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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN SESSIÓ
ORDINÀRIA QUE TINGUÈ LLOC EL DIA 19 DE SETEMBRE DE 2013
A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 19 de
setembre de 2013, a les 20,00 hores, sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Núria
Figueras Tuset, assistits per la Secretària-Interventora, en règim d’acumulació, Sra.
Marta Cajide Barbeito, es reuneixen els Regidors:
1.Sra. Núria Figueras Tuset.
2.Sr. José Maria Acosta Fajardo.
3.Sr. Jordi Guasch Bea.
4.Sr. Joan Coll Molero.
5.Sra. Joana Josepa Fernàndez Coll.
6.Sr. Avelino Menèndez Suàrez.
7.Sra. María Dolores Medina Donaire.
8.Sra. Ana Dolores Ordoñez Rivero.
9.Sr. Jorge Santalla Montes.
10.Sr. Lluís Inglada Jané.
11. Sr. Jerónimo Merino Iglesias.
Els reunits constitueixin quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió que ha
estat oportunament convocada per aquest dia i hora.
Acte seguit es passa a tractar el següent
ORDRE DEL DIA
1.APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 19 DE SETEMBRE DE
2013.
2.APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ALCALDIA DE RESOLUCIÓ EN
SENTIT DESESTIMATORI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A L’ACORD
PLENARI DE DATA 25 DE JULIOL DE 2013, PEL QUE FA A L’AMORTITZACIÓ DE
DUES PLACES DE L’ESCOLA BRESSOL MARTA MATA, I APROVACIÓ
DEFINITIVA DE L’AMORTITZACIÓ DE DUES PLACES DEL PERSONAL LABORAL
INTERÍ DE L’ESCOLA BRESSOL MARTA MATA I DE LA MODIFICACIÓ DE LA
PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS.
3.APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE ALCALDIA D’APROVACIÓ
DEFINITIVA DELS COMPTES ANUALS CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2012,
PEL QUE FA A L’AJUNTAMENT I A LA FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS.
4.DESPATX D’OFICI, DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL.
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5.PRECS I PREGUNTES.

1.APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 19 DE SETEMBRE DE
2013.
S’aprova per unanimitat.
2.APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ALCALDIA DE RESOLUCIÓ EN
SENTIT DESESTIMATORI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A L’ACORD
PLENARI DE DATA 25 DE JULIOL DE 2013, PEL QUE FA A L’AMORTITZACIÓ DE
DUES PLACES DE L’ESCOLA BRESSOL MARTA MATA, I APROVACIÓ
DEFINITIVA DE L’AMORTITZACIÓ DE DUES PLACES DEL PERSONAL LABORAL
INTERÍ DE L’ESCOLA BRESSOL MARTA MATA I DE LA MODIFICACIÓ DE LA
PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS.
Per part de la Secretària es procedeix a donar lectura de la proposta d’Alcaldia del
següent contingut:
En la sessió plenària de 25 de juliol de 2013 es va adoptar acord d’aprovar
l’amortització de dues places de personal laboral interí de l’escola bressol Marta Mata,
C/13/127.
Atenent a la part resolutiva d’aquest acord, en concret, al punt cinquè es va notificar
aquest acord a la Representació del Treballadors, i al personal de l’Escola Bressol.
En data 13 d’agost de 2013 va tenir entrada en aquest Ajuntament (R.E. 2677)
al·legacions a aquest acord, presentades per Ana María Blandón Garcìa i Tamara
Palacio Gutiérrez.
En data 16 d’agost de 2013, va tenir entrada en aquest Ajuntament (RE 2691), escrit
de al·legacions de Antoni Pinós Rizo, en representació de la FSP-UGT.
Pel que fa a la naturalesa de les al·legacions presentades, s’indica que atenent a les
mateixes, unes estan motivades en el fet de que aquesta amortització de places no
esta suficientment justificada per raons objectives, i altres estan motivades per
relacions jurídiques de naturalesa individual en el sentit de que al primer punt de
l’acord adoptat en data 25 de juliol de 2013, s’indicava que aquesta amortització no
donava dret a indemnització.
Pel que fa a les al·legacions, motivades per raons del fet de que aquesta amortització
no està suficientment justificada per raons objectives, a la part dispositiva de l’acord
de data 25 de juliol, es justificava de forma motivada la decisió adoptada el 25 de juliol
de 2013 pel ple de la corporació, que literalment es transcriu:
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“En els darrers anys la demanda de places a l’Escola Bressol Marta Mata s’ha vist minorada de
forma important.
L’evolució del nombre d’infants matriculats ha estat la següent:
- Curs 2008-09...........68 infants
- Curs 2009-10...........69 infants
- Curs 2010-11 …….. 59 infants
- Curs 2011-12 …….. 40 infants
- Curs 2012-13...........38 infants
En el curs 2012-2013 el nombre d’infants ha estat de 38, xifra molt per sota de la que es venia tenint
en els darrers anys.
Que la previsió dels infants pel curs 2013-2014, ateses les matrícules efectuades una vegada esgotat
el termini es de 24 infants.
Atès l’art 11 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits dels centres de primer cicle d’educació
infantil els professionals que imparteixen el primer cicle de l'educació infantil han d'estar en possessió
del títol de mestre especialista en educació infantil o del títol de grau equivalent, o del de tècnic
superior en educació infantil, o de qualsevol altre títol declarat equivalent, acadèmicament i
professional, a algun dels anteriors.
El nombre mínim de professionals en presència simultània ha de ser igual al nombre de grups en
funcionament simultani més un, incrementat en un de més per cada 3 grups.
Per cada tres grups, o fracció, almenys un dels professionals ha de tenir el títol de mestre amb
l'especialitat en educació infantil o el de grau equivalent.
L'atenció educativa als infants ha d'anar a càrrec, en tot moment, del personal qualificat a què es fa
esment en aquest apartat.
Cada grup estable d'alumnes ha de tenir un professional dels previstos en aquest article que fa les
tasques d'educador-tutor i és el referent, fins i tot per a la relació amb les famílies.
Atès l’art 12 del Decret 282/2006, al primer cicle de l'educació infantil pot haver-hi simultàniament,
com a màxim, el següent nombre d'infants per grup:
- Grups d'infants menors d'un any: 8 infants.
- Grups d'infants d'un a dos anys: 13 infants.
- Grups d'infants de dos a tres anys: 20 infants.
Que a la vista del nombre d’aules i del nombre d’infants que es preveu pel pròxim curs, i vista la mitja
ponderada d’infants que està tenint l’Escola Bressol Marta Mata, resulta que com a mínim s’ha de dotar
de personal equivalent a 4 persones, una per a cada grup més un.
Que a la plantilla del personal i a la relació de llocs de Treball hi ha 6 places que presten el seu servei a
l’Escola Bressol, una amb la denominació Director/a mestre Escola Bressol, quatre amb la denominació
Tècnic/a educador/a Escola Bressol i una amb la denominació Auxiliar Escola Bressol.
Que les esmentades places estan ocupades de forma interina “fins a cobertura de plaça” per personal
laboral.
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Que atès l’art 6 de la Carta Europea d’Autonomia Local, art 4 de la Llei Reguladora de les Bases del
Règim Local, art 8 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 69.3 de l’EBEP,
aquesta Corporació té potestats de planificació, programació i d’autoorganització.
Atès l’art 69.1 del EBEP La planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas
tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la
eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de
sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad.
Que l’Ajuntament té la capacitat d’amortitzar places, que no és altre cosa que suprimir, por considerarlos
innecesarios, empleos o plazas vacantes en una institución pública o empresa privada, segons la RAE
(art 10.4 EBEP tot i referir-se als funcionaris interins, art 65 i 70 i 124 del DL 1/1997 i art 27 i 122 del
Decret 214/1990).
De tot l’anterior es deriva la innecessarietat de mantenir unes places a la vista de les exigències legals del
Decret 282/2006 i de la demanda existent, més encara quan aquestes estan cobertes, precisament, de
forma interina.
...
Que vist l’anterior, del total de 6 places cobertes de forma interina per personal laboral adscrit a l’Escola
Bressol s’estima convenient, en aplicació dels fonaments anteriors, amortitzar dos places que són les
següents:
Una, l’única plaça d’Auxiliar d’Escola Bressol ja que la titulació d’Auxiliar en Llar d’Infants no reuneix els
requisits legals per poder portar la tutoria d’una classe i alhora perd polivalència i funcionalitat dins el nou
funcionament del centre, donat que limita molt les tasques que pot desenvolupar en cas de baixa d’una
companya, tenint en compte que al ajustar-se el nombre de personal al mínim legal la possibilitat de
substitució s’incrementa considerablement.
L’altre, una de les quatre places de Tècnica de d’Escola Bressol en tant que no pot afectar a la plaça de
Mestre de l’Escola Bressol perquè en aplicació del Decret 282/2006, de 4 de juliol “Per cada tres grups, o
fracció, almenys un dels professionals ha de tenir el títol de mestre amb l'especialitat en educació infantil
o el de grau equivalent”, per tant la plaça de Mestre de l’Escola Bressol s’ha de mantenir per imperatiu
legal.”
Pel que fa a les al·legacions, motivades per part del/les recurrents, referent a la
naturalesa de relacions jurídiques de caràcter laboral individual en el sentit de que al
primer punt de l’acord adoptat en data 25 de juliol de 2013, s’indicava que aquesta
amortització no donava dret a indemnització, s’ha sol·licitat informe per part d’aquesta
Alcaldia-Presidència, per tractar de dilucidar les qüestions plantejades per el/les
recurrents.
Per part de la Secretària-Interventora acumulada es va emetre informe en data 12 de
setembre de 2013, en el qual, entre altres, es fan les següents consideracions:
“...S’ha de assenyalar que la situació d’interinitat del treballador indefinit és anàloga a la del treballador
interí per vacant, doncs tant un com l’altre ocupen la plaça interinament fins la seva cobertura o
amortització.
La qual cosa, també comporta, que pel que fa a la “sortida” de l’ocupació pública, la situació entre
l’indefinit no fix i l’interí per vacant és la mateixa: tant l’un com l’altre resten en una situació d’interinitat,
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fins la cobertura de la plaça o be fins llur amortització (supressió).
Precisament aquest és el supòsit analitzat, ja que la possible extinció laboral es produeix per
l’amortització de les places.
La possibilitat d’amortització es una conseqüència essencial del principi d’autonomia local, reconegut a
l’article 140 CE, la competència sobre l’autoorganització dels ens locals tal com estableix l’article 4art de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril i l’article 8,1 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
L’autoorganització s’exerceix servint els interessos públics que els són encomanats i d’acord al principi
d’eficàcia, en virtut de l’article 6 de la LRBRL.
En l’àmbit del personal al servei dels ens locals, les facultats d’autoorganització es desenvolupen a través
de la plantilla i relació de llocs de treball (articles 283 i següents LUMRLC i 28 a 33 del TUFPC); aquests
preceptes permeten a l’Administració local acordar l’amortització de les places o llocs, sense que aquesta
facultat resti afectada per la disposició addicional 20è ET, com tampoc quedava afectada per la disposició
addicional 15a introduïda pel Reial Decret Llei 5/2006 i la posterior Llei 43/2006.
La Jurisprudència ha ratificat l’amortització de la plaça establint que “a estos efectos el estatus del
indefinido es similar más a un contrato de interinidad que a un contrato fijo”, establint-se que, en aquests
casos, l’extinció del contracte sense indemnització, doncs, com en el cas de l’extinció per provisió de la
plaça, no ens trobem davant de la rescissió per motius objectius (articles 51 i 52 ET), ni davant d ‘un
acomiadament (art. 49,1.k) i articles 54, 55 i 56 ET), sinó en el supòsit de l’extinció per les causes
vàlidament consignades al contracte de treball (article 49, núm. 1,b) ET), condició que és explícita en el
cas dels treballadors interins per vacant i implícita en els indefinits no fixos, derivada de la exigència de
superar les proves d’accés a l’ocupació pública amb respecte dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat,
que determinen que els empleats públics que han superat dites proves tenen incorporada a llurs
contractes de treball una clàusula resolutòria implícita en ordre a la superació de les proves (provisió de la
plaça) o la subsistència de la plaça/lloc de treball; Sentències que apliquen aquesta doctrina d’extinció del
contracte sense indemnització en supòsits d’amortització de la plaça ocupada per treballador indefinit no
fix, entre d’altres, les del TS de 2 d’abril de 1997, 9 de juny de 1997, 20 de gener de 1998, 27 de març de
2000, 3 de maig de 2006, i les de la Sala Social del TSJC de 27 de novembre de 2000, o les més recents:
sentències del TS de 8 de juny de 2011, 3 de novembre de 2011, 3 de maig de 2011 o 14 d’abril de 2011,
o del TSJ de Catalunya de 12 de juliol de 2011, o de Canàries, Las Palmas de 24 d’agost de 2011.
Atenent als antecedents de fet i fonaments de dret, S’INFORMA FAVORABLEMENT, la proposta
d’Alcaldia de desestimació de les al·legacions presentades, fent les següents valoracions:
-En primer lloc, en el sentit de que l’acord adoptat el 25 de juliol de 2013, modifica una plantilla aprovada
pel plenari, no impugnada i que es una resolució de naturalesa ferma, en la qual aquestes places,
constaven de la següent manera: “VACANT OCUPADA PER CONTRACTE D’INTERINITAT”; aquest fet
(el no fer al·legacions a les corresponents plantilles i el no haver impugnat aquests documents)
comporta, el meu entendre, de que se han acceptat per les mateixes recurrents aquesta relació jurídica i
fent al·legacions a aquest acord estan anant contra els seus propis actes.
-En segon lloc, en aquest informe es pretén aclarir conceptes que permeten entendre l’acord plenari
adoptat en el seu dia.”
Així mateix, considerant els articles 25 i següents del Decret 214/1990, i els
antecedents de fet i fonaments de dret indicats, ES PROPOSA AL PLE DE LA
CORPORACIÓ:
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades per Ana María Blandón Garcìa i
Tamara Palacio Gutiérrez al l’acord de data 25 de juliol de 2013, referent a
l’amortització de dues places de personal laboral interí de l’escola bressol Marta Mata,
C/13/127.
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/13/192

01

6/10

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SEGON.- Desestimar les al·legacions presentades per Antoni Pinós Rizo, en
representació de la FSP-UGT a l’acord de data 25 de juliol de 2013, referent a
l’amortització de dos places de personal laboral interí de l’escola bressol Marta Mata,
C/13/127.
TERCER.- Com conseqüència, acordar definitivament l’amortització de dos (2) places
del personal de l’Escola Bressol cobertes interinament per personal laboral, que són: la
plaça d’Auxiliar de l’Escola Bressol i una plaça de Tècnica de l’Escola Bressol, sense
procedir a determinar els efectes econòmiques, ja que es procedirà a determinar
aquests efectes amb les extincions de les relacions jurídiques contractuals
individualitzades, com conseqüència de l’aplicació d’aquest acord.
QUART.- Modificar la plantilla de personal, eliminant la plaça d’Auxiliar de l’Escola
Bressol i una plaça de Tècnica de l’Escola Bressol, per amortització de les mateixes.
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al BOP de Tarragona.
SISÈ.- Notificar aquest acord, com part interessades en aquest procediment, a Ana
María Blandón Garcìa,
Tamara Palacio Gutiérrez
i Antoni Pinós Rizo, en
representació de la FSP-UGT.”
INTERVENCIONS:
El regidor de Hisenda Joan Coll indica que es rebutja les al·legacions presentades
per motius organitzatius, ja que que no hi ha prou nens/nenes.
El regidor Lluis Inglada manifesta que està en desacord amb aquesta proposta,
sembla que no són importants unes persones que fins ara eran bones.
El regidor Joan Coll aclareix que la detración de les pagues extres és per imperatiu
legal.
D'altra banda, comentar que el fet que siguin bones persones, no comporta que no
hagin d'anar al carrer, a més, pel que fa a aquest tema hem estat aconsellats pel
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
El regidor Lluis Inglada afegeix, que ja ell en el seu dìa, va presentar un Pla de
viabilitat pel que fa a la guarderia i que es podria aprovar un mecanisme d'ajudes.
El regidor Avelino Menéndez, ratifica los argumentos del último Pleno, en lo referente
a este tema.
Asimismo indica que resulta que ahora la Guarderìa Municipal no cumple las
necesidades de Banyeres, no hay planificación, ha descendido el número de niños, sin
tener motivos ni argumentos para conocer porque se ha producido este descenso.
El Ayuntamiento también podría acordar aprobar ayudas sociales para que los padres
utilizasen este servicio; a nuestro grupo nos preocupa la baja escolarización y la única
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propuesta que se adopta es amortizar plazas.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmes a votació la present proposta quedant la mateixa
aprobada amb el següent resultat:
VOTACIÓ:
-Vots a favor: 5 de CIU i 1 de PP.
-Vots en contra: 4 de PSC i 1 ICV.
-Abstencions:0
S’adopta aquest acord: MAJORIA ABSOLUTA.

TERCER.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE ALCALDIA
D’APROVACIÓDEFINITIVA DELS COMPTES ANUALS CORRESPONENTS
A L’EXERCICI 2012, PEL QUE FA A L’AJUNTAMENT I A LA FUNDACIÓ
JOSEP CAÑAS.
Per part de la Secretària es procedeix a donar lectura de la proposta d’Alcaldia del
següent contingut:
Antecedents.
Finalitzat l’exercici pressupostari 2012, cal elaborar el compte general de l’entitat local,
dels organismos autònoms i de les societats mercantil de capital íntegrament local.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectos
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de la
documentació básica, complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció , i retut per la Presidència.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2012 s’han sotmès a l’informe
de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprobador en
data 2 de juliol de 2013. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 164, de 16 de juliol de 2013, ha finalitzat el período d’exposició pública
en data 12 d’agost de 2013, sense que s’hagin formulat reclamacions, al·legacions ni
observacions.
Fonament de dret.
D’acord amb els articles 2018 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció
de comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació
amb la tramitació i el contingut, la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple
l’adopció dels següent acords:
PRIMER.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2012,
integrats pels següents documents comptables:
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AJUNTAMENT
-Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 4.856.974,58 Euros, un
passiu de 4.856.974,58 Euros i un resultat de l’exercici per import de 218.516,40
Euros.
-Compte de resultat econòmic patrimonila: en tancar l’exercici hi ha un estalvi de
218.516,40 Euros.
-Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament
de 764.187,82 Euros, unes obligacions pendents de pagament de 147.033,48 Euros i
un resultat pressupostari ajustat de 378.016,42 Euros.
-La memòria: document que completa, amplia i comenta la información continguda al
Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat de liquidació del
pressupost.
FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS
-Balanç de situación: en tancar l’exercici dóna un actiu de 638.870,79 Euros, un passiu
de 638.870,79 i un resultat negatiu de l’exercici de 5.837,89 Euros.
-Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha un desestalvi de 5.837,89 Euros.
-Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici no hi ha drets pendents de cobrament i
unes obligacions pendents de pagar per import de 2.369,57 Euros. El resultat
pressupostari ajusta és de 22.478,56 Euros.
SEGON.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
-Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la propia entitat local i de
l’organisme autònom Fundació Josep Cañas.
-Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus
saldos, a favor de l’entitat local i de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats per
nom a raó social de l’entitat bancària.
TERCER.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat
de l’exercici econòmic 2012, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que
determinen els articles mencionats en la part expositiva.

INTERVENCIONS:
El regidor d'Hisenda Joan Coll comenta que el Compte general mostra la realitat
econòmica de l'Ajuntament i és pot extreure la següent informació, pel que fa a
l'anualitat 2012:
El resultat pressupostari és positiu i s'han pogut salvar dificultats pressupostàries i de
tresoreria .
D' altra banda, s’ha renunciat a obres com l' Ampliació de la Guarderia Municipal …
Aixi mateix el romanent de tresoreria és positiu, la qual cosa permet fer modificacions
pressupostàries i atendre amb normalitat als pagaments de l'Ajuntament de Banyeres .
El estalvi net és positiu, i el nivell d' endeutament d’aquest Ajuntament està en un milio
d' euros.
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Pel que fa a la Fundació Cañas, el resultat de la mateixa és pot tambè valorar de
forma positiva .
És pot dir que s'està satisfet de la gestió realitzada .
El regidor Lluís Inglada comenta que això no és una empresa, i la part social és
important, els impostos haurien de servir per a la gent: ensenyament i part social.
El regidor Avelino Menéndez fa els següents comentaris:
Entiende que no son tan bonitos los datos, teniendo en cuenta determinados hechos:
el saldo de dudoso cobro es el más alto; la recaudación neta continua a la baja;
bastantes partidas no se han abierto, con respecto a los mandamientos de pago, como
se ha planteado en años anteriores vuelven a faltar decenas de facturas; facturaciones
que pasan para el 2013, como el caso de CESPA, Parques y Jardines, Unión Fenosa;
con respecto a las inversiones, el gasto comprometido representa alrededor de un
16% .
En cuanto a los ingresos de la Generalidat escandaloso, ya que no se paga nada, tal
como el Fondo de Cooperación; en cambio el Estado español, sí paga mensualmente
la participación de tributos del Estado .
El regidor d'Hisenda Joan Coll contesta que aquí mai és guardin factures al calaix;
s’està treballant amb els diners que tenim i no hem tingut de acollir-nos al Pla d' Ajust.
L' Alcaldessa comenta que no enten el fet perque els factures arribin mes tard i en
aquest Ajuntament s'intenta pagar entre trenta i cinquanta dies als proveïdors.
D' altra banda el regidor d'Hisenda, indica que totes les despeses de la Festa Major,
ja estan pagades .
El regidor Avelino Menéndez comenta: que ya que están bien las cuentas, se podría
dar más ayudas a la gente del pueblo, que está en condiciones económicas
complicadas.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmes a votació la present proposta quedant la mateixa
aprobada amb el següent resultat:
VOTACIÓ:
-Vots a favor: 5 de CIU i 1 de PP.
-Vots en contra: 4 de PSC i 1 ICV.
-Abstencions: 0.
S’adopta aquest acord per MAJORIA ABSOLUTA.

4.DESPATX D’OFICI, DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL.
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Es donen per assabentats.

5.PRECS I PREGUNTES.
El regidor Lluís Inglada pregunta pel tema del transport escolar a Banyeres .
L'Alcaldessa li explica la situació i li indica que a causa de que l'Ajuntament hauria
d'aportar més diners, es va tenir una reunió amb les famílies afectades a les Masies de
Sant Miquel i s'ha decidit que el que es farà des de l'Ajuntament és donar una ajuda
per aquest concepte a les famílies dels catorze nens afectats .
El regidor Avelino Menéndez pregunta por las licencias de los cierres en los caminos
rurales.
El regidor d'urbanisme, Jordi Guasch li contesta que les obres que ens consten,
disposen de la corresponent llicència amb informe tècnic de naturalesa favorable .
El regidor Avelino Menéndez indica que en referente al tema tratado anteriormente
del transporte solicita que a esta ayuda no sólo se puedan acoger los catorce niños.
Por otro lado, pregunta por el tema de los contenedores en Banyeres.
El regidor de Medi Ambient, Jerónimo Merino contesta que amb la cacicada de què
parla, s'ha donat mes servei al poble, és un criteri de servei públic .
El regidor Avelino Menéndez pregunta por la limpieza en la Plaza de l’Om, si esta
limpieza nada màs està prevista para los familiares de los políticos gobernantes.
L'Alcaldessa li contesta que la neteja de la plaça s'ha fet, com es fa sempre la neteja,
ja que concedia tal com està planificat aquest servei.
Sr. Menéndez: se reciben dos escritos de la comunidad de propietarios del Forn
d’Obra, se remite a Llorenç, no sabemos porqué no tienen asumido los servicios de la
zona.
Sr. Merino: se han colocado en la zona los contenedores.
El regidor Avelino Menéndez pregunta por la garantía del material público.
L'Alcaldessa li contesta que és de 60,00 Euros per a tothom.
Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 21:15 hores,
donant fe de tot allò, jo la Secretaria, que certifico.
Banyeres del Penedès, a 19 de setembre de 2013.
Alcaldessa

Secretaria-Interventora

Núria Figueras Tuset

Marta Cajide Barbeito
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