora tenemos más
ingresos que provienen de subvenciones, es decir, son ingresos finalistas, afectados a una
actuación. Por eso no se pueden hacer tantas cosas desde un punto de vista abierto o general”.
No es cierto lo que ustedes dicen, es una simple retórica.
En 2013 el Ayuntamiento ha ingresado más dinero no finalista, para gastos generales, de los
previstos y bastante más que los años anteriores por: IBI (además con ese 10% de incremento)
+ Fondos del Estado + IIVT (las de venta de viviendas de Saint Gobain ya se ha comido y era
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mucho dinero) + IAE + Tasa de ocupación de la vía pública + PEIM Diputació + Mancomunitat,
que en 2013 se han pasado 50.000€ al liquidar los fondos de la misma + …
El proveedor de servicios eléctricos de mantenimiento sin contrato con el Ayuntamiento supera,
más que duplica, los gastos máximos para este tipo de gastos. 42.545,06 € pagados sobre
18.000 € límite para sin contratos. Intervención no lo recoge en su informe. En la Comisión de
Cuentas han manifestado que “També s’ha de tenir en compte que estem parlant de
l’enllumenat, que és un servei mínim obligatori per als municipis”. Efectivamente es un servicio
mínimo y muy importante pero hay más empresas y se puede repartir la carga de trabajo
mientras no adjudiquen el nuevo contrato.
Se han incluido ingresos importantes por ejemplo PUOiSC, voreres del Priorat, sin tener
comprometida / documentada la subvención para ese año.
Se registran gastos en partidas, por ejemplo para necesidades sociales, para familias con
dificultades, que no tienen nada que ver con las necesidades sociales. Caso de ADF Penedès
Garraf.
Con lo que está pasando no se llega a cubrir el límite de gastos presupuestado en la partida de
ayudas sociales a familias e instituciones sin ánimo de lucro.
Se paga una inversión por importe de 31.896,55 € por obra realizada en 2006 y prevista en ese
presupuesto de aquel año por 26.617,62 €, sin ingresar las contribuciones especiales vinculadas
a la misma, también aprobadas y previstas en 2006 por importe de 15.970,57 €, para la
urbanización del carrer 3 zona Camí de l’Arboç. No conocemos se haya procedido a anular ese
ingreso vinculado al gasto. No se recoge en el informe de intervención.
Mandamientos: hay bastantes mandamientos que no incorporan las facturas y que te remiten a
listados de pagos por Cx que aparecen anexados a otro mandamiento. Caso de abogados.
Por último, además de lo anterior, hay un pago a la Sra. Alcaldesa de 87,29 € por asistir en
Calafell a la Jornada de l’Associació de Músics del Baix Penedès, incluye comida. Resulta que la
Alcaldesa representaba al Consell Comarcal, asistió a esa jornada, así se inscribió ella misma,
no a l’Ajuntament de Banyeres. ¿Qué pasa? No tiene recursos el CCBP o es que no han querido
pagarle la inscripción, que la tiene que pagar Banyeres o le han negado esa representación. O
que es más relevante decir que representa al CCBP en vez de l’Ajuntament de Banyeres. Nos
parece que más relevante es ser Alcalde de Banyeres que Conseller Comarcal.
Alcaldessa: Ens van invitar com a Ajuntament i vaig anar com a Ajuntament. Si t’has de posar
en això, és que no tens gaire coses a dir. Vaig anar en nom meu i de l’Ajuntament. Abans les
despeses de protocol pujaven a 16.000 -€.
Joan Coll: Fent una comparativa, abans es gastaven més en festes. Abans s’havien fet més
inversions perquè no es limitava el finançament.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb
el següent resultat:
_ Vots a favor: 5 del grup CIU i 1 del grup PP
_ Vots en contra: 3 del grup PSC
_ Abstencions: 1 del grup ICV
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5.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL CIU, SR. JOAN COLL
MOLERO, PER APROVAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS
A LA CAMPANYA PROMOGUDA PER REAGRUPAMENT INDEPENDENTISTA D’ESCRITS A
DIRIGIR AL SECRETARI GENERAL DE LES NACIONS UNIDES PERQUÈ INSTI AL GOVERN
DE L’ESTAT ESPANYOL A PERMETRE CELEBRAR LLIUREMENT EL REFERÈNDUM
CONVOCAT PEL PROPER 9 DE NOVEMBRE DE 2014.- Exp. C/14/125
Intervencions:
Alcaldessa: Respecte la moció presentada pel Sr. Joan Coll, hi ha la proposta de deixar-ho
sobre la taula, perquè hi ha apunt una moció de suport a l’ACM que es farà el dimarts en un Ple
extraordinari, però primer s’ha d’haver aprovat la llei de consultes.
Jerónimo Merino: La matèria és la mateixa.
S’acorda per assentiment general que quedi sobre la taula pel proper Ple extraordinari de dimarts
vinent.
Jerónimo Merino: Avanço que no assistiré a aquest Ple, és una opció que faig com a regidor
per complir amb la Constitució Espanyola, i no aprovar mocions que incompleixen la llei i la
Constitució.
Alcaldessa: Respectem la decisió en tant que es fa des del seu grup municipal, encara que no
és la de tot l’equip de govern.
Lluís Inglada: La llei de consultes és legal i la moció també, es tracta de donar suport a una llei
del Parlament. Una altra cosa és que s’impugni pel Tribunal Constitucional, però el Sr. Merino no
és ningú per dir-ho.
Joan Coll: Respectem les opinions i la col·laboració del Sr. Merino, però els diputats catalans
han de tenir fidelitat a les seves idees.
Alcaldessa: Ho parlarem dimarts.
6.- PRECS I PREGUNTES
RESPOSTES A PRECS I PREGUNTES PLANTEJATS EN ALTRES SESSIONS DEL PLE

· 21/11/2013 : nº 5
· 16/01/2014 : nº 8 y 9
· 20/03/2014 : nº 2, 16, 18 y 20
· 26/05/2014 : nº 1, 10, 15 y 12
. 23/07/2014 : nº 4
PREGUNTA NÚM. 5 PLE ORDINARI 21/11/2013

“5.- Sr. Menéndez: los consumos previstos para mantener el césped artificial y el estado de
las voreres del Priorat, que estaba previsto para este año.
Sr. Guasch: el PUOSC s’ha ajornat 12 mesos, confiem que no salti més.
Sra. Ordoñez: i tots els arbres que s’han tallat?
Sr. Guasch: no estarà contemplat al projecte. No sé quin consum està previst d’aigua.”
Jordi Guasch: Sobre aquest punt entenc que es va contestar en el seu dia, les dues preguntes
que es formulaven. De totes maneres, ara ja s’ha començat a fer ús del camp, el consum que
s’estima que es produirà és d’aproximadament 30m3 al mes.
I pel que fa a les voreres del Priorat, tal i com es va informar llavors, el projecte previst no es va
poder dur a terme perquè el finançament previst a través del PUOSC no es va fer efectiu ni en
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aquell moment ni fins avui. Per tant, us recordo que en plens posteriors ja se us ha informat que
el projecte es dividiria en dues fases i la primera es duria a terme amb els fons propis previstos
per enguany i una subvenció demanada a la Diputació i la segona fase es pressupostaria per a
l’exercici 2015.
Pel que fa als arbres també se us va informar que es va arribar a un acord amb l’empresa de
jardineria mitjançant el qual es farien càrrec de talar els arbres sense cap cost per l’Ajuntament.
PREGUNTA NÚM. 8 PLE ORDINARI 16/1/2014
“8.- Sr. Menéndez: respecto la conexión de agua de Enagas, esta haciendo un picaje directo en
un ramal que costó un dineral. Y paga como cualquier vecino. Es una gran empresa y pagar los
350 euros como todo vecino, no es una conexión como un piso cualquiera tiene un gran
diámetro, de 150.
Sra. Alcaldessa: prenem nota. “
Jordi Guasch: A banda del que va quedar reflectit a l’acta d’aquell Ple, en el debat d’aquest
tema se us va informar que aquesta empresa, a més de pagar el que està estipulat a les
Ordenances Fiscals com a taxa de connexió, ha assumit tota l’obra civil amb un cost superior a
12.000 €, per tal de construir un tram de xarxa que passarà a ser municipal. Tot això tal com ho
contemplen les Ordenances Fiscals vigents en el moment de l’aprovació de la petició.
I em sorprèn que una persona que ha estat a l’administració tant temps proposi que a una
empresa se li cobri una taxa, impost o qualsevol altre concepte no previst en les Ordenances
Fiscals, ordenances que en la seva major part venen heretades del seu govern i que en aquell
moment no van preveure. Hauria de saber que estaríem incomplint el principi de seguretat
jurídica i podríem incórrer en greus responsabilitats per l’Ajuntament en cas d’haver fet el que
vostè proposa.
PREGUNTA NÚM. 9 PLE ORDINARI 16/1/2014
“9.- Sr. Menéndez: no puede ser que sólo haya tres críos del Priorat que se le haya denegado la
ayuda. Debemos potenciar que los críos de los núcleos vengan aquí y no que se vayan a
Llorenç. “
Sra. Alcaldessa: prenem nota.
Alcaldessa: s’ha donat l’ajuda en substitució del servei de transport escolar a aquells nens que
la van sol·licitar al CCBP. Es tracta d’un ajut individual de desplaçament donat als usuaris del
servei que es veuen afectats per l’eliminació de la línia i, per tant, havies de ser usuari d’aquest
servei per poder rebre l’ajut. En cas que hi hagi més peticions d’ús del servei potser torna a
resultar òptim la prestació del servei de transport escolar d’aquesta línia. Mentrestant, s’ha optat
per una altra modalitat de prestació del servei que és l’atorgament d’un ajut individual de
desplaçament per tal de contribuir en les despeses de desplaçament que tenen aquestes
famílies que en feien ús del servei. Aquesta ajuda també la dóna el Consell Comarcal.
PREGUNTA NÚM. 2 PLE ORDINARI 20/3/2014
“2.- Sr. Inglada: la deixalleria mòbil està en un estat lamentable.
Sr. Merino: prenem nota. “
Jerónimo Merino: El cambio de deixalleria lleva consigo el cambio de uso. Antes se podía llevar
grandes enseres, materiales, .. y ahora el formato de deixalleria hace que esto no sea posible.
Esto comporta que siempre alrededor de la deixalleria encontremos mucha suciedad, restos.
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Lluís Inglada: Es crea molta porqueria, puc portar fotografies.
Jerónimo Merino: Sí, es cierto. El otro formato de deixalleria implicaba que un trabajador del
Ayuntamiento debía estar en la deixalleria y ahora no y además mucha gente rebusca cartones y
otros materiales para llevárselo y sacar un beneficio. Tenemos que intentar canalizar los grandes
trastos a través del servicio de recogida que ofrece el Ayuntamiento semanalmente.
PREGUNTA NÚM. 16 PLE ORDINARI 20/3/2014
“16.- Sr. Menéndez: ¿por qué al forn d’obra no se dan todos los servicios de una vez? “
Jordi Guasch: El Forn d’obra és un sector que mai ha tingut serveis donats des de l’Ajuntament
de Banyeres, sempre els ha donat l’Ajuntament de Llorenç i trobo, si més no, curiós que després
de 20 anys de govern en els què vostè no va atendre aquests serveis des d’aquest Ajuntament
ara ens demana que sí es faci. Com ja va ser informat anteriorment, estem treballant per ajustar
les divisions entre els termes de Llorenç i Banyeres per facilitar la seva gestió als dos
Ajuntaments, no tan sols de la zona del Forn d’Obra sinó d’altres zones on es creaven conflictes i
disfuncions, com en diversos carrers del Priorat.
PREGUNTA NÚM. 18 PLE ORDINARI 20/3/2014
“18.- Sr. Menéndez: no existe proyecto de gestión del fútbol?
Sr. Acosta: ya te contestaré. “
Núria Figueras: Hem avalat la construcció de l’equipament. El Consell Català de l’Esport
necessita el projecte de gestió del camp de futbol. Dir que estem preparant el conveni de cessió
del camp al CF Banyeres.
PREGUNTA NÚM. 20 PLE ORDINARI 20/3/2014
“20.- Sr. Menéndez: no tenemos mapa de capacidad acústica.
Sr. Guasch: ho mirarem.”
Jordi Guasch: Actualment disposem d’un mapa de capacitat acústica redactat pel Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Aquest, però, no està aprovat perquè està en revisió
per adequar-lo al POUM vigent, atès que aquest mapa es va preparar amb anterioritat a
l’aprovació del POUM i s’ha d’adequar a aquest.
PREGUNTA NÚM. 1 PLE ORDINARI 26/5/2014
“1.- Joana Fernández: Faig una breu exposició de la Memòria de serveis socials del Consell
Comarcal del Baix Penedès:
Entrevistes de primera acollida al municipi: 384 (sobre 34 es fa seguiment, unitat de tractament)
Prestacions d’urgència social al municipi: 17
Conveni Carrefour i Creu Roja amb el CCBP de compra de productes bàsics (alimentació,
higiene, bolquers, ...). L’import destinat a Banyeres és de 1.285€.
Aparells de teleassistència finançats per l’Ajuntament: 8 serveis
Serveis d’ajuda domiciliària: 6 de dependència i 3 de social, amb un cost al municipi de 9.566,09
€.
Lluís Inglada: Sol·licito còpia.
Avelino Menéndez: També sol·licito còpia.”

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

CODI EXP.

NÚM. DOC

C/14/135

02

PAG.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Joana Fernández: Ja s’ha fet entrega de la memòria als regidors que la van sol·licitar.
PREGUNTA NÚM. 10 PLE ORDINARI 26/5/2014
“10.- Avelino Menéndez: Rebuts de l’aigua: s’ha de facilitar la informació als veïns, amb el detall
del consum, els costos, com una empresa subministradora que som.
Jordi Guasch: BASE no ens va informar, perquè van canviar la normativa. Ha entrat en vigor
una nova norma dels bancs, és una qüestió de dades del rebut.
Avelino Menéndez: Sabía la respuesta, somos empresa suministradora, tenemos que hacer
como tales y dar información.
Jordi Guasch: Estem parlant amb els bancs, perquè donin informació bàsica en el seu rebut.
Estem negociant amb Base de que enviïn una factura. Hi ha un codi, per accedir-hi per internet,
sinó poden venir a l’Ajuntament. Sinó, els hi diuen a BASE que ho enviïn per correu.
Avelino Menéndez: Es la responsabilidad del Ayuntamiento hacer y dar esta información.
Núria Figueras: Ja hem fet 3 reunions amb BASE en un mes i mig.
Lluís Inglada: Que cada veí vingui a fer reclamació.
Núria Figueras: Si vénen els hi donarem el rebut, la informació.”
Jordi Guasch: En aquest punt, pel que es desprèn del contingut de l’acta, també he d’entendre
que va ser correctament contestat en el seu dia. Altra cosa és que la resposta no us agradés o
no us convencés.
De totes maneres, com que no hi ha res a amagar, us diré que a hores d’ara seguim tractant
amb BASE per tal que en els rebuts bancaris hi consti més informació. Però seguint la tendència
que s’està adoptant en la majoria de sectors es va cap a la factura electrònica i es tendeix a anar
suprimint les factures en paper, i BASE i l’administració local no n’hauríem de ser una excepció.
Avui en dia la majoria de la gent té accés a internet i les noves tecnologies i seguir gestionant en
paper la documentació que es pot tractar digitalment és tancar-se a l’evolució i el progrés. De
totes maneres, no volem que això sigui un impediment per a les persones que puguin tenir
dificultats en aquest àmbit per la qual cosa mentre no es trobi com incorporar més informació al
rebut bancari des de les oficines de BASE i les oficines municipals es facilitaran els detalls dels
rebuts a qui ho demani, tal com se us va informar i va quedar reflectit a l’acta.
PREGUNTA NÚM. 12 PLE ORDINARI 26/5/2014
“12.- Avelino Menéndez: Tema del IBI, ha habido aumento, no pagaremos igual.
Padrones IBI 2014: He preguntado y todavía hoy los padrones no se han publicado, ¿es posible
que se pasen a liquidar los IBI’s de 2014 sin haber publicado los padrones previamente?
Ustedes en el último Pleno negaron ese incremento del 10% y han decidido sobre el IBI para
2014 y también parece para el 2015.
Al final abonaremos el IBI con ese incremento del 10% en Banyeres. Nos los descontarán a
mediados de mes y ustedes probablemente lo seguirán negando.
Jordi Guasch: Hi ha manteniment de l’import de l’IBI.”
Jordi Guasch: En aquest punt, i de cara a dissipar dubtes definitivament, us aclareixo la situació
de l’IBI i del Cadastre. Banyeres té un tipus impositiu del 0,70% sobre el valor cadastral aprovat
el 2007 i amb efectes al 2008 i següents. Tanmateix, el govern central de cara a pal·liar la
situació econòmica dels ajuntaments, va obligar a fer un increment del 10% sobre el tipus
impositiu per als exercicis 2012 i 2013, resultant per a Banyeres un tipus impositiu del 0,77%. Per
als exercicis 2014 i 2015 el govern va autoritzar als municipis a mantenir el 10% d’increment o bé
demanar un increment del valor cadastral, que variaria en funció dels municipis. Aquest
increment del valor cadastral per a Banyeres també és del 10% i és el que s’ha sol·licitat. La
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primera mesura suposa un increment del 10% del tipus impositiu (0,77%) i en l’exercici 2014 es
recupera el tipus (0,70%) i s’incrementa en un 10% el valor cadastral.
Pel que fa a la publicació al butlletí dels padrons és una tasca que duu a terme BASE i consultat
aquest aspecte amb ells m’informen que es va publicar al BOPT número 33 de data 10 de febrer
de 2014.
PREGUNTA NÚM. 15 PLE ORDINARI 26/5/2014
“15.- Avelino Menéndez: Hay muchas facturas de suministro eléctrico que superan los 18.000 €
al cabo del año, ¿no se piensa sacarlo a concurso?
Alguna empresa de servicios municipales, caso Eléctrica Güell, supera los límites anuales de
18.000 -€ de contratación sin concurso. Puede que estemos sobrepasando esa cantidad e
incumpliendo la ley de contratos. Secretaría debería estudiar estas situaciones de
incumplimientos.
Jordi Guasch: Està previst.”
Jordi Guasch: El concurs per a la licitació del servei de manteniment de l’enllumenat públic està
previst fer-se al més aviat possible però s’ha demorat, entre d’altres coses, per la situació
precària de la plaça de secretaria, que no permet avançar en tots els expedients que tenim en
curs amb l’agilitat que seria desitjable.
I pel que fa al suposat incompliment de la llei de contractes, aquest no es produeix perquè no es
fa cap contractació específica per més d’aquest import, sinó que s’encarreguen treballs puntuals
segons necessitats, a Güell i a altres professionals.
PREGUNTA NÚM. 4 PLE ORDINARI 23/7/2014
“4.- Lluís Inglada: L’Estació de bombeig de Casa Roja...
Jordi Guasch: Els veïns de Casa Roja, van consentir en fer aquesta obra, reunits en assemblea.
Ho paga l’Ajuntament del romanent de la venda d’unes parcel·les.
Lluís Inglada: Aquests diners tenien una finalitat, es compleix?
Joan Coll: Sí es compleix. La finalitat és en favor dels serveis de Casa Roja.”
Jordi Guasch: Respecte Casa Roja i l’estació de bombament, aquesta funciona correctament.
No hi ha olors, ni escapaments.
Avelino Menéndez: Falta contestar l’al·legació.
Alcaldessa: Li preocupa més l’al·legació que no pas que funcioni l’estació.
(debat superposat sobre el tema)
Jordi Guasch: Quan va fer l’escrit, les obres no estaven acabades.
Alcaldessa: Les obres llavors no estaven acabades, i ara l’estació funciona molt bé.
NOUS PRECS I PREGUNTES

1.- Avelino Menéndez: Respecte l’alteració de termes amb Llorenç, i el plantejament abans del
conveni, ¿hay algo decidido?
Jordi Guasch: De moment, no hi ha res firmat.
Jerónimo Merino: Invito a hacer el Reglamento orgánico para mejorar los debates y no ofrecer
malos espectáculos.
2.- Lluís Inglada: Respecte el mercat del diumenge, hi ha algun deute pendent?
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Jerónimo Merino: La gestió està emparada en la Llei però “amb pinces”. Volem endegar i
ordenar per ajustar-ho a la legalitat. Hi ha un deute, d’acord. Hi ha una normativa pendent del
Parlament que s’ha d’aprovar. Volem fer i farem una licitació nova. Recollim l’herència d’un
conveni ad hoc, sense treure a concurs públic.
3.- Lluís Inglada: Hi ha unes despeses de 1.700 euros del viatge a Escòcia....
Alcaldessa: És un sopar apart, que consta, perquè hi havia un superàvit en els viatges, però no
el va pagar l’Ajuntament.
4.- Lluís Inglada: Hi ha molts errors de lectura de l’aigua.
Jordi Guasch: Es revisarà, és cert.
5.- Lluís Inglada: Hi ha gossos a la zona de la Riera.
Jerónimo Merino: Es va anar amb un inspector de l’Agència Catalana de l’Aigua per fer una
revisió, i l’ACA s’ha apuntat les irregularitats i quines seran responsabilitat de la pròpia ACA i
quines haurà d’assumir l’Ajuntament.
Jerónimo Merino: Està previst fer alguna actuació de neteja, però no podem canviar el
comportament a a vegades incívic de la gent.
Lluís Inglada: I per què no? Es poden fer accions d’educació.
Jerónimo Merino: D’acord, es poden fer accions de sensibilització, però no podem obligar a la
gent.
6.- Lluís Inglada: Hi ha analítiques de l’aigua?
Jordi Guasch: Estan penjades. Revisarem el tema dels nitrats per si hem d’aturar o fer alguna
actuació.
7.- Avelino Menéndez: Respecto la Riera de Banyeres, Cantera Antonia, gran acumulación de
fardos de cañas de la riera de Banyeres. Residuos de la limpieza de la riera. Hemos recibido un
aviso y en efecto hay gran acumulación de cañas allí vertidas. Creemos recordar que el Plan de
Restauración de la cantera no admite este tipo de vertidos de residuos. La cantera ya ha tenido
un expediente sancionador por el Departament de Medi Ambient. ¿Ahora es el propio
Ayuntamiento quien comete la infracción? No se debe permitir el vertido de ese tipo de residuos
en la cantera.
Jerónimo Merino: Como se actuó por urgencia, se convino con el propietario utilizar la Cantera
Antonia para de una manera rápida resolver el problema generado por las inundaciones. Sólo
era caña y barro, no otros residuos.
8.- Avelino Menéndez: Respecto el cruce Corral d’En Beina, camí del forn d’obra. Semáforos,
ahora plataformas. En el proyecto, en el suyo, aprobaron semáforos. Ahora se ha construido una
plataforma en vez de los semáforos. No nos consta modificación del proyecto, expuesto al
público en su día. Uff!!! Todo este despilfarro huele mal.
Jerónimo Merino: No fue un cambio sustancial del proyecto y, por tanto, no procede una
modificación del proyecto. Incluso el coste es menor.
9.- Avelino Menéndez: Respecto la Riera de Banyeres, gran acumulación de cañas en la zona
del vado de acceso al área recreativa, que levanta unos dos metros sobre el vado e impide
totalmente el paso sobre este. Forman un tapón de forma que las aguas pasarían a la propia
área recreativa inundando ésta.
Jerónimo Merino: Se conoce la situación y se está actuando para solventarla.
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10.- Avelino Menéndez: Respecto el tema dels Marxants, vemos que del 2011 aún hay
pendientes de cobrar más de 2.000€. Se cambió de empresa que parece iba a ser la panacea
però en 2013 sólo han pagado un mes?? ¿Cómo se está actuando? ¿Medidas previstas?
Jerónimo Merino: Estamos en este proceso, para sacarlo a concurso y mejorar el uso del
espacio público.
11.- Avelino Menéndez: Pendiente de recibir la Memoria de Benestar Social del CCBP, de la
EAIA de Banyeres, Servei d’Atenció a la Infància i a l’adolescència.
12.- Avelino Menéndez: Respecto la zona de equipamientos de Pinetellada, otro terreno
municipal cercado y cerrado. Habéis prometido a los vecinos que en cuestión de días ya estaría
accesible. Hoy todavía no lo está. De las zonas verdes de Pinetellada para qué hablar. Están de
pena. No son zonas verdes, para ustedes son solares municipales.
Jordi Guasch: L’Ajuntament ja ha contractat l’obertura d’un pas peatonal en aquest terreny i s’ha
fet un tancament per evitar que accedeixin vehicles, motos, quads,...
13.- Avelino Menéndez: En relación a la circulación de camiones y estacionamiento, qué
quieren que les diga…. Boscos, fotografías reiteradas… Banyeres, ahora tenemos un
estacionamiento en el centro del pueblo. Las señales de prohibición de circulación y
estacionamiento camiones: para no respetar.
Jordi Guasch: Els Mossos d’Esquadra ens van dir que vénen quan poden, i que no teníem
funcionaris per fer instrucció d’expedients sancionadors.
14.- Avelino Menéndez: En el último Pleno hemos aprobado moción sobre ayudas alimentarias
a niños con familias en situación de pobreza o muy necesitadas. En Catalunya, este verano se
ha tenido que socorrer a miles de niños facilitándoles dos comidas diarias. ¿En Banyeres se ha
dado ayuda a la alimentación de niños necesitados este verano?
Joana Fernández: No hi ha casos, només van haver 2 casos fa dies i es va actuar segons
l’informe de serveis socials. Hi ha bonificacions de brossa i aigua a 51 famílies. Aliments es
donen un cop al mes.
15.- Avelino Menéndez: Hemos visto cruzar persona mayor la carretera para tener que
depositar los residuos en los contenedores que están a la otra parte de las viviendas de la zona
Camí de Vila y Anselm Clavé. Evidente riesgo de atropello, de accidente. Solicitamos estudien
alternativas para evitar estas situaciones.
Alcaldessa: Poden anar els contenidors al Consultori.
Ana Dolores Ordóñez: Sí, retirar els contenidors perquè no hi vagin?
Jerónimo Merino: Ho parlarem amb els veïns.
Luis Enrique Rodríguez: Es poden treure si no ho utilitzen.
Jerónimo Merino: Però el canvi el van demanar ells.
Lluís Inglada: Hi ha problemes amb el semàfor, se’l salten.
16.- Avelino Menéndez: Ayer al anochecer los vecinos que venían de la estación de ff.cc. de
l’Arboç se encontraron sin iluminación en la carretera. Vinieron a oscuras.
17.- Avelino Menéndez: Quejas de vecinos sobre la insuficiente presión de la red de aguas en
viviendas lindantes con camino a zona deportiva.
Jordi Guasch: sempre hi ha problemes al començar la temporada.
18.- Avelino Menéndez: En la rotonda de Saifores, los vecinos os han propuesto modificar el
mural que instalasteis allí en la Fiesta Mayor.
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Alcaldessa: Un veí va demanar que fiqués Saifores més gran però trobem que artísticament
està bé tal i com es va fer.
Degut a que la filla il·lustre de Banyeres, Marta Mata, no tenia cap rotonda dedicada a la seva
obra, i en canvi en Josep Cañas sí, es va decidir personalitzar la que hi havia davant del nucli de
Saifores posant-hi un llibre amb el seu nom i dates de naixement i mort i es va aprofitar
l’avinentesa per donar la benvinguda al municipi de Banyeres, degut a que es la primera que es
troba quan es circula des de El Vendrell a Vilafranca per l’interior...
Em va saber molt greu que el dia de la festa major cap regidor del PSC hi assistís, sent un
homenatge dedicat a la Marta Mata.
19.- Avelino Menéndez: Respecto las rotondas, dentro del plan que está desarrollando el equipo
de Gobierno sobre las rotondas, ¿tiene previsto colocar placas similares anunciando a Banyeres
del Penedès en la rotonda del forn d’obra?
Allí llegan las circulaciones de la Bisbal, esto es de la AP-2 +… carretera Valls….+ Sant Jaume +
Llorenç + ….
¿No os atrevéis a colocar allí nada?
Jordi Guasch: No tenim previsió de posar cap indicatiu.
20.- Avelino Menéndez: Del tema del desfibrilador.
José M. Acosta: hi ha previst tres serveis de desfibril·lador (2 municipals) i un al consultori de
Santa Tecla.
Joana Fernández: hi ha 8 persones amb carnet. Tenim una relació de persones que el poden
fer servir. Caduquen al 2015.

Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 21:55 hores, donant fe
de tot allò jo, el secretari interventor acumulat, que certifico.
Banyeres del Penedès, el 18 de setembre de 2014

Alcaldessa

Secretari interventor acumulat

Núria Figueras Tuset

Alexandre Pallarès Cervilla
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