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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DE BANYERES DEL
PENEDÈS, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 19 DE MARÇ DE 2015
(2/2015)
A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de la Vila de Banyeres del Penedès,
essent les 20.00 hores del dia 19 de març de 2015, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la
Presidència de l’Alcaldessa, Sra. Núria Figueras Tuset, amb l’assistència del Sr. secretari–
interventor Josep Guinovart i Mallafrè 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.
ASSISTENTS:
ALCALDESSA:
Sra. Núria Figueras Tuset
TINENTS D’ALCALDE:
Sr. Jerónimo Merino Iglesias
Sr. Jordi Guasch Bea
RERIDORS:
Sr. Joan Coll Molero
Sr. Josep Maria Acosta Fajardo
Sra. Joana Josepa Fernández Coll
Sr. Avelino Menéndez Suárez
Sra. María Dolores Medina Donaire
Sra. Ana Dolores Ordóñez Rivero
Sr. Luis Enrique Rodríguez Rivas
Sr. Lluís Inglada Jané
SECRETARI:
Sr. Josep Guinovart Mallafrè
Constituint els reunits nombre suficient dels membres de dret que integren el Plenari, per
celebrar la sessió, en primera convocatòria, la Sra. Presidenta la declara oberta, passant-se
a tractar els següents assumptes inclosos a la següent
ORDRE DEL DIA
1.2.-

Aprovació de l’acta del Ple ordinari de data 15 de gener de 2015. – Exp.
C/15/004
Donar compte de la pressa de possessió, en data 4 de març de 2015, del Sr.
Josep Guinovart Mallafrè, funcionari amb habilitació de caràcter nacional, en el
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lloc de treball de Secretaria–Intervenció de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès, per acumulació, i donar compte de l’estat de tresoreria a la data de la
pressa de possessió.
3.Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local dels mesos de
desembre de 2014, gener i febrer de 2015.
4.Ratificar, si s’escau, l’acord de la Junta Govern Local de data 23 de desembre
de 2014, aprovant la segona pròrroga del conveni d’encàrrec de gestió a favor
del Consorci LOCALRET per a la compra agregada dels serveis de
telecomunicacions (veu, mòbil i dades). – Exp. C/14/189
5.Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació del Consorci Universitari Baix
Penedès. – Exp. C/15/020.
6.Donar compte de l’informe d’Intervenció sobre l’execució trimestral del
pressupost a 31 de desembre de 2014. – Exp. H/14/140.
7.Aprovació inicial, si s’escau, del Reglament Municipal pel qual s’estableixen
exclusions a l’obligació de facturació electrònica. – Exp. H/15/019.
8.Aprovació, si s’escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
d’exercici tancats núm. 1/2015. – Exp. H/15/036.
9.Moció que presenta el Grup Municipal d’ICV-EUiA-EPM de l’Ajuntament de
Banyeres el Penedès de suport a la simplificació de les obligacions tributàries
per les entitats sense ànim de lucre. – Exp. C/15/055.
10.Precs i preguntes.

1./

APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 15 DE GENER DE 2015.
– EXP. C/15/004

Havent-se distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, còpia de l’acta
redactada per la Sra. secretària–interventora de la sessió anterior, 1/2015, celebrada amb
caràcter ordinari el dia 15 de gener de 2015, la Sra. Presidenta pregunta als presents si
tenen alguna objecció que fer-hi, i no formulant-se cap, per unanimitat dels membres que
van assistir-hi, s’acorda la seva aprovació.

2./

DONAR COMPTE DE LA PRESSA DE POSSESSIÓ, EN DATA 4 DE MARÇ DE
2015, DEL SR. JOSEP GUINOVART MALLAFRÈ, FUNCIONARI AMB HABILITACIÓ
DE CARÀCTER NACIONAL, EN EL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA–
INTERVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS, PER
ACUMULACIÓ, I DONAR COMPTE DE L’ESTAT DE TRESORERIA A LA DATA DE
LA PRESSA DE POSSESSIÓ.

Pel la Sra. Alcaldessa s’informa que el proppassat dia 4 del corrent, va prendre
possessió del càrrec de secretari-interventor de la Corporació, per acumulació, Sr. Josep
Guinovart Mallafrè, que presta els seus serveis a l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet,
segons resolució del Director General d’Administració Local, de data 3 de març de 2015.
En relació a l’escrit que varen presentar, demanant una explicació dels fets que
motivaven el cessant de la secretària interventora i el nou nomenament, no el vaig poder
contestar perquè no estava fet el nomenament del Sr. Guinovart.
Tot seguit fa una breu exposició dels fets que varen motivar, la decisió, essent els
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següents:
Atenent que diversos temes que des del moment de la pressa de possessió que
s’havien encomanat a Secretaria Intervenció estaven totalment paralitzats, vàrem demanar
visita als Serveis Territorials del Departament de Governació i Relacions Institucionals, per
demanar-los una solució; havent-nos proposat cobrir la plaça per un funcionari
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional; proposta que acceptarem. Des
dels mateixos Serveis Territorials es varen posar en contacte amb el Col·legi de Secretaris,
Interventors i Tresorers de Tarragona, demanant-los que si algun funcionari estigués
interessat en cobrir temporalment la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès, es poses en contacte amb l’Alcaldia.
Passats un parell de dies, el Sr. Guinovart, després de posar-se en contacte amb els
Serveis Territorials, es va posar en contacte amb l’Alcaldia i posteriorment, comptant amb la
nostra conformitat, la seva i la de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet, on presta els seus
serveis, vàrem demanar a la Direcció General d’Administració Local el seu nomenament,
que va ser resolt el proppassat dia 3 del corrent mes de març, havent pres possessió del
càrrec el dia 4 de març.
El Sr. Josep Guinovart i Mallafrè, és funcionari d’administració local amb habilitació
de caràcter nacional, amb més de trenta-cinc anys d’experiència professional, dels quals els
últims, pràcticament, vint anys, ocupa la Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament de la Pobla
de Mafumet, i assabentats del seu currículum professional, sense cap dubte, vam acceptar
que fos nomenament per ocupar el càrrec, mentrestant romangui vacant la Secretaria
Intervenció del nostre Ajuntament.
La motivació per tal de procedir al nomenament d’un secretari interventor pertanyent
al cos de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, va ser la necessitat d’impulsar els
temes que tenim pendents sobre la taula i que s’han de resoldre d’una manera ràpida i
eficaç.
També volem deixar constància que el Sr. Guinovart, no és cap polític, ni pertany a
cap partit polític; les referències que tenim, l’avalen com un professional objectiu de
l’administració local, que des del primer moment va deixar clar que seria el secretari
interventor de la corporació, és dir tant de l’equip de govern, com de la resta del consistori i
veïnat pels afers del dia a dia.
Finalment, us puc assegurar que totes les decisions que he pres en els meus anys
de mandat, com alcaldessa de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, sempre han estat
pensant en tots/es els banyerencs/ques, en el seu bé comú i no pas en el del meu partit o
personal. Així doncs, espero i desitjo que d’aquí a un temps, quan la “febre” de les eleccions
hagi minvat, el nou equip de govern, valori positivament la decisió que s’ha pres aquesta
setmana.
Tot seguit el Sr. Menéndez, manifesta:
Assabentats del cessament d’avui per avui, de la persona que vostès mateixos
havien seleccionat i amb les bases que vostès mateixos havien aprovat, els vàrem presentar
escrits amb dates 26 i 27 de febrer passat i fins avui no ens han contestat.
Aquesta setmana ens comuniquen que els temes no sortien, que li faltava
experiència. Que aquest era el motiu del cessament, després de no portar quatre mesos en
el càrrec.
Per cert, recentment ens assabentem pel Diari de Tarragona d’aquests dies que el
cessament té alguna relació amb la compra de patrimoni i el procediment que se li volia
implantar a la secretaria interventora. Curiós es que ens relacionin a nosaltres amb aquesta
informació. Ens poden donar compte de que va?
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De la documentació relacionada amb aquest punt per al Ple que ahir vàrem poder
consultar, prèvia sol·licitud de l’expedient, es desprèn:
Acumulació de funcions: Vostès mateixos al seleccionar a l’ara cessada, havien
manifestat contundentment que aquella situació d’acumulació de funcions, en aquest cas,
amb el secretari de L’Arboç, que està aquí al costat, no es podia suportat a Banyeres. Ara es
contradiuen i van per aquesta via. Que volen que els diguem? El secretari interventor ara
contractat simultanieja les seves funcions i responsabilitats aquí amb la seva ocupació
secretari interventor a la Pobla de Mafumet.
Se’l contracta, al nou secretari interventor, a part de per la seva experiència i
coneixements, per treballar “proper a aquesta localitat” 50 Km de distància. Una hora de
desplaçament ningú li pren. Tampoc és que sigui molt distant, no, però tant propera per
descomptat que no.
Seguidament el Sr. Inglada, manifesta:
No vol posar en qüestió el secretari nou, i vol parlar de la cessada, manca
d’experiència, expedients paralitzats.
Si la solució de l’acumulació abans no ho era, ara si. Es va nomenar una interina, per
ser qualificada, d’acord amb un tribunal.
Abans és deia que el secretari de L’Arboç no tenia prou temps, ara amb menys
temps, es paralitzaran més.
Pregunta quins temes estan paralitzats.
Que serà el secretari, el de tots, la secretaria havia frenat alguns temes amb notes de
discrepància.
No s’explica quins temes hi han pendents i no ho entén, considera que es un tema
partidista.
La Sra. Alcaldessa, respon:
Que davant de la problemàtica, es va resoldre pel canvi, d’acord amb el que ja ha
esmentat.
En quant a la distància, amb la firma electrònica no hi ha cap problema de distància.
El Sr. Inglada li pregunta: Era inepta.
La Sra. Alcaldessa li respon: Ja ho ha explicat en l’escrit que he llegit i es publicarà al
butlletí.
El Sr. Inglada li pregunta: Qui ho ha jutjat.
La Sra. Alcaldessa li respon: A Governació ens ho van proposar.
Tot seguit la Sra. Alcaldessa dóna per tancat el tema.
Seguidament es dóna compte de l’estat de la Tresoreria el dia 3/4 de març, essent el
següent:
AJUNTAMENT:
Situació
A Catalunya Caixa – Compte corrent 2013.3099.39.0210037680

Existència
Final
14.262,79 €
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A Catalunya Caixa – Compte termini 2013.3099.33.0700056701
A Catalunya Caixa – Compte termini 2013.3099.34.0700119664
A Caixa Agrícola i Secció de Crèdit St. Jaume – Compte corrent
0182.2968.52.0200045666
A Caixa Agrícola i Secció de Crèdit St. Jaume – Compte termini
5511069623 (Patrimoni Municipal del Sòl)
A Caixa Bank, SA – Compte corrent 2100.4774.85.0200000650
A Caixa Bank, SA – Compte corrent 2100.4774.88.0200010657
A Caixa Bank, SA – Compte termini 4774.03.1.262-28
Al BBVA – Compte corrent 0182.5634.11.0201503690
TOTAL EXISTÈNCIA ....................

148.288,18 €
50.000,00 €
194,61 €
483.407,21 €
202,96 €
1.744,78 €
100.000,00 €
26.637,62 €
824.738,15 €

ORGANISME AUTÒNOM FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS:
Situació
A Catalunya Caixa – Compte corrent 2013.3099.30.0210062971
A Catalunya Caixa – Compte termini 2013.3059.48.0700271275
A Caixa Bank, SA – Compte corrent 2100.4774.85.0200009649
A Caixa Bank, SA – Compte termini 4774.03.000124047
A Caixa Agrícola i Secció de Crèdit St. Jaume – Compte corrent
5514065560
A Caixa Agrícola i Secció de Crèdit St. Jaume – Compte termini
5511111948
TOTAL EXISTÈNCIA ....................

3.-

Existència
Final
6.265,16 €
80.462,44 €
5,528,26 €
264.000,00 €
986,92 €
80.000,00 €
437.242,78 €

DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DELS
MESOS DE DESEMBRE DE 2014, GENER I FEBRER DE 2015.

Seguidament es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local, celebrades
els dies 4, 11, 18, 23 i 30 de desembre de 2014 i 8, 15, 22 i 29 de generi 5, 13, 19 i 26 de
febrer de 2015, en les quals s’inclouen els Decrets dictats des del proppassat Pler ordinari.

4.-

RATIFICAR, SI S’ESCAU, L’ACORD DE LA JUNTA GOVERN LOCAL DE DATA
23 DE DESEMBRE DE 2014, APROVANT LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONVENI
D’ENCÀRREC DE GESTIÓ A FAVOR DEL CONSORCI LOCALRET PER A LA
COMPRA AGREGADA DELS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS (VEU, MÒBIL I
DADES). – EXP. C/14/189.

Obert l’apartat el Sr. Guasch, s’informa que fa 5 anys l’Ajuntament es va adherir al
conveni marc del consorci LOCALRET per a la compra agregada dels serveis de
telecomunicacions, que l’any passat ens vàrem adherir a la primera pròrroga i aquest a la
segona i última.
Seguidament es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, de data 16 de març, que
és del tenor literal següent:
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“PROPOSTA D’ALCALDIA
RATIFICAR, SI ESCAU, L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 23 DE
DESEMBRE DE 2014, APROVANT LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONVENI
D’ENCÀRREC DE GESTIÓ A FAVOR DEL CONSORCI LOCALRET PER A LA COMPRA
AGREGADA DELS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS (VEU, MÒBIL I DADES).- Exp.
C/14/189
En data 23 de desembre de 2014, la Junta de Govern Local va acordar:
“APROVAR LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ A
FAVOR DEL CONSORCI LOCALRET PER A LA COMPRA AGREGADA DELS SERVEIS
DE TELECOMUNICACIONS (VEU, MÒBIL I DADES).- Exp. C/14/189
Atès que el Consorci LOCALRET, a través del President, va aprovar el dia 14 de febrer de
2011 l’acord marc per l'homologació de diversos els serveis de telecomunicacions agrupats
en els següents LOTS:
•
•
•

LOT 1 SERVEIS DE COMUNICACIONS DE TELEFONIA FIXA,
LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS (VEU I DE DADES) i
LOT 3 SERVEIS DE COMUNICACIONS DE DADES I D’ACCÉS A INTERNET.

Atès que, fruit del conveni de Col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de
Tarragona, per promoure la contractació agregada de determinats serveis de
telecomunicacions, per Decret del President del Consorci Localret de 29 de desembre de
2011 es va aprovar l’adjudicació del contracte derivat anomenat “Serveis de
Telecomunicacions dels ajuntaments, consells comarcals i ens locals adherits al procés de
compra agregada de les comarques tarragonines” per un període inicial de dos anys amb la
possibilitat de ser prorrogat fins un màxim de dos anys més, a les empreses i pels lots
següents:
•
•
•

Lot 1 Serveis de comunicació de telefonia fixa, a l’empresa Telefònica de España
SAU.
Lot 2 Serveis de comunicacions mòbils (veu i dades), a l’empresa France Telecom
España, SAU
Lot 3 Serveis de comunicació de dades i accés a Internet, a l’empresa Telefònica
de España SAU

Atès que, també per Decret del President del Consorci Localret de data 7 de febrer de 2014,
es va aprovar una pròrroga d’aquest contracte derivat per un període d’un any, és a dir, fins
el 30 de gener de 2015.
Atès que el Consorci Localret i la Diputació de Tarragona, així com la majoria dels ens locals
que es varen adherir a la contractació centralitzada abans esmentada, estan interessats en
prorrogar aquest contracte derivat per un segon i darrer un any amb les mateixes condicions
econòmiques que han regit fins ara, en considerar que es mantenen els beneficis assolits
amb aquesta contractació agregada.
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Atès que l’Ajuntament de Banyeres del Penedès va acordar en Junta de Govern Local de
data 30 de gener de 2014 i es va ratificar al Ple de data 20 de març de 2014, aprovar
prorrogar el conveni per un any més i amb les mateixes condicions econòmiques que han
regit durant el període inicial el contracte derivat de serveis de telecomunicacions
desglossat en les següents fases i adjudicat a la respectiva empresa següent:
•

Lot 2 Serveis de comunicacions mòbils (veu i dades), a l'empresa France Telecom
España, SAU

Atès que aquest Ajuntament està també interessat en aquesta segona pròrroga i, per tant,
ha d’aprovar la conformitat o acceptació davant el Consorci Localret i de la Diputació de
Tarragona per tal que aquesta, en el seu nom, prorrogui el contracte derivat.
Vist l’informe favorable de la Intervenció d’aquest Ajuntament de data 18 de desembre de
2014, respecte l’existència de consignació pressupostària en el pressupost de l’exercici 2015
per autoritzar la despesa que es pretén contractar, per un import estimat de 3.600 € (IVA
inclòs), condicionant aquesta contractació a l’aprovació definitiva del pressupost de l’exercici
2015, que es troba en exposició pública.
Per la qual cosa, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
PRIMER.- Manifestar la conformitat perquè el Consorci Localret aprovi una segona i última
pròrroga per un any més, pel període comprès entre el 31 de gener de 2015 i el 30 de gener
de 2016, i amb les mateixes condicions econòmiques que han regit fins ara en el contracte
anomenat “Serveis de Telecomunicacions dels ajuntaments, consells comarcals i ens locals
adherits al procés de compra agregada de les comarques tarragonines”, en el següent lot i
empresa adjudicatària:
•

Lot 2 Serveis de comunicacions mòbils (veu i dades), a l'empresa France Telecom
España, SAU
SEGON.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa futura que comportarà per aquest
Ajuntament la pròrroga del contracte derivat, la qual tindrà caràcter anual i serà per un
import estimat de 3.600€ (IVA inclòs) d’acord consignació existent en el pressupost de
l’exercici 2015.
TERCER.- Facultar a l'alcaldessa per subscriure els documents necessàries per a
l'efectivitat d'aquest acord, inclosos el de rectificació i esmena d'errors materials.
QUART.- Ratificar el present acord per l’Òrgan Plenari de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord al Consorci Localret abans que dugui a terme l’aprovació
d’aquesta pròrroga als efectes oportuns.”
Per tot l’anterior, es proposa al Ple:
PRIMER.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de 23 de desembre de 2014 pel qual
s’aprova la segona pròrroga del conveni d’encàrrec de gestió a favor del Consorci Localret
per a la compra agregada dels serveis de telecomunicacions, en el següent lot i amb la
següent empresa adjudicatària:

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

CODI EXP.

NÚM. DOC

PAG.

C / 15 / 054

1

8/42

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Lot 2 Serveis de comunicacions mòbils (veu i dades), a l'empresa France Telecom
España, SAU.
SEGON.- Notificar el present acord a LOCALRET.”
Essent ratificat per unanimitat dels assistents, adoptant-se els acords que
s’esmenten.
5.-

APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL CONSORCI
UNIVERSITARI BAIX PENEDÈS. – EXP. C/15/020.
Obert l’apartat, el Sr. Inglada demana una explicació del que es tracta.

Seguidament la Sra. Alcaldessa informe que el Consorci Universitari del Baix
Penedès, es va constituir l’any 1964, format pel Consell Comarcal del Baix Penedès, la
Diputació de Tarragona i els ajuntaments de la comarca adherits voluntàriament, amb la
finalitat de gestionar estudis universitaris i atendre les necessitats de formació dels sectors
econòmics i socials de l’àrea d'influència, amb l'objectiu de promoure la formació superior i
continuada per a joves i adults. Actualment, s’estan modificant els estatuts per tal
d’evolucionar l'objecte consorcial vers el foment, la dinamització i el desenvolupament de
l'entorn socioeconòmic del Baix Penedès, la potenciació de les iniciatives generadores de
riquesa i ocupació, sense oblidar el foment de la inserció sociolaloral dels col·lectius més
desafavorits; essent el seu objecte la gestió d'un centre universitari, que s'anomena Centre
Universitari del Baix Penedès, adscrit a la Universitat Rovira i Virgili, que podrà impartir fins a
un màxim de set ensenyaments universitaris, d'acord amb la normativa vigent, així com
atendre les necessitats de formació que demanin els sectors econòmics i socials
preponderants de la seva àrea d'influència i promoure la formació superior i continuada per a
joves i adults.
Actualment es pretén la modificació dels estatuts, entre d’altres, a la Llei 27/2013, de
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, i a la la Llei
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa, i que en tal sentit amb data 16 de març, ha emès la següent proposta:
“PROPOSTA D’ALCALDIA
APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL
CONSORCI UNIVERSITARI BAIX PENEDÈS.- Exp. C/15/020
El Consorci Universitari del Baix Penedès es va constituir a les darreries de l'any 1994 amb
la finalitat de promocionar, crear i gestionar de centres d'ensenyament superior a la
comarca. En aquesta iniciativa va ser clau la presència de l'Associació Promotora dels
Estudis Universitaris al Baix Penedès.
Els Estatuts del Consorci Universitari del Baix Penedès van publicar-se al DOGC núm.
1982, de 7 de desembre de 1994 i al BOPT núm. 289, de 19 de desembre de 1994.
Posteriorment van ser modificats, publicant-se el seu text vigent al BOPT 267, de 20 de
novembre de 1997.
L'entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
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de l'Administració Local, concretament la disposició final segona, va modificar la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, incorporant una nova disposició addicional vintena,
relativa al règim jurídic dels consorcis.
Així mateix, la disposició transitòria sisena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, conté el
mandat dirigit a tots els consorcis creats abans del 31 de desembre de 2013 per adaptar els
seus estatuts al nou règim jurídic previst a la disposició addicional vintena de la Llei 30/1992.
Altrament, la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres
mesures de reforma administrativa, relatiu al dret de separació dels membres del consorci i
les regles de la dissolució. En aquest sentit, l'article 15.2 d'aquesta Llei estableix que els
consorcis ja creats en el moment de l'entrada en vigor de la Llei de racionalització del Sector
Públic, han d'adaptar els seu estatuts al nou règim previst en el termini de sis mesos a
comptar des de la seva entrada en vigor
D’acord amb el que estableixen els articles 269 a 272 del TRLMIRLC i els art. 312 a 324 del
ROAS.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci Universitari del Baix
Penedès, el text íntegre del qual es transcriu més avall.
SEGON.- Obrir un període d'informació pública de 30 dies, mitjançant la publicació d’edictes al
DOGC, al BOPT i al tauler d'edictes, als efectes de la presentació d’al·legacions, esmenes i
reclamacions en contra. Cas que finalitzi el termini d’informació pública i no s’hagin presentat ni
al·legacions, ni esmenes, ni reclamacions en contra, aquest acord esdevindrà definitiu sense
cap més tràmit.
TERCER.- Comunicar aquest acord al Consorci Universitari del Baix Penedès.
QUART.- Encarregar la gestió unitària dels procediments i tràmits de la modificació
d’aquests Estatuts, mitjançant la figura de l’encàrrec de gestió, a la Presidència del
Consorci.
CINQUÈ.- Facultar l'alcaldessa, Sra. Núria Figueras Tuset, perquè subscrigui tots els
documents que siguin necessaris per fer efectius aquests acords.
A continuació es transcriu el text íntegre dels Estatuts del Consorci:
“ESTATUTS DEL CONSORCI UNIVERSITARI DEL BAIX PENEDÈS
CAPÍTOL 1: Disposicions generals
Article 1. Entitats que integren el Consorci i procediment d'adhesió
1.1 Membres constituents. El Consorci Universitari del Baix Penedès està integrat pel
Consell Comarcal del Baix Penedès, la Diputació de Tarragona, els ajuntaments
d'Albinyana, Banyeres del Penedes, Bellvei, Bonastre, Calafell, Cunit, Llorenç del Penedès,
Masllorenç, el Montmell, Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva i el Vendrell.
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1.2 Tenen dret a adherir-se al Consorci en qualitat de membres permanents:
a) Tots els ajuntaments de la comarca del Baix Penedès, mitjançant acord plenari d’adhesió
i aprovació d’aquests Estatuts reguladors, adoptat amb el vot favorable de la majoria
absoluta dels membres de la corporació municipal.
b) Les altres administracions públiques i les entitats privades de naturalesa associativa
sense ànim de lucre que tinguin finalitats d’interès públics o utilitat social concurrents amb
l’objecte i els fins del Consorci podran sol·licitar l’adhesió.
1.3 La Junta General del Consorci, mitjançant un acord adoptat amb el quòrum dels dos
terços dels seus membres, decidirà lliurement si accepta o no les sol·licituds d’adhesió de
les entitats privades i les altres administracions públiques que compleixin els requisits
esmentats a l’apartat anterior. Sens perjudici de la seva llibertat de decisió, limitada només
per la millor salvaguarda de l’objecte i la finalitat del Consorci, la Junta de Govern podrà
motivar el seu acord en l’examen de l’àmbit d’actuació de l’entitat privada sol·licitant, del seu
grau de representativitat i del fet que els interessos i els objectius específica de l’entitat ja
estiguin representats, amb major o menor grau de i de manera directa o indirecta, per altres
entitats constituents o integrades al Consorci.
1.4 El nombre màxim d’altres administracions i entitats privades de naturalesa associativa
que poden adherir-se al Consorci en qualitat de membres permanents és de deu.
1.5 Altrament es poden adherir al Consorci, en la qualitat col·laboradores no membres, les
entitats privades que coadjuvin a la consecució de les finalitats socials del Consorci. El
procediment d'adhesió és l'establert al paràgraf 1.3 anterior, sent l'acord delegable del Ple
de la Junta General a la comissió Executiva. Les adhesions, sense límit de nombre, poden
concretar-se amb voluntat de permanència o per un període de temps determinat.
1.6 La incorporació o separació de nous membres, i d'entitats col·laboradores no membres,
no suposarà modificació dels Estatuts.
Article 2. Naturalesa, capacitat, adscripció i mitjà propi
2.1 El Consorci té naturalesa de pública local de caràcter institucional, amb personalitat
jurídica pròpia distinta de la dels ens consorciats.
2.2 El Consorci té plena capacitat jurídica per realitzar i aconseguir les finalitats que
constitueixin el seu objecte. En conseqüència, podrà adquirir, posseir, reivindicar i alienar
béns de tota mena, obligar-se, fer contractes, exercir accions i excepcions i interposar
recursos d'acord amb la legislació vigent, sempre que aquests actes es realitzin per a
l'acompliment dels fins i les activitats que constitueixin el seu objectiu.
2.3 El Consorci realitza les seves activitats en nom propi per a l'acompliment de les finalitats
i funcions que determina l'article següent.
2.4 El Consorci està adscrit al Consell Comarcal del Baix Penedès, atès que disposa de
majoria de vots en els òrgans de govern i major percentatge de participació del fons
patrimonial.
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2.5 El Consorci té la consideració de mitjà propi i servei tècnic del Consell Comarcal i dels
ajuntaments membres de la comarca del Baix Penedès.
Article 3. Objecte
És objecte del Consorci:
•
•
•
•
•

El foment, la dinamització i el desenvolupament de l'entorn socioeconòmic del Baix
Penedès
La potenciació d'iniciatives generadores de riquesa i el foment de l'ocupació a la
comarca
El foment de la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d'inserció
El foment de la igualtat d'oportunitats en el mercat de treball
El foment de l'estudi i la recerca universitària en matèria de ciències del treball i anàlisi
de l'entorn econòmic. En aquest sentit el Consorci potenciarà les relacions existents amb
la Universitat Rovira i Virgili i amb la Universitat Oberta de Catalunya.

Article 4. Règim d'encàrrecs i condicions d'adjudicació de contractes per les administracions
membres
4.1 Com a mitjà propi i servei tècnic del Consell Comarcal i dels ajuntaments membres de
la comarca del Baix Penedès, el Consorci està obligat a executar, dins de l'àmbit del seu
objecte, els encàrrecs que aquestes administracions li formulin.
4.2 Les relacions del Consorci amb les administracions dels quals és mitjà propi i servei
tècnic, tenen naturalesa instrumental i no contractual i s’estableixen per mitjà d’encàrrecs,
d’acord amb les instruccions fixades unilateralment per qui formula l’encàrrec, i que
s’ajusten a les normes següents:
a) Els preus de prestació de serveis, subministraments i encàrrecs del Consorci són
aprovats pel Ple del Consell Comarcal del Baix Penedès, amb l’informe previ del Consell
d'Alcaldes de la Comarca, sempre que el Consorci actuï com a mitjà propi de les
administracions locals.
b) El Consorci no pot participar en licitacions públiques convocades per les administracions
locals de les quals és mitjà propi, sens perjudici que es pugui encarregar al Consorci
l’execució de la prestació objecte de la licitació si no hi concorren altres licitadors.
c) Els contractes que el Consorci ha de subscriure amb tercers per a dur a terme les
prestacions objecte de l’encàrrec resten sotmesos, en qualsevol cas, al que estableix la
legislació en matèria de contractes del sector públic.
Article 5. Règim jurídic
5.1 El Consorci té caràcter associatiu i durada indefinida i es regeix per:
• Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i articles
vigents i bàsics del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i del procediment
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

administratiu comú.
Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i estabilitat
financera.
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aprova el text refós Llei
reguladora de les hisendes locals.
Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i del procediment de les
administracions públiques de Catalunya
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, en matèria de pressupostos locals.
Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, de l'estructura dels pressupostos
de les entitats locals.
Instruccions de comptabilitat derivades del Pla General de Comptabilitat
Pública, aprovat per Ordre EHA/1037/2010 de 13 de abril,
Estatuts del Consorci
Reglament de Règim Intern del Consorci, en el seu cas.
I, finalment, per les disposicions de caràcter general que en cada moment
siguin d'aplicació a les Administracions locals catalanes.

5.2 Els acords de la Junta General i les resolucions de la Presidència i de la Gerència del
Consorci exhaureixen la via administrativa. Contra la resolució dels recursos interposats
roman oberta la jurisdicció contenciosa administrativa.
Article 6. Seu social
6.1 El Consorci té el seu domicili a la seu del Consell Comarcal del Baix Penedès. Aquest
domicili pot variar-se per acord de la Junta General.
6.2 Les sessions de la Junta General es tindran ordinàriament a la seu social. Si per motius
de capacitat això no fos possible, es realitzarien les sessions dels òrgans consorcials en un
altre espai habilitat, preferentment de titularitat d'algun ajuntament membre del Consorci.
Article 7. Expulsió d'entitats membres i de col·laboradores no membres que incompleixin les
seves obligacions.
7.1 La proposta d'expulsió d'una entitat membre per l'incompliment de les seves obligacions
estatutàries o per la vulneració d'acords ferms legalment adoptats pels òrgans del Consorci,
en forma reiterada, requerirà la tramitació d'un expedient amb audiència al membre
interessat, que serà resolt per acord de la Junta General en Ple adoptat per la majoria
absoluta del nombre legal dels seus membres.
7.2 La proposta d'expulsió d'una entitat col·laboradora no membre per l'incompliment de les
seves obligacions estatutàries o per la vulneració d'acords ferms legalment adoptats pels
òrgans del Consorci, requerirà la tramitació d'un expedient amb audiència a la entitat
interessada, que serà resolt per acord de la Junta General, delegable en la Comissió
Executiva.
CAPÍTOL II: Règim orgànic
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Article 8. Òrgans del Consorci
8.1 Són òrgans de govern del Consorci:
a) La Junta General, reunida en Ple o en Comissió Executiva
b) La Presidència
c) La Vicepresidència
8.2 La Comissió Especial de Comptes és l'òrgan especialitzat d'informe en matèria
pressupostària, econòmica i financera.
8.3 El Consell Social és l'òrgan de participació en el projecte que impulsa el Consorci.
8.4 La Gerència és l'òrgan unipersonal de gestió i d'execució.
Article 9. La Junta General
9.1 La Junta General és l'òrgan de participació de les entitats membres consorciades, que
assumeix la més alta representació del Consorci, i està constituït pels vocals següents:
a) El president o presidenta i el vicepresident o vicepresidenta, en representació del
Consell Comarcal del Baix Penedès. Cas que hi hagi més d'un vicepresident o
vicepresidenta, li correspondrà a qui tingui responsabilitats en matèria de
desenvolupament local o foment de l'ocupació.
b) L'alcalde de cadascun dels municipis consorciats o regidor en qui delegui.
c) El president de la Diputació de Tarragona o diputat en qui delegui.
d) Un representant de cadascuna de les administracions públiques membres i de les
entitats privades de naturalesa associativa sense ànim de lucre anomenat pel seu
òrgan màxim de govern.
9.2 La Presidència del Consorci està vinculada a la Presidència del Consell Comarcal del
Baix Penedès. El president o presidenta nomena entre els membres de la Junta General el
vicepresident o vicepresidenta del Consorci, que el substitueix en les seves funcions en cas
de delegació, absència o malaltia.
9.3 Quan la representació d'un ens públic vingui donada pel caràcter electiu d'aquell, el
nomenament i el cessament hauran de tenir necessàriament aquell caràcter.
9.4 Els membres de la Junta General que ho siguin en representació d'altres
administracions o d'entitats no públiques lliuraran a la Secretaria de Consorci document
fefaent dels poders de representació que ostenten sobre l'entitat membre, ja sigui amb
caràcter general o especials per aquest càrrec, i es comprometen formalment a informar de
qualsevol canvi en la seva representació.
9.5 La Junta General es reuneix en Ple, amb la convocatòria de tots els seus membres, o
en Comissió Executiva, formada pel president o presidenta, vicepresident o vicepresidenta,
els representants dels ajuntaments de Calafell, Cunit o ajuntament membre amb major
nombre d'habitants i el Vendrell, un altre representant municipal i un representant de les
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entitats privades. Aquests dos darrers, nomenats en Ple, per períodes d'any natural.
9.6 A les reunions de la Junta General assistirà el o la gerent, amb veu i sense vot. En
atenció a la transcendència dels assumptes a tractar, i per tal que rebin informació i siguin
escoltats, la Presidència pot invitar a les entitats col·laboradores no membres del Consorci
que consideri oportú.
9.7 El Consorci disposa d'un secretari o secretària que assumeix les funcions
d'assessorament legal i fe pública.
Article 10. Atribucions de la Junta General
10.1 Correspon a la Junta General, reunida en Ple:
a) Modificar els Estatuts i, si escau, dissoldre i liquidar el Consorci.
b) Aprovar el reglament orgànic, les normes de règim interior i les ordenances
generals.
c) Aprovar les propostes d'admissió de nous
membres i d'exclusió dels que
incompleixin les seves obligacions. Aprovar les quotes de membre i d'entitat
col·laboradora.
d) Aprovar la modificació de l’objecte consorcial.
e) Aprovar el pressupost anual, l'inventari del patrimoni, el compte de general i la
memòria de gestió dels serveis
f) Determinar els recursos propis; establir i ordenar les taxes i els preus públics dels
serveis que presti quan el Consorci no actuï com a mitjà propi de les
administracions locals.
g) Controlar i fiscalitzar la resta d'òrgans corporatius i vetllar pel compliment dels
objectius consorcials.
h) Nomenar la persona titular de la Gerència i també disposar-ne la remoció, en els
termes de l'art. 14.2 d'aquests Estatuts.
i) Delegar funcions o encarregar actuacions a la Comissió Executiva, a la
Presidència o la Gerència, els quals hauran de donar-ne compte de l'actuat per
delegació o encàrrec.
j) Aprovar les propostes d'admissió de noves entitats col·laboradores no membres i
d'exclusió de les que incompleixin les seves obligacions.
k) Aprovar definitivament les memòries d'establiment de serveis, prèviament
aprovades per les entitats que hi participen, a que fa referència l'art. 26.2 i 3
d'aquests Estatuts
l) Aprovar les operacions de contractació de crèdits i altres obligacions de caràcter
econòmic i financer.
m) Alienar i adquisició de patrimoni superior al 10% dels recursos ordinaris del
pressupost
n) Contractació de tota classe superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost
o) Rebre la informació del resultat de la liquidació pressupost aprovada per la
Presidència i dels informes sobre estabilitat, sostenibilitat i morositat previstos a la
Llei.
p) Encarregar informes i estudis al Consell, relacionats amb l’objecte social o amb
acordsd'especial transcendència que hagi de prendre la Junta General.
q) Aprovar la política de recursos humans del Consorci, i en la seva execució, la
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r)

s)
t)
u)

plantilla de personal i la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia global de
les retribucions i les bases del procediment de selecció de personal i concursos de
provisió de llocs de treball.
Resoldre els expedients disciplinaris per faltes molt greus del seu personal,
imposar sancions, separar del servei funcionaris i ratificar l'acomiadament del
personal laboral.
Exercici d'accions judicials i administratives.
L’acceptació de la delegació de competències d’altres administracions.
Les altres funcions que li corresponen perquè la llei exigeix un quòrum especial
per al seva resolució.

10.2 Correspon a la Junta General, reunida en Comissió Executiva, exercir totes aquelles
atribucions no expressament assignades a altres òrgans en les lleis o en aquests Estatuts i
els assumptes que li delega la Junta General en Ple. De la llista anterior no són delegables
els enunciats dels paràgrafs a) a i), ambdós inclosos.
10.3 Excepcionalment, quan la Junta General no assolís en una primera votació, la majoria
necessària per a l'adopció d'acords, la Comissió Executiva tindrà competència per aprovar:
a)

b)
c)

El pressupost de l'exercici immediat següent, sempre que existeixi pressupost
prorrogat, amb l'informe previ favorable a que fa esment l'art. 27.3 d'aquests
Estatuts.
Planes financers a que fa esment al normativa sobre estabilitat pressupostaria.
Plans de sanejament a que fa esment la normativa sobre tutela financera.

10.4 L'assistència a les sessions de la Junta General, reunides en Ple o en Comissió
Executiva, no acredita cap retribució, dieta, ni indemnització a favor de les persones
assistents,
Article 11. Règim de sessions
11.1 La Junta de General, convocada en Ple, reunirà ordinàriament dues vegades a l'any.
Una, durant el mes de novembre, inclourà l'aprovació del projecte de pressupost per a l'any
següent. La segona, durant el mes de juliol, inclourà l'aprovació dels comptes generals i la
memòria de l'any anterior. Així mateix es pot reunir amb caràcter extraordinari a iniciativa de
la Presidència o per requeriment d'una quarta part dels membres de la Junta.
11.2 La Junta de General, convocada en Comissió Executiva, reunirà ordinàriament en
períodes trimestrals no coincidents amb les sessions del Ple. Així mateix es pot reunir amb
caràcter extraordinari a iniciativa del president o per requeriment de dos membres de la
Junta.
11.3 Les convocatòries de les sessions incorporaran l'ordre del dia. Es faran per mitjans
electrònics, que garantiran l'efectiva comunicació a l'interessat, amb cinc dies naturals
d'anticipació. Si la sessió fos urgent es convocaria almenys amb vint-i-quatre hores
d'antelació. En aquest cas, l'òrgan convocat apreciaria prèviament, i per majoria absoluta
legal de vocals, la urgència o s'aixecaria la sessió.
11.4 El debat i aprovació d'assumptes no recollits a l'ordre del dia requereix la prèvia
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incorporació adoptada en Junta per majoria absoluta dels seus vocals.
11.5 Els òrgans del Consorci es regeixen per les normes de funcionament i d’adopció
d’acords que preveuen aquests Estatuts i, en defecte, per la legislació sobre organització
comarcal i per les regles generals establertes en la legislació de règim local.
11.6. Si una sessió de la Junta, convocada amb caràcter d'urgència, no podés tenir-se en no
haver-se assolit el quòrum per a la seva vàlida constitució, la Presidència pot entendre
acreditades les raons d'urgència per exercir competències de la Junta, donant compte en la
immediata sessió següent, a l'efecte de ratificació.
Article 12. Adopció d'acords
12.1 El quòrum d'assistència mínim per adoptar vàlidament acords de la Junta General en
Ple és el d'un terç del nombre d'entitats membres, en cap cas inferior a cinc entitats.
12.2 El quòrum d'assistència mínim per adoptar vàlidament acords de la Junta General en
Comissió Executiva és el d'un terç del nombre de vocals membres, en cap cas inferior a tres
vocals.
12.3 Si no s'assolís el quòrum per a la vàlida constitució de la Junta, s'entenen citats els
seus membres, en segona convocatòria, mitja hora més tard. En tot cas, sempre hi han
d'assistir les persones titulars de la Presidència i la Secretaria, o les que les substitueixin
legalment.
12.4 Els acords s'adopten ordinàriament per majoria simple i pel sistema de signes
convencionals d'assentiment o desacord. Si es produeix un empat es reitera la votació i, en
cas de persistir, decideix la Presidència per vot de qualitat.
12.5 Cada membre de la Junta disposa d'un vot, que és personal i indelegable.
12.6 En els casos específicament previstos a la Llei, s'aplicaran sistemes de votació que
garanteixin l'anonimat o la personalitat dels votants i el sentit del seu vot. Així mateix, quan
la llei o els Estatuts ho estableixin caldrà efectuar l’adopció d’acords per majoria absoluta de
vocals, no inferior a la majoria absoluta legal d'entitats membres del Consorci.
12.7 No podran exercir el dret a vot el membres que de la Junta que ho estiguin en
representació d'una entitat que no estigui al corrent de les seves obligacions econòmiques.
La limitació de vot serà efectiva quan, havent estat requerit el pagament, passi més de sis
mesos sense ser atès.
Article 13. La Presidència
La Presidència té les atribucions següents:
a) Exercir la representació legal del Consorci en tots els àmbits. La Presidència pot
delegar aquesta funció en la Vicepresidència, si es tracta d'assumptes institucionals,
i en la Gerència, per a afers administratius ordinaris.
b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions de la Junta General, en Plenari i
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Comissió Executiva, i del Consell Social i aprovar-ne els respectius ordres del dia.
c) Exercir l'alta inspecció de l'administració consorcial i vetllar pel compliment del seu
objecte social.
d) Exercir en casos d'urgència les funcions de la Junta General, donant-ne compte en la
immediata sessió següent, a l'efecte de ratificació.
e) Proposar a la Junta General la deliberació dels assumptes de la seva competència
que consideri oportú.
f) Demanar l'assessorament del Consell Social.
g) Donar el vistiplau a les actes dels òrgans col·legiats i als certificats dels acords
adoptats per la Junta General.
h) Vetllar pel compliment dels acords adoptats per la Junta General.
i) Exercir la direcció superior del personal.
j) Aprovar la liquidació del pressupost, previ informe de la Intervenció, donant-ne
compte a la Junta General.
k) Fer ús del vot de qualitat per dirimir les qüestions que es puguin suscitar dins la
Junta General.
Article 14. La Gerència
14.1 La Gerència, d'acord amb les directius generals aprovades per la Junta General i les
instruccions que li doni la Presidència, és l'òrgan encarregat de la gestió ordinària del
Consorci. Els principis sota els quals es desenvolupa la seva actuació són el compliment de
la legalitat, l'assoliment dels objectius socials i la disposició eficient de la despesa.
14.2 La persona titular de la Gerència del Consorci és la titular de la Gerència del Consell
Comarcal del Baix Penedès, sent nomenat per la Junta General. La durada del seu càrrec
és coincident amb la durada del càrrec al Consell Comarcal. L'exercici d'aquest càrrec al
Consorci és gratuït.
14.3 A la Gerència del Consorci se li apliquen les causes incompatibilitat establertes per la
Llei per a la Gerència comarcal i, expressament, és incompatible amb el de vocal de la
Junta, amb el de membre d'una corporació consorciada o administrador d'una entitat privada
consorciada.
Article 15. Atribucions de la Gerència
a) Gestionar l'organització consorcial, executar els acords de la Junta General i les
resolucions de la Presidència.
b) Dirigir, impulsar i inspeccionar les obres i serveis del Consorci.
c) Executar la política de personal de l’ens, la qual cosa comporta les funcions
directives i de gestió i l'administració del personal.
d) Convocar, d'acord amb l'oferta pública d'ocupació feta per la Junta General, els
procediments de selecció del personal, signar els contractes laborals i proposar al
president del Consorci el nomenament de funcionaris.
e) Elaborar, d'acord amb les instruccions que rebi del president, la proposta de
pressupost anual i les seves modificacions. Abans de ser sotmès a l'aprovació de la
Junta de Govern la Intervenció emetrà informe econòmic i financer i opinió sobre les
possibilitats del seu compliment.
f) Autoritzar i disposar despeses, reconèixer obligacions, en els límits que li atorgui la
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Junta General; ordenar pagaments i retre comptes.
g) Executar el programa d'inversions anual. Exercir les facultats de contractació pública
i la de disposar despesa dins el límit establert per la Llei o el que fixi la Junta
General, ordenar pagaments i retre comptes.
h) Assistir a les sessions de la Junta General, amb veu però sense vot.
i) Les funcions d'administració ordinària que la Junta General li encarregui .
k) I, amb caràcter general, les funcions que la Llei atorga a la Gerència comarcal.
Article 16. La Comissió Especial de Comptes
16.1 La Comissió Especial de Comptes és l'òrgan d'estudi, informe i consulta especialitzada
en matèria pressupostària, econòmica i financera del Consorci. Al seu dictamen previ se
sotmeten les propostes d’acords adreçades a la Junta General sobre aquestes matèries.
16.2 La Junta General nomena com a membres d'aquesta Comissió un màxim de cinc i un
mínim de tres persones entre els seus vocals. El criteri de nomenament tindrà en compte la
màxima pluralitat dels escollits, en els criteris de diferent sector econòmic, diferent
procedència institucional i diferent procedència ideològica. El president o presidenta, que ho
és també de la Comissió, pot delegar la Presidència efectiva en un dels seus membres.
16.3 La convocatòria de les reunions es farà per mitjans electrònics, que garantiran l'efectiva
comunicació a l'interessat, amb cinc dies naturals d'anticipació, per dictaminar els
assumptes que se li sotmetin. En tot cas, es reunirà necessàriament abans de l'1 de juny de
cada any per examinar els comptes generals del Consorci i emetre un informe.
16.4 Si el volum o la complexitat comptable ho justifica i prèvia conformitat de la Intervenció
General del Consell Comarcal del Baix Penedès, es podran contractar els treballs
d'auditoria, amb l'abast que es consideri necessari, en les especialitats d'auditoria de
regularitat comptable, de compliment de legalitat i operativa.
16.5 L'aprovació d'informes i dictàmens es produeix per majoria simple. En cas d'empat
decideix el vot de qualitat de la presidència. Els membres disconformes amb l'opinió
majoritària poden expressar el seu vot particular o fer una esmena. En aquest cas, dictamen
i esmena es presenten a la consideració de la Junta General.
Article 17. El Consell Social
17.1 El Consell és l'òrgan consultiu de participació de la societat civil en el projecte impulsat
pel Consorci Universitari.
17.2 El Consell Social estarà format per les següents persones:
a) Pels membres de la Comissió Executiva de la Junta General.
b) Pels representants de les entitats privades col·laboradores no membres.
17.3 A requeriment de la Presidència, assistira a les sessions amb veu i sense vot, la
persona titular de la Gerència
17.4 De les sessions del Consell Social s'aixecara acta succinta dels assumptes informats i
de les propostes que pugui adreçar als òrgans de govern.
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Article 18. Dels consellers i de les sessions del Consell Social
18.1 Els consellers socials ho són pels seu origen. En els cas dels consellers representants
d'entitats col·laboradores no membres, lliuraran a la Secretaria del Consorci un document
fefaent del poder que actuen sobre entitat representada, ja sigui amb caràcter de
representació general o expressa per aquest càrrec, i es comprometen formalment a
informar de qualsevol canvi sobre la seva representació.
18.2 El càrrec de conseller és essencialment gratuït i no acredita cap dieta ni indemnització.
18.3 Els consellers socials cessen automàticament quan expira llur mandat o representació.
18.4 La Comissió Executiva adoptarà els acords corresponents per tal que consti en tot
moment la identitat de les persones que integren el Consell Social.
Article 19. Atribucions del Consell Social
19.1 Assessorar la Junta General i la Presidència en els assumptes que li
especialment en els relacionats amb el compliment de l'objectiu consorcial.

demanin,

19.2 Promoure la vinculació entre la societat comarcal i els seus agents econòmics i socials,
de tal manera que es promoguin i promocionin iniciatives generadores de riquesa i el foment
de l'ocupació, igualtat d'oportunitats i inserció laboral.
19.3 Fer atractiva la participació privada dels sectors econòmics i professionals de la seva
àrea d'influència.
19.4 Proposar a la Junta General les iniciatives que consideri oportunes per a millor complir
l'objecte del Consorci.
19.5 Aprovar el seu propi reglament de funcionament, que en tot cas requerirà la ulterior
aprovació de la Junta General.
CAPÍTOL III: Forma de gestió de les activitats i serveis del Consorci i règim del seu
personal
Article 20. Forma de gestió
20.1 El Consorci pot utilitzar les següents formes de gestió:
a) Gestió directa per la mateixa organització.
b) Gestió directa per mitjà d'una organització especial desconcentrada.
c) Gestió indirecta mitjançant concessió, gestió interessada, concert o arrendament.
20.2 El Consorci no pot utilitzar les formes d'organisme autònom o societat mercantil per
prestar els seus serveis.
20.3 El Consorci pot establir els convenis de col·laboració que consideri oportuns,
directament vinculats amb el seu objecte, preferentment amb les entitats membres, amb les
administracions públiques superiors competents en raó de la matèria i amb les entitats
col·laboradores no membres.
Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G

CODI EXP.

NÚM. DOC

PAG.

C / 15 / 054

1

20/42

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

20.4 La contractació del Consorci s'adequarà a la legislació sobre contractes del sector
públic, amb la consideració d'administració pública.
Article 21. Redimensionament del Sector Públic
21. El Consorci té exclosa per Llei la possibilitat de crear o participar en societats mercantils
o en altres ens instrumentals.
Article 22. Personal
22.1 El personal al servei del Consorci podrà ser funcionari o laboral procedent
exclusivament d'una reasignació de llocs de treball de les administracions públiques
membres. El seu règim jurídic serà el de l'administració pública d'adscripció i les retribucions
no podran superar en cap cas les establertes per a llocs de treball equivalents en aquella
22.2 Això no obstant, si en cap de les administracions públiques membres, no existeix en
llurs plantilles de personal un lloc de treball del perfil requerit per a dur a terme alguna funció
directament relacionada amb l'objecte del Consorci, particularment de perfil professional de
directiu o tècnic responsable de projectes de dinamització socioeconòmica, ocupacional o
d'integració sociolaboral, i per aquesta circumstància no es possible complir amb la norma
de reassignació a que fa referència el paràgraf anterior, caldrà crear en lloc de treball a la
relació de llocs de treball de Consorci i convocar el corresponent procediment selectiu.
22.3 El Consorci no pot retribuir per la seva dedicació membres de cap òrgan de govern dels
enumerats a l'art. 8 d'aquests.
22.4 El Consorci té exclosa per Llei la possibilitat de tenir càrrecs eventuals
Article 23. Secretaria, Intervenció i Tresoreria
23. Correspondran aquestes funcions a les persones que les desenvolupin en el Consell
Comarcal del Baix Penedès, podent-ho exercir de manera directa o mitjançant delegacions.
CAPÍTOL IV: Règim patrimonial, financer, pressupostari i comptable
Article 24. Patrimoni
24.1 Constitueixen patrimoni del Consorci:
a) Els béns i drets que li aportin les entitats consorciades.
b) Els béns i drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol.
24.2 El patrimoni del Consorci quedarà reflectit en l'inventari corresponent, que revisarà i
aprovarà la Junta General anualment.
24.3 El patrimoni net comptable a 31 de desembre de 2014 es considera que prové de les
entitats membres constituents, en les següents proporcions:
•

Consell Comarcal Baix Penedès....28,00%
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajuntament del Vendrell..................26,00%
Ajuntament de Calafell....................21,00%
Ajuntament de Cunit.......................12,00%
Ajuntament d'Albinyana....................1,65%
Ajuntament de Banyeres...................1,65%
Ajuntament de Bellvei........................1,65%
Ajuntament de Bonastre....................0,70%
Ajuntament de Llorenç.......................1,65%
Ajuntament de Masllorenç..................0,70%
Ajuntament del Montmell....................1,65%
Ajuntament de Sant Jaume Dom........1,65%
Ajuntament de Santa Oliva.................1,70%

24.4 Els béns adscrits al Consorci pels diferents ens consorciats conserven la seva
qualificació i titularitat originària. Les facultats de disposició que es puguin reconèixer al
Consorci sobre els béns esmentats seran les que consti als acords de cessió corresponents
i es limitaran sempre a les finalitats estatutàries del Consorci.
24.5 Els béns adscrits pel Consorci s’integren en el seu patrimoni, al qual seran d’aplicació
les normes reguladores del patrimoni dels ens locals i de la qualificació jurídica dels seus
béns.
Article 25. Recursos
Per a la realització dels objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents:
a) Aportacions patrimonials de les entitats públiques membres del Consorci.
b) Aportacions en concepte de quota de membre i en concepte de quota d'entitat
col·laboradora no membre
c) Taxes i preus públics derivats dels serveis que presti quan el Consorci actuï com a
mitjà propi de les administracions locals comarcals.
d) Taxes i preus públics derivats dels serveis que presti quan el Consorci no actuï com
a mitjà propi de les administracions locals comarcals.
e) Subvencions, auxilis, ajuts i donatius.
f) Els productes del seu patrimoni.
g) Els crèdits que s'obtinguin.
h) Els rendiments del servei que presti.
i) Qualsevol que pugui correspondre-li, d'acord amb els Estatuts i les Lleis.
Article 26. Quotes de membres i col·laboradors i finançament del serveis
26.1 Les entitats membres es comprometen a subvenir, mitjançant quotes anuals, el cost de
l'estructura bàsica del Consorci. S'entén per estructura bàsica la mínima que permet la seva
existència. L'aportació dels membres constituents serà proporcional a la seva participació
patrimonial establerta a l'art. 24.3. La dels membres adherits amb posterioritat serà la que es
determini en el procés d'admissió. Les quotes no financen serveis.
26.2 L'establiment d'un servei exigirà la l'aprovació d'una memòria, que descriurà amb detall
les característiques fonamentals de l'actuació que es vol dur a terme, la forma de gestió, les
entitats que hi participen, la durada temporal i cost previst, mitjançant un estudi econòmic
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financer. En aquest darrer determinarà els ingressos, les despeses i el cost total del servei,
el percentatge de participació de les entitats que el financen i el sistema d'assumpció de
dèficit, cas que es produeixi. Les aportacions dels partícips poden ser en forma de mitjans
personals, materials o de diner.
26.3 Abans de començar l'actuació, la memòria a que fa referència el paràgraf anterior haurà
d'haver estat aprovada sense esmena, amb caràcter previ per les entitats participis, i
definitivament per la Junta General del Consorci.
26.4 La Junta General ha de constituir una Comissió de Seguiment per cada servei, de la
qual hi formaran part els representats en la Junta General de les entitats partícips del servei,
corresponent la Presidència a qui l'ostenti del Consorci. Aquesta comissió ha d'informar amb
caràcter previ a l'adopció d'acords per la Junta General.
26.5 En la comptabilitat general del Consorci, la comptabilitat de cada servei estarà
identificada mitjançant codis específics, la qual cosa ha de permetre el seguiment del cicle
pressupostari a nivell de cada servei.
26.6 Les quotes de les entitats col·laboradores, prèviament recaptades, finançaran activitats
accessòries determinades, no podent generar dèficit en cap cas.
Article 27. Pressupost
27.1 El pressupost anual és l'expressió de les obligacions que com a màxim pot reconèixer
el Consorci en el desenvolupament del seu objecte social i dels ingressos que preveu
liquidar durant l'exercici.
27.2 La Junta General aprova abans del 31 de desembre de cada any el pressupost del
Consorci que regirà durant l'exercici següent, d'acord amb el procediment i amb les
conseqüències que estableix la legislació local.
27.3 Donat que el Consorci està adscrit al Consell Comarcal, es necessitarà informe
favorable de la Intervenció General del Consell Comarcal sobre l'estabilitat del projecte de
pressupost i garanties que evitin posar en risc la hisenda comarcal per tal de continuar la
seva tramitació.
Article 28. Comptabilitat i control econòmic i financer
28.1 El Consorci roman sotmès al règim de comptabilitat pública, d'acord amb allò que
estableix la legislació local.
28.2 La Intervenció del Consell Comarcal del Baix Penedès, directament o mitjançant una
Intervenció delegada, fiscalitza tots els actes de reconeixement i liquidació de drets i
obligacions de contingut econòmic, d'acord amb l'exercici d'aquesta funció pública.
28.3 La Intervenció del Consell Comarcal del Baix Penedès, administració pública
d'adscripció que té sectorialitzada aquesta entitat instrumental, li correspon les funcions de
informació a les administracions superiors establertes a la legislació sobre estabilitat i
sostenibilitat financera
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28.4 Si els òrgans de govern ho consideren oportú, i previ informe favorable de la
Intervenció del Consell Comarcal, una empresa externa i independent legalment autoritzada
coadjuvarà en l'auditoria dels comptes anuals.
28.5 La fiscalització externa dels comptes i la gestió econòmica del Consorci correspon a la
Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, als quals es trametrà la documentació que
estableix la Llei.
CAPÍTOL IV: Separació de membres, modificació dels Estatuts, dissolució i liquidació
Article 29. Separació dels membres del Consorci i col·laboradors no membres
29.1 Llevat del Consell Comarcal del Baix Penedès i dels Ajuntaments de Calafell i el
Vendrell, qualsevol entitat membre que estigui al corrent dels seus compromisos pot
separar-se del Consorci formulant un preavís de quatre mesos.
29.2 Si l'entitat membre que se separa hagués adscrit béns de la seva propietat al Consorci,
un cop fets els tràmits corresponents, revertiran automàticament els béns que va cedir. En el
cas dels béns adquirits pel Consorci l’adquisició dels quals hagi estat finançada per
aportacions extraordinàries d’alguns dels ens o les entitats consorciades, seran repartits i
lliurats a aquests en proporció a la seva aportació extraordinària per l’adquisició.
29.3 Així mateix, pot separar-se del Consorci qualsevol entitat col·laboradora no membre
que estigui al corrent dels seus compromisos. Les entitats adherides temporalment deixen
d'estar-ho pel simple transcurs del temps. En tot cas, la Comissió Executiva adoptarà els
acords corresponents per tal que consti en tot moment les entitats que formen part del
Consorci, en les dues vinculacions, de membre i de col·laborador.
Article 30. Modificació dels Estatuts
30.1 Qualsevol modificació dels Estatuts requerirà l'acord de la Junta General en Ple,
adoptat per la majoria absoluta i la posterior ratificació dels respectius plens també adoptada
per majoria absoluta.
Article 31. Dissolució del Consorci
31.1 El Consorci es dissoldrà per l'acord de separació del Consell Comarcal, o per acord de
separació de l'Ajuntament de Calafell o de l'Ajuntament del Vendrell. També per acord dels
seus membres o per la impossibilitat legal o material de complir els seus objectius.
31.2 L'acord de dissolució l'ha d'adoptar la Junta General per majoria de quatre cinquenes
parts de les entitats membres i ha de ser ratificat pels respectius plens. En aquest acord es
determinarà la manera com s'ha de procedir a la liquidació dels béns del Consorci i la
reversió de les obres i les instal·lacions existents.
Article 32. Clàusula de supletorietat
En tot allò que no preveuen aquests Estatuts, en relació amb el funcionament de la Junta
General, de la Consell i del Patronat, es tindrà en compte el que determinen les disposicions
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de règim local que regulen el funcionament dels òrgans col·legiats dels ens locals i el
Reglament Orgànic del Consell Comarcal del Baix Penedès.
Article 33. Disposició Transitòria.
La quota a què es refereix l'art. 26.1 corresponent a l'exercici 2015 l'assumirà íntegrament el
Consell Comarcal del Baix Penedès, aplicant-se el que preveu aquest article en l'exercici
2016”.
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat.
6.-

DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE L’EXECUCIÓ
TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 2014. – EXP. H/14/140.

Obert el punt, el Sr. Coll, regidor d’hisenda i tresorer, s’informa de l’estat de l’estat
d’execució trimestral del pressupost a 31 de desembre de 2014, així com de la proposta de
l’Alcaldia, que és del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’ALCALDIA
DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL
DEL PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 2014.- Exp. H/14/140
En data 31 de gener de 2015, la secretària interventora interina 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 quart trimestre de l’exercici 2014.
“INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL. QUART 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
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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.
•
Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament,
previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
4. INFORME
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 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 31 de desembre 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

Número d’efectius
27
2
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1.2 Funcionaris de carrera
1.3 Laboral fix
1.4 Laboral temporal

2
23
0

L’execució en les despeses de personal fins al 31 de desembre de 2014 és de 625.760,64€.
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 31 de desembre de 2014 la Fundació Josep Cañas té una plantilla de personal de 4
treballadors. Aquest personal es troba dividit en els següents sectors:
Sector

Número
d’efectius
4
0
0
2
2

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

L’execució en les despeses de personal fins al 31 de desembre de 2014 és de 24.662,63€.
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
quart trimestre de 2014 és del 74,20%, dels quals s’ha recaptat un 77,33%, amb el següent
resum per capítols:
CAPÍTOL

1.

Impostos directes

2.

Impostos indirectes

3.

Taxes
ingressos

i

4.

Transferències
corrents

altres

5.

Ingressos patrimonials

6.

Alienació d’inversions

7.

Transferències

de

Previsions
inicials

Previsions
definitives

Drets
Reconeguts
Nets

Recaptació
Líquida

Recaptació
Líquida
exercicis
tancats

1.023.549,62

1.023.549,62

1.201.475,43

999.819,00

20.000,00

20.000,00

-17.995,61*

-18.704,12*

7.776,28

1.201.784,20

1.236.152,20

834.767,60

668.120,66

139.984,52

744.725,54

752.924,66

717.523,41

554.494,07

110.742,26

54.457,12

54.457,12

49.308,21

35.343,71

8.239,28

370.109,04

370.109,04

123.699,31

10.334,61

88.206,86

0,00

462.731,89

0,00

0,00

0,00

91.730,85

capital
8.

Actius financers

9.

Passius financers
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TOTAL INGRESSOS

3.414.625,52

3.919.924,53

2.908.778,35

2.249.407,93

446.680,05

*Aquests imports negatius es deuen a les devolucions d’ingressos.
El grau d’execució del pressupost de despeses respecte el pressupost definitiu al quart
trimestre de 2014 és del 75,37%. El nivell de pagament de les obligacions reconegudes se
situa en el 93,56%, amb el següent resum per capítols:
CAPÍTOL

1.
2.

Crèdits inicials

Despeses de personal
Despeses en
corrents i serveis

3.

béns

Transferències
corrents

5.

Fons de contingència i
altres imprevistos

6.

Inversions reals

7.

Transferències
capital

8.

Actius financers

9.

Passius financers

Obligacions
Reconegudes
Netes

Pagaments
Líquids

Pagaments
Líquids
exercicis
tancats

626.252,67

626.252,67

625.760,64

613.122,72

0,00

1.560.695,58

1.616.318,62

1.521.321,61

1.388.496,13

67.564,82

43.326,86

32.561,64

25.158,37

25.158,37

0,00

199.324,62

203.821,03

183.343,07

167.020,57

4.742,18

872.258,72

1.280.258,77

438.707,02

410.104,21

18.569,61

Despeses financeres

4.

Crèdits
definitius

de

TOTAL DESPESES

112.767,07

160.711,80

160.211,20

160.211,20

0,00

3.414.625,52

3.919.924,53

2.954.501,91

2.764.113,20

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, pel que fa als pagaments,
les disponibilitats dineràries de l’entitat i l’adequació al pla de disposició de fons pel.
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, el capítol 6 s’ha executat en un
34,27%, destacant l’execució de les següents inversions:
Núm.
projecte

Denominació projecte

Partida
pressupostària

1.

Restauració ambiental de la
Riera de Sant Miquel

1720 61000

268.021,51

141.254,16

141.254,16

2.

Ampliació gimnàs municipal
i construcció annexa

3422.62204

40.304,39

40.304,39

40.304,39

3.

Condicionament torre d’en
Guaita

1792.62901

38.241,30

27.791,73

27.971,73

4.

Arranjament
municipi

4530.62903

23.038,40

23.698,67

23.033,17

5.

Xarxa wifi

4910.62700

17.000,00

16.893,61

0,00

rotondes

Crèdit definitiu

Obligacions
reconegudes
netes

Pagaments
líquids

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 862.088,52€.
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4.2.2. FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS
4.2.2.1. El grau d’execució del pressupost d’ingressos respecte el pressupost definitiu al
quart trimestre de 2014 és del 198,67%, dels quals s’ha recaptat un 99,15%, amb el següent
resum per capítols:
CAPÍTOL

Previsions
inicials

1.

Impostos directes

2.

Impostos indirectes

3.

Taxes
ingressos

i

altres

4.

Transferències
corrents

5.

Ingressos
patrimonials

6.

Alienació
d’inversions

7.

Transferències
capital

de

8.

Actius financers

9.

Passius financers

10.

TOTAL
INGRESSOS

Estimació
previsions
definitives a
final de
l’exercici

Drets
Reconeguts
Nets

Recaptació
Líquida

Recaptació
Líquida
exercicis
tancats

500,00

500,00

650,03

650,03

400,00

40.927,80

40.927,80

42.015,80

40.927,80

0,00

4.995,00

4.995,00

5.103,84

5.103,84

0,00

0,00

0,00

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

17.888,50

0,00

0,00

0,00

46.422,80

64.311,30

127.769,67

126.681,67

400,00

El grau d’execució del pressupost de despeses respecte el pressupost definitiu al quart
trimestre de 2014 és del 87,69%. El nivell de pagament de les obligacions reconegudes se
situa en el 99,42%, amb el següent resum per capítols:
CAPÍTOL

1.
2.

Crèdits
inicials

Despeses de personal
Despeses
corrents i serveis

en

béns

3.

Despeses financeres

4.

Transferències corrents

5.

Fons de contingència i
altres imprevistos

6.
7.

Inversions reals
Transferències
capital

8.

Actius financers

9.

Passius financers

TOTAL DESPESES

Estimació crèdits
definitius a final de
l’exercici

Obligacions
Reconegudes
Netes

Pagaments
Líquids

Pagaments
Líquids
exercicis
tancats

23.390,63

24.702,13

24.662,63

24.662,63

0,00

17.802,57

17.802,57

12.238,80

11.911,77

411,73

20,00

20,00

18,00

18,00

0,00

2.709,60

2.709,60

2.709,60

2.709,60

903,20

2.500,00

19.077,00

16.764,55

16.764,55

0,00

46.422,80

64.311,30

56.393,58

56.066,55

1.314,93

de
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Sobre el grau de realització dels cobraments i pagaments, per aquest període, es determina
un nivell de cobrament i pagament satisfactori en tots els capítols pressupostaris.
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 durant el quart trimestre de 2014, en relació als projectes d’inversió previstos, ha
reconegut obligacions per import de 16.577,00 € pels honoraris tècnics de redacció del
projecte executiu de la 1ª fase de Cal Fontanilles.
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 353.943,09€.
4.3. Morositat
4.3.1. AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS
Els pagaments totals realitzats per l’Ajuntament durant el quart trimestre de l’exercici han
estat de 378, dels quals 215 s’han fet dintre del període legal i 163 fora d’aquest període1,
per imports de 91.100,69€ i 301.696,69€, respectivament. A final del trimestre, es detecten
113 obligacions pendents de pagament, de les quals 103 es troben dintre del període legal
de pagament i 10 es troben fora d’aquest període, per imports de 116.423,80€ i 20.343,52€,
respectivament.
4.3.2. FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS
Els pagaments totals realitzats per la Fundació Josep Cañas durant el quart trimestre de
l’exercici han estat de 12, dels quals 11 s’han fet dintre del període legal i 1 fora d’aquest
període, per imports de 1.161,58€ i 79,86€, respectivament. All 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. Període mig de pagament
Juntament amb l’informe de morositat establert a l’art. 4.3 de la 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, s’estableix una nova obligació
d’aplicar i fer públic el període mig de pagament (PMP), a partir del tercer trimestre de 2014.
És la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, la que introdueix el concepte de PMP com una expressió de temps de pagament
o retard en el pagament del deute comercial, de forma que totes les Administracions
Públiques hauran de fer públic el seu PMP que s’haurà de calcular d’acord amb una
metodologia comuna.
I és el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,
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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el que defineix el concepte com la mesura de pagament comercial en termes econòmics. Pot
prendre un valor negatiu, tant en les operacions pagades com en les pendents de pagament,
si l’Administració paga abans de 30 dies naturals des de la presentació de les factures o
certificacions d’obra o si al final del període d’entrega de la informació encara no han
transcorregut els 30 dies.
El PMP de l’Ajuntament de Banyeres durant el quart trimestre de 2014 ha estat de 19,80
dies i el de la Fundació Josep Cañas durant el mateix període de -7,50 dies. Resulta un
PMP global durant el quart trimestre de 2014 de 19,75 dies.
4.5. Indicadors comptabilitat nacional
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa i límit del
deute viu:
4.5.1. Al quart trimestre de l’exercici en resulta una necessitat de finançament de
281.920,36€. Aquesta necessitat de finançament ve motivada, bàsicament, 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.
4.5.2. Respecte la Regla de la despesa calculada en el quart 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 -485.553,89€. Per tant, la corporació local no compleix amb l’objectiu de la
Regla de la Despesa en aquesta fase d’execució 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 €.
4.5.3. El deute viu al finalitzar aquest quart trimestre és de 1.187.805,33€. En conseqüència,
la ràtio del deute viu es situa a 31 de desembre de 2014, i considerant com a denominador
els ingressos corrents consolidats del darrer exercici liquidat, en el 43,73%2.
5. CONCLUSIONS
L’Ajuntament no compleix al quart 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 quart trimestre de l’exercici han

2

En el càlcul de la ràtio del deute viu hem considerat el deute viu a 31 de desembre de 2014 i els ingressos corrents liquidats consolidats de l’exercici 2013.
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estat de 378, dels quals 215 s’han fet dintre del període legal i 163 fora d’aquest període3,
per imports de 91.100,69€ i 301.696,69€, respectivament. A final del trimestre, es detecten
113 obligacions pendents de pagament, de les quals 103 es troben dintre del període legal
de pagament i 10 es troben fora d’aquest període, per imports de 116.423,80€ i 20.343,52€,
respectivament.
Els pagaments totals realitzats per la Fundació Josep Cañas durant el quart trimestre de
l’exercici han estat de 12, dels quals 11 s’han fet dintre del període legal i 1 fora d’aquest
període, per imports de 1.161,58€ i 79,86€, respectivament. All 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.
El PMP global de l’Ajuntament de Banyeres corresponent al quart trimestre de 2014 és de
19,75 dies.
S’assoleix, dins de la normalitat, i dins de les disponibilitats dineràries pel que fa als
pagaments, 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 31 de gener de 2015, d’execució
trimestral del pressupost de l’exercici 2014 corresponent al quart 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.”
Donant-se per assabentats.
Tot seguit el Sr. Menéndez manifesta:
L'Ajuntament no compleix al quart trimestre de 2014 amb l'objectiu d'estabilitat
pressupostària i no compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa.
En quant al Deute viu: perquè no ni ha criteris.
Per altre part,
L'Ajuntament va ingressar més de 177 mil € més en el capítol 1 d’Impostos
municipals, sobre el que tenia previst.
També de transferències de l’Estat: altres 24 mil € més del previst.
També altres 80 mil € de transferències per conveni urbanístic, alienació de
patrimoni, no previstes en el Pressupost de 2014.
Por altre part vostès es queixen de res, en absolut, perquè la Generalitat no compleix
amb els compromisos de transferències :
No hem recaptat res dels 91 mil € del Fons de Cooperació Local de la Generalitat.
Tampoc dels 34 mil € de manteniment del programa PUOSC. Ambdós reconeguts
però no pagats.
Tampoc res dels 26 mil € previstos del Conveni amb la Generalitat per a l’Escola
Bressol, encara que aquí la Diputació, amb diners de les administracions locals, ve a
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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substituir a la Generalitat, tot i amb menys aportació econòmica.
Això és, s’ingressa més, però per exemple en inversions sols se reconeixen un 34%
de las previstes en el pressupost 2014. Més de 700 mil € menys. I això aquest any 2014.
Els anteriors les inversions reconegudes ni arribaven al 20%. Això és incapacitat de gestió.
O sigui, ingressem més i invertim menys del previst, es una forma d’obtenir
romanents en les liquidacions del pressupost. Això si, les despeses corrents segueixen
menjant-se el pressupost.
En l’incompliment de pagaments se observa que si es paguen menys factures fora
del període legal que dins, però l’import de les de fora del període legal supera por més de 3
vegades a las que es paguen dins del període legal.
El Sr. Coll, li fa una breu explicació de les discrepàncies del Sr. Menéndez, d’acord
amb els antecedents manifestats i en quan al termini de pagament, li manifesta que la
legislació estableix un termini de 60 per pagar i s’està complint en la majoria dels pagaments
i que el pendent de pagament a 31 de desembre de 2014, s’ha reduït.
El Sr. Menéndez li respon que les pagaments efectuats, 300, aproximadament, s’han
fet en termini legal i 133 fora de termini.
El Sr. Coll, insisteix, en que sap que som dels ajuntaments que paguem bé, als
voltants dels 49 dies de rebre’s la factura, i el deute es va reduint.
I cal tenir en compte que si no ens arribem les subvencions atorgades, no les podem
recaptar, amb els conseqüents desfasament de tresoreria.
La Sra. Alcaldessa, en quan a l’ingrés de 80.000,00, són les que va lliurar l’empresa
Esteve Química l’any passat i s’invertiran enguany.
Finalment el Sr. Coll, manifesta que els números són bastant bons i millors que els
anteriors.
7.-

APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL REGLAMENT MUNICIPAL PEL QUAL
S’ESTABLEIXEN EXCLUSIONS A L’OBLIGACIÓ DE FACTURACIÓ ELECTRÒNICA.
– EXP. H/15/019.

Pel Sr. Coll, regidor d’hisenda i tresorer, s’informa que es tracta de reglamentar que
els empresaris que l’import de les seves factures no superin els 5.000,00 €, no calgui que les
presentin electrònicament, mitjançant la plataforma e_FACT, a la que està adherit
l’Ajuntament, sinó en paper, tal com estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls
de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.
El Sr. Menéndez, manifesta que el que fem es que no passin els possibles controls.
El secretari-interventor informa que el es proposa, atenent el contingut de la Llei
25/2013, és que les petites empreses que la seva facturació es sempre inferior a 5.000,00, i
que no solen disposar de mitjans informàtics, puguin presentar les seves factures en format
paper. Es dir no totes aquelles factures inferiors a 5.000,00 €, doncs aquelles empreses que
ja emeten factures de més de 5.000,00 €, aquelles factures per import inferior també les
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hauran de passar per l’e-Fact.
Vista la proposta de l’Alcaldia, de data 12 de març, que és del tenor literal següent:
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA
APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL REGLAMENT MUNICIPAL PEL QUAL
S’ESTABLEIXEN EXCLUSIONS A L’OBLIGACIÓ DE FACTURACIÓ ELECTRÒNICA.- Ex.
H/15/019
Antecedents
Per provisió de l’alcaldia de data 4 de març de 2015 s’inicia expedient per tramitar
l’aprovació del Reglament municipal pel qual s’estableixen exclusions a l’obligació de
facturació electrònica.
En data 6 de març de 2015 el secretari interventor emet informe sobre la legislació aplicable
i el procediment a seguir.
La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el Sector Públic, d’aplicació segons el seu article 2 a les factures
emeses en el marc de les relacions jurídiques entre proveïdors de béns i serveis i les
Administracions Públiques, disposa al seu article 4 que tots els proveïdors que hagin
entregat béns o prestat serveis a l’Administració Pública podran expedir i remetre factura
electrònica, assenyalant les entitats que, en tot cas, estaran obligades a l’ús de la factura
electrònica i a la seva presentació a través del punt general d’entrada que correspongui.
S’afegeix, en l’últim paràgraf d’aquest article:
“No obstant, les Administracions Públiques podran excloure reglamentàriament d’aquesta
obligació de facturació electrònica a les factures l’import de les quals sigui de fins 5.000
euros i a les emeses pels proveïdors als serveis en l’exterior de les Administracions
Públiques fins que aquestes factures puguin satisfer els requeriments per a la seva
presentació a través del Punt general d’entrada de factures electròniques, d’acord amb la
valoració del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i els serveis en l’exterior
disposin dels mitjans i sistemes apropiats per a la seva recepció en aquests serveis”.
El present Reglament pretén donar compliment a l’esmentada previsió, tenint en compte, en
relació amb les factures de quantia inferior o igual a 5.000 euros, les dificultats inicials que
podrien sofrir els petits comerços i negocis individuals que realitzen subministraments i/o
serveis d’escassa quantia.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament Municipal pel qual s’estableixen exclusions a
l’obligació de facturació electrònica.
Es transcriu seguidament el text literal del Reglament:
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“REGLAMENT PEL QUAL S’ESTABLEIXEN EXCLUSIONS A L’OBLIGACIÓ DE
FACTURACIÓ ELECTRÒNICA
Article únic.- Exclusió de l’obligació de facturació electrònica
Fent ús d’allò previst a l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, aquest
Ajuntament exclou de l’obligació de facturació electrònica als proveïdors que emetin factures
d’un import de fins a 5.000 euros.
Disposició final única.- Entrada en vigor
Aquest Reglament entrarà en vigor a partir de la publicació del seu íntegre en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona. “
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública i audiència als interessats per un termini
de 30 dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments, mitjançant publicació
d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i fixació d’Edicte en el
Tauler d’Anuncis d’aquest Ajuntament.
TERCER.- En el supòsit de què no es presentin reclamacions, el Reglament es considerarà
aprovat definitivament de forma automàtica, havent-se de publicar el seu text íntegre en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, moment en què entrarà en vigor, amb caràcter
retroactiu del 15 de gener de 2015.”
Sotmès a aprovació, per unanimitat dels assistents, s’aprova, adoptant-se els acords
que s’hi esmenten.
8.-

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS D’EXERCICI TANCATS NÚM. 1/2015. – EXP.
H/15/036.

Pel Sr. Coll, regidor d’hisenda i tresorer, s’explica que com passa cada any i als
efectes de poder pagar les factures que han arribat i que es corresponen a l’exercici anterior,
s’ha tramitat l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2015.
Vista la proposta de l’Alcaldia de data 13 de març, que és del tenor literal següent:
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA
D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEIDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL
DE CRÈDITS D’EXERCICI TANCATS NÚM. 1/2014.- Exp. H/15/036
Antecedents
Per providència de l’Alcaldia de data 6 de març de 2015, es va iniciar l’expedient per a
aprovar i comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2015 per donar
cabuda pressupostària a factures que detallen prestacions portades a terme per diversos
proveïdors durant l’exercici 2014 i que no van ser imputades a aquest pressupost.
El regidor d’hisenda ha formulat la proposta raonada corresponent en data 12 de març de
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2015.
El secretari-interventor ha emès informe en data 13 de març de 2015, en sentit favorable.
Fonaments de dret
Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2015, per import de
121.279,17 (cent vint-i-un mil dos-cents setanta-nou euros i disset cèntims), segons el detall
individualitzat que figura a l’Annex d’aquesta proposta.
SEGON.- Fer els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació
d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent.
ANNEX
Reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de proveïdors diversos per despeses no
imputables al pressupost de l’exercici en el que es van realitzar (2014)
Aplicació
pressupostària
1320 21400
1320 22103
1510 62900

Concepte

Import

1357- Substitució llums vehicle vigilants
1522- Benzina per vehicles municipals mes desembre
1525- Formació vorera parcel·la zona Pinetellada

1510 62900

1561- Panots per obra C. Barcelona

1550 22199

1444- Senyalització vial

1550 22199

1560-Formigó per bancs del priorat

1550 22199

1533- Material de serveis

1550 62502

1443- 10 bancs plaça de l’ajuntament

1610 21000

1551- Reparar avaria pou aigua Pinetellada

1610 21000

1552- Reparar fuita aigua Av Verge Priorat

1610 21000
1610 21000
1610 21000
1610 21000
1610 22100
1610 22100
1610 22100
1610 22100
1610 22101

796,18 € Interoad, S.L
12,10 € Incatur
109,24 € Ferreteria Jaume, S.A
1.815,00 € Entorn Urbà, S.L
24,00 € Josep Anton Jané Raventós
122,40 € Josep Anton Jané Raventós
Construccions Raventós Inglada,
951,98 € S.L
Construccions Raventós Inglada,
346,82 € S.L

1555- Fuita d'aigua C. Bisbe Sanahuja
1556- Fuita d'aigua C. Saragossa
1307- Rectificació factura
setembre

22-14

Proveidor

62,44 € Taller Sergi Garcia Jurado
57,49 € Ciurana Gasull, S.L
Construccions Raventós Inglada,
5.203,00 € S.L
1.880,34 € Incatur, S.L

F

avaries

mes

1308- Reparació avaries aigua mes setembre
1470- Electricitat 20-10-2014 a 20-11-2014 Aigua dipòsit
nou 480825510
1483- Electricitat 15-10-2014 a 12-12-2014 Pou Boscos
486272849
1485- Electricitat 14-10-2014 a 11-12-2014 Pous
Regants 40023363156
1487- Electricitat 15-10-2014 a 12-12-2014 Pou Boscos
486797845
1520- Subministrament aigua mes desembre

-4.783,48 €

Sorea, S.A

3.953,29 € Sorea, S.A
611,82 €
211,74 €
159,24 €
184,78 €

Endesa Energia, S.A
Endesa Energia, S.A
Endesa Energia XXI, S.L
Endesa Energia, S.A

8.030,35 € Consorci d'aigües de Tarragona
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1610 22101

1521- Subministrament aigua mes desembre

1620 22700

1516- Servei recollida selectiva mes novembre

1620 22700

17/2015- Recollida servei selectiva mes desembre

1620 22700

1517- Servei deixalleria comarcal mes novembre

1620 22700

14/2015- Servei deixalleria comarcal mes desembre

1620 22700

1519- servei recollida residus mes novembre

1620 22700

13/2015- Servei recollida residus mes desembre

1630 22700

1532- Servei neteja viaria mes desembre

9243 62200

1650 21000

1543- Escomesa Centre Cívic Priorat
1451- Muntatge i desmuntatge 3 focus Urbanització
Priorat
1471- Manteniment enllumenat mes novembre
1514- Instal·lar focus rotondes Banyeres i Saifores

1650 21000

1544- Reposició punt de llum C. Ametllers

1650 21000

1545- Reparació punts llums priorat

1650 21000
1650 21000

1.042,15 € Eco BP, S.L
1.412,37 € Eco BP, S.L
1.412,37 € Eco BP, S.L
13.485,92 € Eco BP, S.L
13.485,92 € Eco BP, S.L

1650 21000
1650 21000

1550-Modificar i reparar quadre llums C. Saragossa

1650 21000

1573- Manteniment enllumenat públic mes desembre

1650 21000

1542- Reparació línies C. Pau Casals

1650 21000

1690 22799

1576- Reparació llums parc C. Farigola
1414- Electricitat 13-10-2014 a 11-12-2014 C. Burgos
40010310810
1420- Electricitat 10-11-2014 a 10-12-2014 C. Farigola
Priorat 40011998128
1481- Electricitat 10-11-2014 a 10-12-2014 Marquesa
Griny 486216857
1482- Electricitat 10-11-2014 a 12-12-2014 Sector B-2
486797786
1484- Electricitat 13-10-2014 a 12-12-2014 C.
Saragossa 40009879950
1503- Desinsectació mes desembre

1692 22700

1518- Servei recollida voluminosos mes novembre

1692 22700

15/2015- Servei recollida voluminosos mes desembre

1693 22700

1515- Servei recollida fracció vegetal mes novembre

1693 22700

16/2015- Servei recollida fracció vegetal mes desembre

1650 22100
1650 22100
1650 22100
1650 22100
1650 22100

llums

1710 21000
1710 21000

1404- Manteniment jardins i arbrat mes novembre

1710 21000

1538- 2 fustes

2312 22000

1533- Material de serveis

1693 62300
1694 22100

2312 22700

1415- Electricitat 13-10-2014 a 11-12-2014 Local Joves,
Serveis Socials 40022396459
1523- Servei neteja locals municipals mes desembre

3120 22300

1539- Servei taxi consultori mèdic mes de novembre

3120 22300

1540- Servei taxi consultori mèdic mes de desembre

3120 22700

1523- Servei neteja locals municipals mes desembre

3210 22700

1523- Servei neteja locals municipals mes desembre

2312 22100

547,77 €

Elèctrica Güell, S.A

1.405,14 € Elèctrica Güell, S.A
1.616,68 € Josep Anton Jané Raventós

C.

1515- Servei recollida fracció vegetal mes novembre.
Inversió en maquinària
17/2015- Servei recollida fracció vegetal mes desembre.
Inversió en maquinària
1489- Electricitat 15-10-2014 a 12-12-2014 ermita mare
de Deu 40010423092
1531- Manteniment jardins i arbrat mes desembre

1693 62300

6.675,00 € Cespa, S.A
3.617,42 € Elèctrica Güell, S.A

1.187,39 € Elèctrica Güell, S.A
2.013,78 € Elèctrica Güell, S.A

1546- Reparació per accident
Saragossa
1547- Instal·lació llums a Saifores

1650 21000

vehicle

3.181,23 € Consorci d'aigües de Tarragona
1.042,15 € Eco BP, S.L

1.871,48 €

Elèctrica Güell, S.A

1.149,63 € Elèctrica Güell, S.A
389,74 € Josep Anton Jané Raventós
1.058,76 € Elèctrica Güell, S.A
4.472,18 € Elèctrica Güell, S.A
483,93 € Elèctrica Güell, S.A
58,50
82,58
703,51 €
79,28 €
171,02 €

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

267,41 € Deterco, S.L
1.079,85 € Eco Bp, S.L
1.079,85 € Eco BP, S.L
3.304,02 € Eco BP, S.L
3.237,71 € Eco BP, S.L
156,93 €
156,93 €
52,01 €

Eco BP, S.L
Eco BP, SL
Endesa Energia XXI, S.L

3.900,62 € Cespa, S.A
3.900,62 € Cespa, S.A
19,36 € Juan Casals Sadurní
26,11 € Ferreteria Jaume, S.A
76,96

Endesa Energia XXI, S.L

23,40 € Gruman´s Servicios
64,82 € Auto-Taxi Josep Singla
58,06 € Auto-Taxi Josep Singla
606,38 € Gruman´s Servicios
1.830,05 € Gruman´s Servicios
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3211 22199

1533- Material de serveis

3211 22199

1565- Material de serveis escola publica i local joves

3211 21300

1549- Reparació persianes de l'escola publica
1523- Servei neteja locals municipals mes desembre

3211 22700
3320 62900
3371 22100
3371 22199

1548- Llibres per la biblioteca
1415- Electricitat 13-10-2014 a 11-12-2014 Local Joves,
Serveis Socials 40022396459
1562- Pintura per local de joves

3371 22700

1523- Servei neteja locals municipals mes desembre

3372 22001

1528- Revistes i diaris per Llar d'avis mes desembre

3380 22609

1491- 120 kg caramels per Festa de Reis

3380 22609
3380 22609
3380 22609
3380 22609
3420 22100
3421 21300

1535- Taller titelles de tija dels Reis Mags
1536- Concert Sant Esteve
1559- Pintura per pessebre
1533- Material de serveis
1397- Electricitat 31-10-2014 a 30-11-2014 Camp Futbol
475060820
1566- Reparació bomba de la piscina

9200 22000

1422Electricitat 11-08-2014 a 10-10-2014 Pista
Poliesportiva 40010423486
1537- Liquidació 01-09-2014 a 31-12-2014 línia regular
de Banyeres
1316- 30 caixes de paper Din A4 per Ajuntament
1524- Material d'oficina per Ajuntament

9200 22000

1526- Material d'oficina per Ajuntament

9200 22000

1527- Material d'oficina per Ajuntament

3428 22100
4410 22300
9200 22000

9200 22000
9200 22000
9200 22000
9200 22100
9200 22103
9200 22105

1571- Servei copies IR2025,IR3080,IR2870,IR2870 2811-2014 a 30-12-2014
1574- Segell Ajuntament de Banyeres
1577- Telèfon juliol Escola Bressol 977670995
1488- Electricitat 13-08-2014 a 13-10-2014 Casa Mestre
40009545693
1522- Benzina per vehicles municipals mes desembre

11,11 € Ferreteria Jaume, S.A
159,18 € Tot per a la llar Jaume
112,11 € Carpinteria Guerrero, S.L
5.188,53 € Gruman´s Servicios
Llibreria Mitjans Josep Mitjans
167,80 € Benach
153,92

Endesa Energia XXI, S.L

Productos Pinturas
173,64 € 2000, S.L
109,19 € Gruman´s Servicios

Tarragona

39,40 € Roso Borrell Montserrat
378,00 € Josepa Jané Figueres Ca la Rita
El Burro dels Jocs Montse
342,00 € Montoto Mulet
Agrupació Coral Ressò de
490,00 € L'Arboç
Productos Pinturas Tarragona
2,36 € 2000, S.L
63,16 € Ferreteria Jaume, S.A
1.068,32

Endesa Energia XXI, S.L.U

58,08 € Josep Anton Jané Raventós
96,11 €
1.695,73 €

Endesa Energia XXI, S.L.U
Autocars Poch, S.A

406,56 Canon Penedès, S.A
399,05 € Lyreco España, S.A
18,40 € Roso Borrell Montserrat
6,20 € Roso Borrell Montserrat
352,42 €

Canon Penedès, S.A

56,34 € GS Ofimàtica, S.L
84,64 € Telefònica de España, S.A.U
128,09 €

Endesa Energia XXI, S.L

148,27 € Ciurana Gasull, S.L
42,97 € Manantial Sant Hilari

9200 22199

1570- Aigua per Ajuntament
1504- Material de varis

9200 22199

1534- Pancarta de la Marató de TV3

9200 22199

1533- Material de serveis

9200 22299

1529- Servei missatgeria mes desembre

9200 22601

1474- Lots de nadal

9200 22601

1475- Lots de nadal

9200 22601

1564- Felicitació nadal

9200 22201

1567- Servei de correus mes desembre

9200 22601

1568- Aperitiu per treballadors ajuntament

9200 22601

1569- Dinar equip de govern per comiat secretari

9200 22601

1572- Val dinar per 2 parelles noces d'or

9200 22601

1557- dinar regidor Merino i organitzadors fira medieval

145,20 € Hotel Restaurant El Bosc, SCP
51,28 € Hotel Restaurant El Bosc

9200 22700

1523- Servei neteja locals municipals mes desembre

934,44 € Gruman´s Servicios

1563- Abonament Contracte prevenció Riscos Laborals
any 2014
1533- Mobiliari de serveis

-14,90 €

9200 22706
9200 62500

90,46 € Josepa Jané Figueres
146,41 € Publiciutat, S.L
177,61 € Ferreteria Jaume, S.A
31,04 € MRW El Vendrell
1.523,94 € Celler El Pàmpol, S.L
74,70 € Celler el Pàmpol, S.L
108,90 € Publicacions Penedès, S.A
200,03 € Correos, S.A
319,00 € Puig Jornet, S.L
86,99 € Puig Jornet, S.L

ACM Risclab

1.298,67 € Ferreteria Jaume, SA
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9201 22100
9201 22700
9202 22100
9202 22700
9240 22000

1486- Electricitat 13-08-2014 a 13-10-2014 Hotel
d'entitats 484221748
1523- Servei neteja locals municipals mes desembre

134,43 €

1415- Electricitat 13-10-2014 a 11-12-2014 Local Joves,
Serveis Socials 40022396459
1523- Servei neteja locals municipals mes desembre

76,96

Endesa Energia XXI, S.L

46,34 € Gruman´s Servicios
Endesa Energia XXI, S.L

23,35 € Gruman´s Servicios
7,51 Papereria El Vendrell, S.L

9240 22700

1366- Paper de color per Centre Civic
1523- Servei neteja locals municipals mes desembre

9240 63500

1533- Mobiliari de serveis

9241 22700

1523- Servei neteja locals municipals mes desembre

46,84 € Gruman´s Servicios

1418-Electricitat 14-10-2014 a 11-12-2014 Centre Civic
Saifores 40023363180
1523- Servei neteja locals municipals mes desembre

108,27

9242 22100
9243 22700

840,07 € Gruman´s Servicios
461,93 € Ferreteria Jaume, S.A
Endesa Energia XXI, S.L

172,40 € Gruman´s Servicios

Seguidament el Sr. Menéndez manifesta: Veiem que s’ha agilitzat bastant els
pagaments de facturacions i les factures que compren no es signifiquen per dates
endarrerides i la seva quantia es raonable. I que aprovaran aquest expedient.
El Sr. Coll, informa que són factures de proveïdors de serveis que s’han presentat
durant el decurs d’aquest exercici i que es corresponen a l’exercici 2014.
Sotmès a votació, per unanimitat dels assistent, s’aprova.

9.-

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA-EPM DE
L’AJUNTAMENT DE BANYERES EL PENEDÈS DE SUPORT A LA SIMPLIFICACIÓ
DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES PER LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE
LUCRE. – EXP. C/15/055.

Per la Sra. Alcaldessa, s’explica que la moció va ser presentada pel Grup Municipal
d’ICV-EUIA-EPM, atenent la modificació de la legislació de societat que obligava a totes les
associacions i entitats sense ànim de lucre, que va establir l’obligació de presentar la
declaració i liquidació de l’impost sobre societat, però que finalment ha estat modificada,
deixant sense efecte aquesta obligació. I que conseqüentment en la reunió de portaveus, es
va acordar de retirar de l’ordre del dia.
10.-

PRECS I PREGUNTES.
10.1 – Condemna de l’atemptat perpetrar ahir a Tunísia.

Pel Sr. Merino, tinent d’alcalde, es proposa condemnar l’atemptat que va succeir ahir
a Tunísia per un grup yihadista, en el qual varen morir 20 turistes, entre els quals hi havien
dos espanyols, i tres tunisians.
S’acorda condemnar l’atemptat.
10.2 – Nomenament secretari interventor:
Per la Sra. alcaldessa en relació a les qüestions que s’han presentat envers el
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nomenament del nou secretari-interventor, ja han estat respostes en el punt 2 de l’ordre del
dia.
10.3 – Línia telefònica Centre Atenció Primària.
Pel Sr. Lluís Inglada, regidor d’ICV-EUiA-EPM, en relació al telèfon del CAP,
pregunta com està, doncs segueix amb problemes.
La Sra. alcaldessa l’informa de que la línia pertany a la Xarxa Sanitària i Social Santa
Tecla; que es va reunir amb el director gerent de les àrees bàsiques de salut, Sr. Canyelles,
en el decurs de la qual varen dir de tenir una reunió per tractar el problema del WIFI i al cap
de 24 hores es va solucionar.
El Sr. Jordi Guasch, informa que es va instal·lar una línia VPN, i varen parlar amb el
Delegat del Govern Sr. Nin i sembla ser que amb telefònica no hi ha amb qui parlar, per tal
de tractar la problemàtica i cercar una solució.
La Sra. Alcaldessa informa que van posar una línia WIFI Penedès, de 10 MB i es
rebia més bona senyal, i tot i així necessiten més línia. També ha parlat amb els municipis
de la comarca, i també tenen els mateixos problemes. Sembla ser que volen una línia de
telefònica, i caldrà fer més passos.
El Sr. Inglada corrobora que caldrà fer-los i que la problemàtica s’ha de solucionar.
La Sra. alcaldessa li respon que és un problema de la Xarxa Sanitària i Social Santa
Tecla, tenen un problema de línia i la que els vam posar no la volen. A l’igual que la
cobertura de la llicència del Dr. Enric, que va ser pare i va estar uns dies de permís, sense
portar un substitut.
El Sr. Inglada pregunta si es té constància escrita de la denúncia, perquè a la revista
de Santa Tecla surt que no hi ha problemes i en tot cas s’hauria de formular per escrit.
El Sr. Guasch, proposa fer un manifest del Ple i lliurar-lo a Santa Tecla, per tal que
adoptin les mesures pertinents.
El Sr. Menéndez, pregunta si el problema és de Santa Tecla,
La Sra. alcaldessa li respon que si, que al CAP la gent marxava esparverada, per la
problemàtica envers el servei que els presten. I que la línia és responsabilitat de Santa
Tecla.
El Sr. Inglada manifesta que cal que quedi constància de la situació que es pateix.
La Sra. alcaldessa li respon que és molt difícil, hi va haver la baixa per paternitat i no
la van cobrir i sembla ser que es va saturar el servei, més tenint en compte que els
ordinadors no funcionaven correctament.
Prèvia deliberació s’ACORDA: Fer los un manifest per tal que adoptin les mesures
pertinents.
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10.4 – Formació membres electes.
Per la Sra. alcaldessa s’informa que l’equip de govern es va plantejar durant l’any
2013 si seria adient que l’ajuntament assumís el cost econòmic de la formació que
necessitessin fer els regidors per a l’exercici de les seves funcions. Formació que podria
consistir en l’assistència a conferencies, fòrums, jornades o qualsevol altre tipus d’activitat
formativa directament relacionada amb l’exercici del càrrec.
Consultat aquest aspecte amb el secretari-interventor municipal en aquell moment,
va informar que és totalment lícit i, de fet és habitual en molts ajuntaments, que aquestes
despeses siguin assumides per l’ajuntament, a fi de que els electes puguin disposar de
l’opció d’ampliar els seus coneixements a fi que els ajudin a millorar en la seva gestió
municipal. Però cal que aquesta dotació pressupostària es prevegi en el pressupost
municipal, cosa que fins al moment a Banyeres no s’havia fet mai.
Davant d’aquesta resposta l’equip de govern encarrega al secretari-interventor que
en el pressupost del 2014 i futurs es disposi d’una partida amb dotació suficient per tal de
cobrir les despeses de les inscripcions o matricules per realitzar activitats formatives per part
dels electes amb funcions de govern, o que disposin d’una delegació de funcions per part de
l’alcaldia dins del cartipàs municipal, amb el benentès que caldrà que la formació que es
vulgui fer estigui directament relacionada amb la gestió municipal.
Es va considerar rellevant com a criteri justificatiu de la dotació d’aquesta partida
pressupostària, la manca actual de formació subvencionada per a càrrecs electes, mentre
que pel que fa al personal de l’administració local hi ha un ventall de formació molt ampli en
totes les matèries i generalment gratuït o bonificat en un percentatge molt elevat. Pel que fa
a càrrecs electes, el nombre d’activitats formatives és molt mes reduït i no gaudeix, en
absolut, del mateix nivell de bonificació que la del personal.
En la redacció del pressupost del 2014, seguint l’encàrrec fet per l’equip de govern
de dotació de partida pressupostaria per a formació de càrrecs electes, per motius que ara
mateix desconeixem, secretaria-intervenció, en lloc de fer-ho creant una partida nova, ho va
fer ampliant el crèdit de la partida existent de formació de personal.
En el decurs de l’any 2014 es varen fer tres peticions de formació per part de
diferents regidors i totes elles van ser ateses pels titulars de la secretaria intervenció, sense
cap tipus de reparament, amb la qual cosa l’equip de govern té el convenciment d’haver
estat actuant, en tot moment, d’acord amb la legalitat vigent.
El Sr. Inglada manifesta que no hi està d’acord i pregunta quin tipus de formació,
aquesta formació, concretament un mestratge et dóna una titulació universitària que pot ser
utilitzada fora de l’àmbit corporatiu, i que la partida pressupostària no existeix.
La Sra. alcaldessa, reitera que a finals de l’exercici 2013, a l’hora de confeccionar el
pressupost de 2014, va demanar al secretari-interventor que dotes una partida amb
consignació suficient per a fer front a les despeses de formació dels electes i va incrementar
la partida de formació amb crèdit suficient i en el decurs de l’exercici 2014, es varen
comptabilitzar despeses de formació d’electes per tres secretaris interventors diferents i
sense cap problema.
El Sr. Inglada reitera que no hi havia partida i no es podia satisfer la despesa.
La Sra. alcaldessa l’informa de que les factures veren ser aprovades sense cap tipus
de reparament.
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El Sr. Inglada manifesta que els secretaris es varen equivocar.
El Sr. Menéndez, manifesta que l’actuació és una forma de disfressar-ho.
El Sr. Inglada insisteix en que el un mestratge no es formació específica i que el
càrrec públic que l’hagi fet, tingui a bé retornar els diners.
Finalment la Sra. Alcaldessa, i per tancar el tema, manifesta que abans es gastaven
en dinars, viatges, rellotges, etc, i que prefereix que es gastin en formació.
10.5 – Acomiadament treballadores Llar d’Infants.
En relació a la pregunta formulada pel Sr. Inglada en el proppassat plenari, en relació
a l’acomiadament de dues empleades de l’escola bressol, la Sra. alcaldessa, informa, que
l’any passat i degut a la poca matriculació de nens i nenes per la nostra Escola Bressol, es
varen tenir d’amortitzar dues places de mestres, doncs d’acord amb el que estableix la
normativa de la Generalitat, la ràtio de professionals tenia de ser de quatre professionals,
com a mínim un d’ells amb categoria professional i titulació de mestra en educació infantil,
tal i com tenim actualment, per tant sobraven dues places, que es van tenir d’amortitzar,
degut a que potser amb les despeses ocasionades (6 mestres per 24 alumnes) no hagués
estat viable, ni sostenible, mantenir la nostra estimada Escola Bressol.
Us recordo que quan vaig agafar la responsabilitat l’any 2007, com a regidora
d’Ensenyament, vàrem tenir que contractar urgentment la instal·lació d’un mòdul prefabricat i
posteriorment un altre per poder donar aquest servei a les famílies que en aquell moment no
tenien plaça, per tant el fet de tenir que acomiadar dues mestres, va ser per part meva molt
dolorós.
El Sr. Inglada li manifesta que no li està contestant la seva pregunta, volíem saber
quina era la sentència i quin cost i perquè al judici hi va anar una empleada.
La Sra. alcaldessa li respon que hi va anar la directora de l’escola de bressol.
El Sr. Inglada li manifesta que varen ser acomiadades per decisió política i sense
indemnització.
La Sra. alcaldessa l’informa que l’acord d’acomiadament va ser adoptat de
conformitat amb l’informe de Secretaria Intervenció i va ser adoptat arran de l’informe emès
per la direcció del centre, que va donar les seves raons, i les acomiadades varen anar a
judici, doncs inicialment se les va acomiadar sense indemnització, després se les va
indemnitzar en 8 dies i finalment d’acord amb la sentència en un total de 20 dies per any
treballat.
El Sr. Inglada insisteix en que no vol contestar-lo.
La Sra. alcaldessa li respon que ja l’ha contestat i que la sentència va ser de 20 dies
per any treballat més costos.
El Sr. Inglada pregunta qui ha pagat la defensa i despeses del judici i quin cost.
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La Sra. alcaldessa li respon que ho ha pagat l’Ajuntament i que ara no té els
números.
El Sr. Inglada li respon que els v demanar i que políticament van dir que no.
10.6 – Neteja recinte del mercat dels diumenges.
Pel Sr. Inglada es demana que la zona on es realitza el mercat dels diumenges,
l’entrada a Banyeres venint de L’Arboç, estigui neta, doncs està plena de borses.
La Sra. alcaldessa li respon que dilluns passat i van netejar-la.
El Sr. Inglada li manifesta que varen fer poca cosa, doncs encara n’hi ha.
La Sra. alcaldessa li respon que demanarà als del mercat que tinguin a bé netejar el
recinte. I que cada setmana facin un sector a fons.
10.7 – Plana web de l’Organisme Autònom Fundació Josep Cañas.
Pel Sr. Menéndez s’informa que a la plana web de l’Organisme Autònom Fundació
Josep Cañas consta l’escrit del Sr. Joan Jané, de fa més d’un any, així com la contestació
de la Sra. alcaldessa. I demana que es retirin de la plana web.
10.8 – Petició documentació.
Pel Sr. Menéndez es manifesta que, fa més d’un més varen demanar documentació
relativa als arrendaments financers i encara no se’ls ha lliurat, ni ensenyat.
La Sra. alcaldessa li respon que l’anterior secretaria va dir-li que la tenia a punt per
ensenyar-los-la.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alçà la sessió a les 21.10
hores, de la qual s’estén la present acta, que signa la Sra. alcaldessa, amb mi, el secretari–
interventor, que certifico.
LA PRESIDENTA,

EL SECRETARI-INTERVENTOR,
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