
 
Ajuntament de Banyeres del Penedès                  
                    (Tarragona)    

 ACTA

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLN/2017/4 El ple

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data  20 d’abril de 2017

Durada Des de les 19:00h.  fins a les 20:25 hores

Lloc Sala de Plens

Presidida per Amadeu Benach i Miquel

Secretari José Félix Velasco Martínez

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix

39689555L Amadeu Benach i Miquel SÍ

39718771W Anna Jané Caralt SÍ

36572173B Anna Ordóñez Rivero SÍ

35013086W Ida Pilar Josefa Berdusan Farré SÍ

46333082L Joan Roig i Soria SÍ

39654927Y Joana Josepa Fernández Coll SÍ

39684489J Jordi Guasch Bea SÍ
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39636281J Lluís Inglada i Jané SÍ

77785897N Luís Enrique Rodríguez Rivas SÍ

39720816T Marian Sainz López SÍ

39643552Q Núria Figueras Tuset SÍ

 

Una vegada  verificada  pel  Secretari  la  constitució vàlida  de  l’òrgan,  el  President  obre  la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

Les  contestacions  de  l’equip  de  Govern  si  s’escau  a  les  explicacions  de  vot  Restan 
gravades al corresponent CD. 

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació Actes anteriors del plens de data 20-01-2017 i 04-04-2017

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment, incloent les observacions indicades 
pels Srs. Jordi Guasch i la Sra. Anna Ordoñez.

INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT

Sr.  Jordi  Guasch comenta  que  s’ha  d’evitar  que  els  Regidors  no  puguin  accedir  a  la 
informació i documentació en temps i forma en la seu electrònica i aprovem sense objecció 
l’acta de data 20-01-2017.

Respecte l’acta de data 04/04/2017 també l’aprovem tot i que sol·licitem la modificació de 
l’acta per incloure una manifestació  rellevant que va fer el Sr. Lluís Inglada on acusava a  
l’anterior  alcaldessa  d’absentar-se  a  les Juntes de  Govern  Local.  Considerem que és una 
acusació molt greu i, per això, sol·licitem que s’inclogui dins de l’acta de la sessió on es va  
produir. 

La Sra. Anna Ordóñez exposa que seguim dient que s’ha d’estudiar molt bé el tema de les 
actes, per donar tota la informació que sigui necessària i restarem a l’espera de futures actes  
que estiguin ben regulades al ROM que s’ha de començar a treballar.

Del Ple de sessió extraordinària de data 4 d’abril, estem d’acord en fer les modificiacions 
proposades pel PDCAT
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Expedient 9/2017. Registre Municipal d'Associacions Veïnals i Reglament

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA 

 

D’APROVACIÓ  INICIAL,  SI  S’ESCAU,  DE  LA  CREACIÓ  DEL  REGISTRE  MUNICIPAL 
D’ASSOCIACIONS  VEÏNALS  DE  BANYERES  DEL  PENEDÈS  I  APROVACIÓ  DEL 
CORRESPONENT REGLAMENT DE FUNCIONAMENT

Per  providència  d’Alcaldia  de  data  6 d’abril  de 2017 s’incoa  expedient  per  a  la  creació del  Registre 
Municipal d'Associacions Veïnals i l'aprovació del corresponent Reglament que reguli el funcionament.

Atès que, de conformitat amb el que preveu l'article 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les  
Bases del Règim Local -LRBRL- les entitats locals afavoreixen el desenvolupament de les associacions 
per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns, els faciliten la més àmplia informació sobre  
les seves activitats i, dins les seves possibilitats, l'ús dels mitjans públics i l'accés als ajuts econòmics per a 
la realització de les seves activitats i impulsen la seva participació en la gestió de la Corporació en els  
termes de l'article 69.2 de la mateixa.

 Atès que el Registre Municipal d'Associacions es troba regulat en l'article 236 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals -ROF-, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, i té per objecte permetre a l' Ajuntament conèixer el nombre d'associacions 
existents al municipi, les finalitats i la representativitat, als efectes de possibilitar una correcta política 
municipal de foment de l'associacionisme veïnal.

Considerant que el Reglament que ens ocupa regula procediment per a la inscripció en el Registre en  
l'article 236.4, i els drets derivats de la mateixa en els articles 227 i següents del Reglament d'Organització,  
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals -ROF-.

Atès que l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL- 
regula el procediment per a l'aprovació dels reglaments municipals.

De conformitat amb la proposta de la Secretaria i l'informe de la Intervenció municipal de data 10 d’abril  
de 2017, que a continuació es transcriuen:

   

“INFORME DE SECRETARIA

   Per providència de l’Alcaldia de data 6 d’abril de 2017, es demana a aquesta Secretaria Intervenció que 
s’emeti informe en relació amb el procediment a seguir i la legislació aplicable, amb proposta d’acord, per 
poder dur a terme la creació del Registre Municipal d’Associacions Veïnals de Banyeres del Penedès i  
aprovar el corresponent Reglament de funcionament.
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  Així, d’acord amb la providència de l’Alcaldia i en  virtut del que estableixen els articles 172 i ss. del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals -ROF-, aprovat per Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i 3 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es 
regula  el  Règim Jurídic  dels  Funcionaris  d'Administració  Local  amb habilitació  de  caràcter  nacional, 
emeto el següent,

 

 INFORME

PRIMER.- L'expedient s'ha de tramitar d'acord amb les disposicions contingudes en la legislació de règim 
local i la resta aplicable, especialment:

 - Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-

 -  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals -ROF-

 SEGON.- L'article 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-  
estableix que:

 "Les  corporacions  locals  afavoreixen  el  desenvolupament  de  les  associacions  per  a  la  defensa  dels  
interessos generals o sectorials dels veïns, els faciliten la més àmplia informació sobre les seves activitats i, 
dins les seves possibilitats, l'ús dels mitjans públics i l'accés a les ajudes econòmiques per a la realització  
de les  seves activitats  i  impulsen la  seva participació en la gestió  de la  Corporació en els  termes del  
número 2 de l'article 69. A aquests efectes poden ser declarades d'utilitat pública”.

 TERCER.-  Per  la  seva  banda,  el  Reial  Decret  2568/1986,  de  28 de novembre,  pel  qual  s'aprova  el  
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals -ROF- dedica el Capítol II  
del seu Títol VII a la "informació i participació ciutadana" (arts. 227 a 236), amb especial incidència a les  
associacions veïnals i als drets d'aquestes, especialment els següents:

              Ser convocades a les sessions de les Comissions Informatives només als efectes d'escoltar el seu 
parer o rebre el seu informe respecte a un tema concret (art 227.2).

              Efectuar exposicions davant del Ple en relació amb algun punt de l'ordre del dia (art. 228.1).

              Ser subvencionades econòmicament tant  pel  que fa  a  les  seves despeses generals  com a les 
activitats que realitzen, en la mesura que ho permetin els recursos pressupostats (art. 232).

              Accedir a l'ús de mitjans públics municipals (art. 233).

              Accedir a la informació municipal a l'accés del qual  tinguin dret els veïns (art. 234).

              Rebre al seu domicili social les convocatòries dels òrgans col·legiats municipals que celebren 
sessions  públiques  quan  en  l'ordre  del  dia  figurin  qüestions  relacionades  amb  l'objecte  social  de 
l'associació; i en els mateixos supòsits les resolucions i acords adoptats pels òrgans municipals (art. 234-a).

                Rebre les publicacions, periòdiques o no, que editi l'Ajuntament, sempre que resultin d'interès per 
a l'associació, atès el seu objecte social (art. 234-b).
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                Participar en els Consells Sectorials, en els òrgans col·legiats dels ens de gestió desconcentrada i  
en els òrgans col·legiats dels ens de gestió descentralitzada de serveis municipals en els termes que regula  
l'article 235.

   De conformitat amb el que preveu l'article 236, els drets reconeguts a les associacions per a la defensa  
dels  interessos  generals  o  sectorials  dels  veïns  en  els  articles  232,  233,  234  i  235  del  Reial  Decret  
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals -ROF- només es poden exercir per aquelles que es trobin inscrites en el 
Registre Municipal d'Associacions Veïnals.

 QUART.- A regular el Registre Municipal d'Associacions dedica el Reial Decret 2568/1986, de 28 de  
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats  
Locals -ROF- el seu article 236, indicant que el Registre té per objecte permetre a l'Ajuntament conèixer el 
nombre d'associacions existents al municipi, les finalitats i la representativitat, als efectes de possibilitar 
una correcta política municipal de foment de l'associacionisme veïnal.

Podran obtenir la inscripció en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals totes aquelles que el seu  
objecte sigui la defensa, foment o millora dels interessos generals o sectorials dels veïns del municipi i, en 
particular,  les associacions de veïns d'un barri o districte, les de pares d'alumnes, les entitats culturals,  
esportives,  recreatives,  juvenils,  sindicals,  empresarials,  professionals  i  qualssevol  altres  similars.

El Registre es portarà en la Secretaria General de la Corporació i les seves dades seran públiques.

Aquest  Registre  és  independent  del  Registre  General  d’Associacions  del  Departament  de  Justícia 
(Generalitat de Catalunya) en el qual, així mateix, han de figurar inscrites totes elles.

 CINQUÈ.- El procediment per a la inscripció en el Registre es regula en l'article 236.4 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic  de les  Entitats  Locals  -ROF- .  Les  inscripcions  es  realitzaran  a  sol·licitud  de les  associacions 
interessades, que hauran d'aportar els següents documents:

 a) Estatuts de l'associació.

b) Número d'inscripció en el Registre General d'Associacions i en altres registres públics.

c) Nom de les persones que ocupen els càrrecs directius.

d) Domicili social.

e) Pressupost de l'any en curs.

f) Programa d'activitats de l'any en curs.

g) Certificació del nombre de socis.

En el termini de quinze dies des de la sol·licitud d'inscripció, i llevat que aquest s'hagués d'interrompre per  
la necessitat d'aportar documentació no inclosa inicialment l'Ajuntament notificarà a l'associació el seu 
número d'inscripció i a partir d'aquest moment es considerarà d'alta a tots els efectes.

 Les associacions inscrites estan obligades a notificar al Registre tota modificació de les dades dins del mes 
següent al que es produeixi. El pressupost i el programa anual d'activitats es comunicaran en el mes de 
gener de cada any.
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L'incompliment  d'aquestes  obligacions  donarà  lloc  al  fet  que  l'Ajuntament  pugui  donar  de  baixa  a 
l'associació en el Registre.

SISÈ.- A la vista de tot això per crear el Registre Municipal d'Associacions Veïnals i aprovar el Reglament  
municipal que reguli el seu funcionament haurà de tramitar-se un expedient administratiu amb els requisits  
següents:

1.- Acord plenari acordant la creació del Registre

2.- Aprovació del Reglament 

El  Reglament  serà  aprovat  pel  procediment  previst  en  l'article  49  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,  
Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-, en concordança amb els arts.  65 i 70.2; la seva  
aprovació a l'Ajuntament Ple, per majoria simple.

SETÈ.- La proposta de Reglament haurà de ser informada per la Intervenció municipal pel que fa a les 
obligacions econòmiques que el mateix pugui implicar per aquest Ajuntament

José Félix Velasco Martínez

Secretari Interventor Tresorer de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès”

    

“INFORME D’INTERVENCIÓ 

 En relació amb l'expedient número 9/2017 incoat per a la creació del Registre Municipal d'Associacions 
Veïnals d'aquest municipi i l'aprovació del seu reglament de funcionament, i en virtut del que estableixen  
els  articles  173  del  Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim Jurídic  de  les  Entitats  Locals, 
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre -ROF-, i 4 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de 
setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb habilitació de 
caràcter nacional, i 213 i ss. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text  
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-, s'emet el següent,

     

INFORME

 PRIMER.- L'expedient  es  tramita  d'acord amb les  disposicions contingudes en la  legislació estatal  i  
autonòmica  sobre règim local,  especialment la  Llei  7/1985,  de 2 d'abril,  Reguladora de les Bases del  
Règim Local -LRBRL- i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals -ROF-.

 SEGON.- El  vigent  Pressupost  municipal  inclou  les  següents  dotacions  per  fer  front  a  eventuals 
subvencions d’atorgament directe sense pública concurrència.

   

Associació Aplicació 
pressupostària

Crèdit
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Col·lectiu de Dones “El Farcell” 2311 48201 400 €

Llar d’Avis de Banyeres del Penedès 2313 48202 1.500 €

AMPA CEIP Mare de Déu del Priorat 3231 48204 20.000 €

Associació de pares Llar d’Infants Marta Mata 3230 48203 600 €

Grup de Teatre de Banyeres del Penedès 3340 48214 600 €

Grup de Teatre de Banyeres del Penedès 3380 48214 600 €

Esbart Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès 3340 48205 1.000 €

Esbart Santa Eulàlia de Banyeres del Penedès 3380 48900 2.100 €

Drac de Banyeres 3340 48206 700 €

Drac de Banyeres 3340 48206 1.000 €

Drac de Banyeres 3380 48901 4.000 €

Ball de Diables de Banyeres 3340 48207 700 €

Ball de Diables de Banyeres 3380 48902 4.000 €

Bandolers i Trabucaires d’en Montserrat Poch 3340 48209 900 €

Bandolers i Trabucaires d’en Montserrat Poch 3380 48904 1.800 €

Bastoners Banyerencs 3340 48210 1.100 €

Bastoners Banyerencs 3340 48210 1.000 €

Bastoners Banyerencs 3380 48905 500 €

Fundació Marta Mata Garriga 3340 48212 500 €

Societat Nova 3340 48215 1.500 €

Revista El Cérvol 3340 48218 100 €

Tres Tombs de Banyeres del Penedès  Capítol II contractació

Escola de Música Contrapunt 3340 48219 2.500 €

Penya Blaugrana de Banyeres del Penedès 3410 48221 150 €

Club de Domino 3410 48222 150 €

Rocòdrom de Banyeres del Penedès 3410 48223 100 €

Club Patinatge de Banyeres del Penedès 3410 48224 250 €
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Club de Futbol Banyeres 3410 48901 10.000 €

Club de Futbol Banyeres 3410 48901 1.000 €

Club de Futbol Base Marc Bartra 3410 48902 2.500 €

Protecció Civil de Banyeres del Penedès En tràmit Capítol II contractació

  Caldrà fer gestions per esbrinar informació vària de les següents associacions:

   -       Club de Domino

   -       Associació pares Llar d’Infants Marta Mata

   -       Associació Tres Tombs de Banyeres del Penedès

   -       Massa Coral Banyerenca

   -       Capgrossos de Sant Miquel

   -       Revista El Cérvol

   -       Rocòdrom de Banyeres

  José Félix Velasco Martínez

 Secretari Interventor Tresorer de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès”

  Atès la proposta de reglament que a continuació es transcriu:

  

“PROPOSTA DE REGLAMENT

 

 Reglament  de  funcionament  del  registre  municipal  d'associacions  veïnals  de  Banyeres  del  Penedès.

Aquest Reglament pretén establir el marc jurídic regulador del Registre Municipal d'Associacions com a 
dispositiu que permeti conèixer documentalment la realitat del teixit associatiu i de participació col·lectiva,  
per  tal  de  disposar  de  la  informació  necessària  que  doni  suport  a  les  accions  públiques  que  s'hagin 
d'emprendre per  afavorir  i  fomentar  la  participació de la  ciutadania  en els  assumptes d'interès públic, 
alhora que es vol garantir la transparència en la gestió municipal i  satisfer millor  les necessitats de la 
ciutadania.
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CAPÍTOL I. OBJECTE I CARACTERÍSTIQUES

  Article 1. Objecte i naturalesa

 
1.  El  Registre  Municipal  d'Associacions  Veïnals  té  per  objecte  conèixer  la  realitat  dels  col·lectius, 
associacions, fundacions i grups estables, tots ells sense ànim de lucre, que tinguin el seu àmbit d'actuació  
principal en aquest municipi, amb la finalitat d'analitzar i estudiar l'evolució de les xarxes socials i el teixit  
associatiu, afavorint així una eficaç política de millora i foment de la participació ciutadana.

 
2.  El  Registre  Municipal  d'Associacions  és  independent  de qualsevol  altre  registre  d'Associacions,  de 
manera que la inscripció en aquests últims no pressuposarà la inscripció en el primer.

Article 2. Publicitat

Les  dades  contingudes  en  el  Registre  Municipal  d'Associacions  són  públics,  i  qualsevol  persona 
interessada, podrà accedir a les seves dades sense més limitacions que les previstes en la legislació vigent.

   

CAPÍTOL II. INSCRIPCIÓ I FORMALITATS

  Article 3. Entitats que poden ser inscrites

1. Poden obtenir la inscripció en el Registre les entitats ciutadanes, associacions, fundacions, col·lectius i  
grups estables, tots ells sense ànim de lucre, l'objecte del qual sigui  la defensa,  foment o millora  dels 
interessos generals o sectorials del municipi, i en particular , les associacions veïnals, les de pares i mares,  
les entitats d'acció social, culturals, esportives, cooperació internacional, recreatives, juvenils i qualssevol  
altres  similars,  que  exerceixin  les  seves  activitats  en  aquest  terme  municipal.  En  aquest  sentit  les 
associacions i  entitats per a la cooperació i el desenvolupament podran inscriure’s en el Registre, amb 
independència del lloc on desenvolupin la seva acció principal.

2. A l'efecte d'aquest Reglament s'entén per grup estable l'agrupació de tres o més persones físiques que, tot 
i no tenir personalitat jurídica, es comprometin a posar en comú recursos econòmics i / o personals, sense 
ànim de lucre, amb l'objectiu de dur a terme projectes, activitats o comportaments d'interès general.

3. Queden exclosos del que estableix l'apartat 1r del present article els partits polítics, agrupacions que  
formen part de coalicions electorals i qualsevol altres entitats que plantegin la seva participació en les 
eleccions municipals, així com les que es regeixin per les disposicions relatives al contracte de societat  
d'acord  amb  el  Dret  Civil  o  Mercantil,  les  regulades  per  lleis  especials  i  en  general  totes  aquelles 
prohibides expressament per l'Ordenament Jurídic.

4. Les associacions Juvenils, a més dels requisits generals establerts en la seva corresponent legislació, 
hauran d'expressar en els seus Estatuts que els seus socis, de caràcter ordinari, han de tenir l'edat compresa 
entre els catorze i trenta anys d'edat.

5. Les federacions d'associacions s'han d'inscriure en el Registre Municipal en la mateixa extensió i termes 
que la resta d'associacions.

Article 4. Documentació per a la inscripció
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La  inscripció  en  el  Registre  Municipal  d'Associacions  Veïnals  es  realitzarà  prèvia  sol·licitud  de 
l'Associació  interessada  mitjançant  un  escrit  dirigit  a  l'Alcaldia  al  qual  s'adjuntarà  la  següent  
documentació:

1. Còpia dels seus estatuts o normes de funcionament vigents i acreditació de la data de constitució de  
l'associació. En el cas de grups estables, declaració dels objectius de l'agrupació, signada per tots els seus  
membres,  així  com nomenament  de  representant  o  apoderat  únic  del  grup  amb poders  suficients  per 
complir les obligacions que li corresponguin al grup.

2. Número d'inscripció en el Registre General d'Associacions del Departament de Justícia (Generalitat de 
Catalunya).

3. Acta o certificació que acrediti la personalitat dels membres de la Junta Directiva, així com els seus 
domicilis i telèfons de contacte, domicili i, si escau, seu o seus socials.

4. Codi d'identificació fiscal, en el cas de persones jurídiques, o quan es tracti de persones físiques, número 
d'identificació fiscal de cada un dels membres que integren l'agrupació.

5. Certificació del nombre de socis inscrits.

6. Programa o memòria anual de les seves activitats.

7. Pressupost anual de l'associació.

8. Descripció de la missió o objectiu principal de l'associació per poder assignar-li una activitat o sector 
d'actuació.

9. Certificació, si escau, de pertinença a federacions, confederacions o altres unions associatives.

 

  Article 5. Resolució d'inscripció

 1. La Secretaria General realitzarà les comprovacions oportunes prèvies a la inscripció de l'associació i 
proposarà a l'Alcaldia la inscripció de l'associació en el Registre Municipal d'Associacions. La Resolució 
es notificarà a l'associació en el termini dels 15 dies hàbils següents a la presentació de la sol·licitud amb 
indicació expressa del número d'inscripció assignat. A partir d'aquest moment es considerarà d'alta a tots 
els efectes.

El  termini  previst  en  el  paràgraf  anterior  es  podrà  interrompre  en  cas  que  fos  necessari  requerir  a 
l'associació  perquè  presenti  documentació  no  inclosa  inicialment  o  aporti  nova  documentació.  Si 
transcorregut el termini concedit l'associació no aporta les dades requerides, s'entendrà que desisteix de la 
seva pretensió de ser inscrita.

2. Si l'associació no rebés la notificació en el termini indicat, la inscripció s'entendrà efectuada, sempre que 
aquella hagués aportat els documents exigits en l'article 5.

3. De la Resolució es donarà compte a l'Ajuntament Ple en la primera sessió ordinària que celebri.

4.  Les  associacions  inscrites  podran  sol·licitar  la  declaració  d'associació  d'interès  o  utilitat  pública 
municipal  quan  el  seu  objectiu  social  i  les  activitats  que  realitzin  tinguin  un  caràcter  altruista  i 
complementari respecte a les competències municipals, la concessió o denegació correspon a l'alcalde, 
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previ informe dels serveis tècnics competents.

Article 6. Modificació de dades

Les associacions inscrites estan obligades a notificar a aquest Ajuntament qualsevol modificació de les 
dades que hagin servit de base per a la inscripció, en el termini d'un mes següent a la data en què es 
produeixi tal modificació.

Article 7. Vigència de la inscripció

1. Anualment, durant el mes de gener, les associacions inscrites hauran de presentar al Registre General  
d'aquest Ajuntament una memòria de les activitats i dels actes realitzats en el transcurs de l'any anterior, 
acompanyat d'un certificat del nombre de socis inscrits a dia 31 de desembre.

2. En el mateix termini presentaran el pressupost per a l'exercici vigent i el programa anual d'activitats.

3. L'incompliment de les obligacions previstes en els apartats anteriors podrà donar lloc al fet que aquest  
Ajuntament cancel·li, d'ofici, la inscripció de l'associació per considerar-la inactiva, i comunicar aquesta 
situació a l'associació interessada perquè, en el termini màxim de deu dies hàbils, formuli les al·legacions  
que estimi pertinents, procedint automàticament a la baixa en el supòsit que no es presenti cap al·legació.

4. La cancel·lació de la inscripció es produirà per extinció de l'associació, a sol·licitud d'aquesta, o per  
inactivitat.

5. En tot cas, les inscripcions, modificacions i cancel·lacions que es realitzin en el Registre Municipal 
d'Associacions seran resoltes expressament per l'Alcaldia i es notificaran a l'associació interessada.

 Article 8. Gestió del Registre

1. La gestió i manteniment del Registre correspon a la Secretaria General municipal.

2. El tractament i arxiu de les dades contingudes en el Registre Municipal d'Associacions es durà a terme  
mitjançant els mitjans i procediments informàtics que siguin necessaris per aconseguir els fins encomanats, 
respectant els principis de simplificació i agilitació de tràmits, gratuïtat, lliure accés, confidencialitat i de 
seguretat i autenticitat amb vista a la identificació dels subjectes i l'objecte de la comunicació.

3.  L'aprovació  del  sistema  d'informació,  comunicació  i  acreditació  de  les  dades  inscrites  per  mitjans 
telemàtics  es  realitzarà  de conformitat  amb la  normativa d'aplicació,  respectant  les  disposicions sobre 
protecció de dades de caràcter personal.

4.  Els  diferents  departaments  municipals  articularan  les  relacions  de  col·laboració  necessàries  a  fi  de 
facilitar la tramitació dels assumptes promoguts per les associacions degudament inscrites, sent la unitat  
administrativa  responsable  de  la  gestió  del  Registre  Municipal  d'Associacions  l'encarregada  de 
subministrar a altres unitats municipals les dades referents a les associacions que hagin d'estar en els arxius 
d'aquesta administració.

 Article 9. Publicitat

1.  L'Ajuntament ha de propiciar  la  consulta  de les  dades relatives als  procediments  d'inscripció en el 
Registre Municipal d'Associacions Veïnals a través del seu portal corporatiu.

2. Així mateix, impulsarà la tramitació per mitjans electrònics dels procediments d'inscripció en el Registre 
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Municipal d'Associacions de conformitat amb la normativa vigent.

   

CAPÍTOL III. DRETS I OBLIGACIONS DE LES ASSOCIACIONS

 Article 10. Utilització de mitjans públics

 1. Les associacions inscrites podran accedir a l'ús de mitjans públics municipals, especialment locals i 
mitjans de comunicació, prèvia petició per escrit presentada en el Registre General amb l'antelació que 
s'estableixi pels serveis corresponents.

2. Les autoritzacions es concediran atenent les activitats programades, la disponibilitat d'espais, personal i  
horaris, segons els criteris que es fixin per les unitats responsables de la gestió dels mitjans sol·licitats.

3. Així mateix, les associacions inscrites podran accedir a les accions formatives que impulsi l'Ajuntament 
en foment de l'associacionisme.

4. Les associacions respondran de l'ús realitzat de les instal·lacions municipals i dels danys que en les 
mateixes poguessin causar per la seva utilització.

Article 11. Comunicacions

1. Les associacions inscrites podran rebre en el seu correu electrònic i / o en el seu domicili social, les 
convocatòries  dels  òrgans col·legiats  municipals  les  sessions siguin públiques,  quan en l'ordre del  dia 
figurin qüestions relacionades amb l'objecte social de les mateixes,  prèvia sol·licitud escrita dirigida a 
l'Ajuntament.

2. També podran rebre, si ho sol·liciten per escrit, els acords i resolucions adoptats pels òrgans municipals 
quan el seu contingut afecti a temes directament relacionats amb l'objecte social de l'associació.

3. En els mateixos termes, l'Ajuntament els remetrà les publicacions que, editades pel mateix,  resultin 
d'interès per a les associacions, atès el seu objecte social.

Article 12. Subvencions

En la mesura que els recursos municipals ho permetin, l'Ajuntament realitzarà anualment convocatòries  
per a la concessió de subvencions econòmiques sent requisit  mínim imprescindible per a accedir a les 
mateixes, estar d'alta en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals i  haver complert les obligacions 
previstes  en  aquest  Reglament.  Tot  això,  sens  perjudici  de  la  concessió  de  subvenció  directa  segons 
s’indica al punt 2 de l’informe d’intervenció que consta a l’expedient.

     

CAPÍTOL IV. CESSIÓ D'ÚS DE LOCALS MUNICIPALS
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  Article 13. Cessió de l'ús de locals

1. Les associacions constituïdes legalment podran sol·licitar la utilització d'un local municipal per a la 
realització d'activitats pròpies del seu objecte social. Serà condició indispensable que l'associació no tingui 
ànim de lucre i estigui inscrita en el Registre Municipal.

2. La cessió o autorització d'ús es regirà per la normativa local reguladora de l'ús de béns municipals.

3. El règim de cessió o autorització d'ús serà en principi a precari, havent de motivar-se i justificar en 
l'expedient el seu acord en contra.

4.  En  base  a  això,  l'Ajuntament  es  reserva  la  potestat  d'extinció  unilateral  de  l'ús  sense  dret  a 
indemnització, previ requeriment i audiència amb un mes d'antelació.

Article 14. Obligacions de les Associacions

Les associacions que utilitzin locals municipals en els termes de l'article anterior estan obligades:

   

 A destinar l'ús dels locals als fins que estableixin els seus Estatuts i l'acord de cessió.

   

 A respectar els horaris d'obertura que autoritzi l'Ajuntament.

   

 A no realitzar cap tipus de publicitat mercantil de tercers.

   

 A conservar els espais en òptimes condicions de seguretat i higiene.

   

 A tenir contractada i actualitzada una pòlissa d'assegurança que cobreixi els possibles danys que 
pugui ocasionar a l'immoble municipal, l'ús autoritzat o als usuaris o béns dipositats.

   

 A no cedir a tercers l'ús de l'espai cedit, ni total ni parcialment, sigui el peticionari membre o no de 
l'associació.

   

 Quan es tracti  d'activitats  obertes  al públic  en general,  a  no impedir  l'entrada dins l'horari  de 
funcionament a cap persona per raó de raça, sexe, religió opinió, orientació sexual, o qualsevol  
altra condició o circumstància personal o social.
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 A no realitzar activitats econòmiques que no es contemplin en els seus Estatuts, ni hagin estat  
autoritzades  per  aquest  Ajuntament,  especialment  aquelles  considerades  molestes,  insalubres, 
nocives i perilloses.

 A permetre en tot moment l'accés dels representants municipals o autoritzats per aquests a efectes  
de control  del  compliment de les  finalitats  de l'associació així  com per motius  de seguretat  i 
salubritat. En base a això, és obligació de l'associació dipositar còpia de les claus d'accés a les 
dependències municipals, així com comunicar i dipositar còpia de les mateixes en cas de canvi de 
pany/s.

   

 Al sosteniment de les despeses de manteniment (neteja, energia elèctrica, calefacció, reparació, 
etc.) del mateix. Sens perjudici de pacte en contra.

   

 A la reversió de les instal·lacions un cop complert el termini  per al qual va ser concedit  o a  
requeriment de l'Ajuntament si va ser a precari.

  Article 15. Potestats de l'Ajuntament

   

 Corresponen  a  aquest  Ajuntament,  en  relació  amb els  locals  l'ús  dels  quals  s’ha  cedit  a  les 
associacions en els termes que preveu aquest capítol, les següents potestats:

   

 El control i  inspecció de les instal·lacions d'acord amb la normativa local i  sectorial que sigui 
d'aplicació.

  

 L'autorització d'horaris especials d'obertura prèvia sol·licitud de l'associació.

   

 Requerir qualsevol documentació que sigui necessària per al seguiment i control de la respectiva 
associació o dels usos que es fan dels locals municipals cedits.

   

 Qualsevol altra que li atorgui la normativa local o sectorial que sigui d'aplicació.

    

 DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA

 Les associacions que a la data d'entrada en vigor d'aquest Reglament es trobin exercint la seva activitat en 
aquest terme municipal hauran de sol·licitar la inscripció en el termini de dos mesos comptats a partir  

14



 
Ajuntament de Banyeres del Penedès                  
                    (Tarragona)    

d'aquesta data.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

En el no previst en aquest Reglament s'estarà al que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les  
Bases del Règim Local -LRBRL-, en el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les  
Corporacions Locals - ROF-, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i altra normativa 
que sigui d'aplicació.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

El present Reglament entrarà en vigor al mes de la seva publicació íntegra en el Butlletí  Oficial de la 
Tarragona.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades, quantes disposicions d'igual o inferior rang contradiguin al present Reglament.”

 Per tot això,

 Es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords:

 PRIMER.- Crear el Registre Municipal d'Associacions Veïnals d'aquest municipi i procedir a instar a 
totes les associacions que aquest Ajuntament tingui coneixement de la seva existència, a que presenti la  
sol·licitud, si s’escau, de la seva inscripció al Registre creat a l’efecte.

SEGON.- Aprovar  inicialment  el  projecte  de  Reglament  de  Funcionament  Registre  Municipal 
d'Associacions Veïnals d'aquest municipi, que s'adjunta a l'expedient.

TERCER.- Procedir a l'exposició pública del Reglament, durant el termini de 30 dies hàbils, mitjançant  
anunci que s'inserirà en el Butlletí Oficial de la província, al tauler d'edictes i a la pàgina web d'aquest 
Ajuntament, a fi que els ciutadans puguin formular reclamacions i/o suggeriments.

QUART.- En  el  supòsit  que  no  es  presentin  reclamacions,  ni  suggeriments,  el  Reglament  s'entendrà 
definitivament aprovat i entrarà en vigor amb la seva publicació íntegra al BOPT.

 INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT

Sr. Jordi Guasch, comenta que en el seu moment, el govern anterior ja va iniciar un recull de 
documentació relativa a les associacions de Banyeres per a tenir aquest registre i poder optar 
a subvencions.

Aprovarem del reglament i el registre entenent que aquest últim, s’acaba de formalitzar per la 
tramitació iniciada en aquell  moment. 

Sra.  Anna Ordoñez,  comenta que  després d’estudiar  la  proposta  i  veien que  es un bon 
reglament que fins ara no teníem, ens queda un dubte de si totes les associacions han de 
justificar la subvenció.

Arribat aquest punt si totes les associacions han de justificar la subvenció votarem  a favor,  
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en cas contrari ens abstindrem.

Mai votarem en contra perquè estem a favor de la creació del registre d’associacions i la seva  
regularització i creiem que es absolutament necessari tenir associacions o entitats al poble.

 

Expedient 32/2017. CALENDARI FISCAL I CERTIFICATS 2017

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ACORD DE RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE DATA 26 DE GENER DE 2017, D’APROVACIÓ DEL CALENDARI 
FISCAL DE L’EXERCICI 2017.-

En data 26 de gener de 2017 la Junta de Govern Local va acordar:

 APROVAR EL CALENDARI FISCAL PER L’EXERCICI 2017.- 

Atès que cal informar dels períodes de cobrament en voluntària dels tributs i resta d’ingressos de dret 
públic dels quals s’ha delegat a l’Excma. Diputació de Tarragona la gestió del cobrament dintre del 
termini de pagament en voluntària. 

A la vista de la proposta dels períodes de cobrament per part de Base – Gestió d’Ingressos.

Es proposa a la Junta de Govern Local l’aprovació dels següents acords:

ÚNIC.- Aprovar el calendari fiscal per a l’exercici 2017, que es detalla a continuació, de conformitat  
amb  la  proposta  de  períodes  feta  per  Base  –  Gestió  d’Ingressos: 

CONCEPTE PERÍODE PERÍODE PROPOSAT

560 – TAXA ESCOMBRARIES 1 31/03/2017 – 31/05/2017

600 – IMP. VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 1 31/03/2017 – 31/05/2017

500 – IBI URBANA 1 28/04/2017 – 30/06/2017
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501 – IBI RÚSTICA 1 28/04/2017 – 30/06/2017

503 -  IBI CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS 1 30/06/2017 – 31/08/2017

733 – OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC i GUALS 1 30/06/2017 – 31/08/2017

840 – CONSERVACIÓ CEMENTIRI 1 30/06/2017 – 31/08/2017

010 – IAE 1 28/07/2017 – 29/09/2017

560 – TAXA ESCOMBRARIES 2 28/07/2017 – 29/09/2017

500 – IBI URBANA 2 31/08/2017 – 31/10/2017

 

CONCEPTE PERÍODE CONSUM PERÍODE PROPOSAT

800 – SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 01/01/2017 – 31/03/2017 28/04/2017 – 30/06/2017

800 – SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 01/04/2017 – 30/06/2017 28/07/2017 – 30/09/2017

800 – SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 01/07/2017 – 30/09/2017 27/10/2017 – 30/12/2017

800 – SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 01/10/2017 – 31/12/2017 29/01/2018 – 31/03/2018

Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

PRIMER I ÚNIC.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de 26 de gener de 2017, d’aprovació 
del calendari fiscal de l’exercici 2017.

INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT

Sr.  Jordi  Guasch,  el  calendari  fiscal  es  venia  fent  fins  ara  i  no  hi  ha  cap  modificació,  
entenem  que  el  fraccionament  o  distribució  permet  que  els  contribuents  puguin  fer  els 
pagaments còmodament durant l’any, per tant, ratifiquem l’acord  

Sra. Anna Ordoñez, com veiem que son les mateixes dates i no es modifica res, es obligació 
del Ple aprobar-lo perque  es pugui dur a terme.
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Expedient 452/2017. APROVAR LA XIFRA DE POBLACIO DEL MUNICIPI A DATA 1 
DE GENER DE 2017

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D'ACORD D'APROVAR, SI ESCAU, LA XIFRA DE POBLACIÓ DEL MUNICIPI, A 

DATA 1 DE GENER DE 2017.- EXP. 452/2017

ANTECEDENTS

Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró municipal 

d’habitants referida a l’1 de gener de 2017, que recullen el resultat de les actuacions dutes a 

terme durant l’exercici 2016

Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions produïdes en el  

Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en endavant, INE) en els fitxers  

d’intercanvi mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per aquest ens en els 

diferents fitxers mensuals fins al mes de març de 2017

FONAMENTS DE DRET

1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el Reglament de població 

i demarcació territorial de les entitats locals.

2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per  

la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció 

General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten instruccions 

tècniques als  ajuntaments  sobre  la  revisió  anual  del  Padró  municipal  i  sobre  el  procediment 

d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.

Per tot això, es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró municipal 
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d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2017, i que conté la xifra total  

d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2016. El resum 

que s’aprova és el següent: 

RESUM NUMERIC MUNICIPAL

 

   Homes  Dones  Població

Districte Secció  Homes
% 
T.Homes

% 
Total  Dones

% 
T.Dones

% 
Total  Població

% 
Total

01 001  993 51,13 63,05  949 48,87 61,03  1942 62,04

01 002  582 48,99 36,95  606 51,01 38,97  1188 37,96

             

Total districte 
01  1575 50,32 100  1555 49,68 100  3130 100

             

TOTAL 
MUNICIPI  1575  50,32  1555  49,68  3130  

SEGON.- Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2017, que resulta d’aquesta 

rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants empadronats en 

aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que disposa la Resolució de 25 d’octubre de 

2005 d’instruccions tècniques sobre la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment  

d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.

INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT

Sr.  Jordi  Guasch,  Sense objeccions,  no tenim mitjans per  qüestionar  aquesta  informació  ni 

tampoc motius per sospitar que han pogut alterar-los

Sra. Anna Ordoñez, manifesta que no tenen res a dir.
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Expedient 469/2017. Modificació de la Plantilla i Relació llocs de Treball

Favorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 3 PSC, 4 BNY, i 1 ICV, En contra: 3 PDeCAT, Abstencions: 0, Absents: 
0

PROPOSTA DEL PLE

 

APROVAR SI S’ESCAU LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL DE LES PLACES DELS VIGILANTS I MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS 
DE TREBALL DE LA DENOMINACIÓ DEL CAP DE MANTENIMENT, AGUTZIL I PERSONAL 
DE MANTENIMENT  - Exp. 469/2017

 

1. ANTECEDENTS DE  LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS 
DE TREBALL DE LES PLACES DELS VIGILANTS

 Atès la disfunció existent entre la Relació de Llocs de treball i la plantilla respecte a la realitat del servei de 
vigilància (de fet) i dels llocs de treballs com a document aprovat en aquest Ajuntament, de tal manera que  
sense haver-se creat formalment els servei de vigilància han existit dos llocs de treball de vigilants durant un  
temps i que actualment consta en la plantilla i en la relació de llocs de treball dos vigilants, tot i que, les  
tasques reals son de peons de serveis varis.

Com a conseqüència, esdevenen sense objecte les tasques del personal adscrit a aquell servei, el qual té la 
condició de personal laboral i que, als efectes del manteniment de llurs llocs de treball procedirà la seva 
adscripció a altres llocs de treball mitjançant el sistema de reassignació d’efectius

Per  tant,  cal  suprimir  el  servei  de vigilància  (de  fet)  i  els  corresponents  llocs  de treball  de vigilants  i  
modificar la plantilla en el següent sentit:

1.- Amortitzar les places següents: dues places de personal laboral vigilant municipal grup AP.

2.- Crear dues places de personal laboral Peó de serveis, categoria de Peó, grup d’Agrupacions professionals 
(AP).

 1.1  FONAMENTS JURÍDICS

1.1.1L’adequació de la plantilla s’imposa per la supressió del servei de vigilància municipal  (de fet) i també  
perquè es dona la circumstància de que els vigilants municipals tenen una relació jurídica contractual laboral 
i haurien de tenir la condició de funcionaris públics d’acord amb les funcions que té atribuïdes: la custodia i 
vigilància  de béns,  serveis  i  instal·lacions,  així  com de les  dependències municipals,  com l’ordenació i 
vigilància del trànsit, participar en tasques d’auxili al ciutadà o protecció civil, o vetllar pel compliment de la 
normativa i actes de l’administració municipal, exerceix potestats públiques i els seus informes, atestats o 
requeriments hauran de tenir la presumpció de legalitat pròpia de la Funció Pública, d’acord amb la definició 
continguda  a  l’article  92.2  LBRL en   la  nova  redacció  de  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, així mateix per allò establert a l’article 9 de l’Estatut 
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bàsic de l’empleat públic (EBEP), Text refós aprovat per RD Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.  En el 
mateix sentit, el caràcter funcionarial dels vigilants deriva de la seva regulació específica continguda a la  
Llei 16/1991, de  10 de juliol, de policies locals de Catalunya (article 13).

1.2.1.-  Per  les  raons  jurídiques  anteriors  i  així  mateix  pel  motiu  de  la  supressió  del  servei  públic  de  
vigilància municipal (de fet), procedeix l’amortització de:

-Dues places de personal laboral, Vigilants municipals, grup Agrupacions professionals (AP).

1.2.3.- Als efectes de mantenir els llocs de treball mitjançant l’adscripció del personal que ocupa les places 
amortitzades a unes altres a la brigada municipal d’obres, es crearien:

-Dues places de personal laboral, Peó de serveis, categoria de Peó, grup d’Agrupacions professionals (AP).

1.2.4.- Es conseqüència del principi d’autonomia municipal reconegut a l’article 140 de la Constitució, la  
competència sobre l’autoorganització dels ens locals tal com estableix l’article 4art de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 8, núm. 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 Llei de bases i l’article 7, núm. 1 de la Llei municipal i de règim local  
de Catalunya.

1.2.5.- 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 del Text refós de la Llei municipal i  
de règim local de Catalunya).

L’article 27, punt 1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei 
dels ens locals permet la modificació de la plantilla amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant  
l’any de la seva vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per a l’ampliació, supressió i millora 
dels existents que no admetin demora per a l’exercici següent, com també si respon a criteris d’organització  
administrativa interna”.

S’han tingut presents els articles 69 i 72 de l’EBEP, i l’article 22.3.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases  
del règim local, els articles 291 i 294 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de 
la Llei municipal i del règim local de Catalunya, acreditant-se el compliment dels requeriments exigits per  
l’article 21.1.2 i 21.2 de la Llei 36/2014, de 28 de desembre, de Pressupostos generals de l’Estat.

1.2.6.- És competència del Ple la tramitació de la modificació de la plantilla i de la RLT: article 52, núm. 2,  
j) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel qual s’aprova la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. Donat que es tracta d’actes administratius amb pluralitat de destinataris s’ha de  
publicar íntegrament al BOP i al DOGC.

D’acord amb l’article 126, núm. 3 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local,  
aprovat  per  RD legislatiu  781/1986,  de 18 d’abril,  la  modificació de la  plantilla  durant  la  vigència  del 
Pressupost requereix el compliment dels tràmits establerts per a la modificació d’aquell, es a dir, aprovació 
inicial, informació pública per termini de quinze dies i aprovació definitiva si es formulen reclamacions o  
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al·legacions en el període d’informació pública. Tanmateix l’acord d’aprovació inicial esdevindria definitiu 
de no formular-se reclamacions o al·legacions, amb publicació íntegra de l’acord d’aprovació definitiva.

 

2. ANTECEDENTS DE LA MODIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ  DE LA RELACIÓ DE 
LLOCS DE TREBALL DELS LLOCS DE CAP MANTENIMENT, AGUTZIL I PERSONAL 
DE MANTENIMENT

Vist que en el ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada en data 30 de desembre de 2016, es va aprovar  
inicialment la plantilla de personal per a l’any 2017.  

L’acord s’ha exposat al públic en un termini de 15 dies hàbils, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial  
de la Província de Tarragona núm. 11 de data 17 de gener de 2017.

Durant aquest termini d’exposició no s’ha presentat cap reclamació, l’acord ha esdevingut definitiu en data  
8 de febrer de 2017.

Atès que en la relació de llocs de treball aprovada com annex de personal amb el pressupost de l’any 2017,  
no s’adequa a la plantilla de personal en quan a la denominació dels llocs de treball i per tant la modificació  
de la denominació dels següents llocs:

Cap de manteniment que passarà a denominar-se Coordinador de Brigada

Agutzil que passarà a denominar-se Peó de Serveis varis

Personal de manteniment que passarà a denominar-se Peó de serveis varis

Vist allò establert a l’article 52, núm. 2, j) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i  
l’article 126, núm. 3 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, es proposa al  
Ple de la corporació l’adopció dels següents:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla i relació de llocs de treball consistent:

1. Amortitzar les dues places de personal laboral de vigilants municipals grup AP.

2. Crear dues places de personal de peó de serveis varis, categoria peó grup AP.

Segon.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball dels següents llocs de treball:

Cap de manteniment que passarà a denominar-se Coordinador de Brigada

Agutzil que passarà a denominar-se Peó de Serveis varis

Personal de manteniment que passarà a denominar-se Peó de serveis varis

Tercer.- Ordenar l’exposició pública del present acord mitjançant anunci al butlletí oficial de la província de  
Tarragona, per termini de quinze dies, als efectes de que els interessats puguin formalitzar les reclamacions o 
formular al·legacions que tinguin per convenients. L’acord es considerarà definitivament aprovat si durant el 
termini dels quinze dies no es presenten reclamacions. En cas que es presentin reclamacions o al·legacions  
s’elevarà  al  Ple  la  proposta  corresponent  als  efectes  de  l’aprovació  definitiva.  En  tot  cas,  aprovat 
definitivament l’acord, es publicarà íntegrament en el butlletí oficial de la província de Tarragona.

Quart.- Aprovar la modificació de la Relació de llocs de treball (RLT), als efectes de la seva adequació a la  
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modificació de la plantilla de personal.

INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT

Sr. Jordi Guasch, exposa que en el Ple del mes de juliol aquesta proposta es va incloure en 
l’ordre del dia i en la mateixa sessió es va retirar. Ha fet falta el transcurs de 10 mesos, el informe 
d’una assessoria externa amb un cost de 1800 € per a que els digui el que han de fer.

És lamentable suprimir aquest  servei  quan té bona acceptació  del  veïns principalment en les 
urbanitzacions,  existeix  estreta  col·laboració  amb els  Mossos d’Esquadra  que ha contribuït  a 
disminuir la sinistralitat.

Segons el  nostre parer,  s’hauria d’haver  potenciat  aquest  servei,  convertint-los en funcionaris 
dotant-los de més autoritat per exercir en plenes competències funcions sancionadores davant 
actes incívics i conductes irresposables, i vostès decideixen prescindir d’aquest servei degut al  
desplegament del Cos dels Mossos d’esquadra. Això, es va produir l’any 2008, el mateix any de la 
creació  dels  vigilants  municipals,  per  tant  no  entenem aquest  argument  com a  causa  de  la 
supressió.

Tanta velocitat en penjar Plens per internet i notificar qualsevol esdeveniment a les xarxes socials, 
com és que no ho han fet per informar a tothom de que han suprimit el servei?

És lamentable la supressió oficial ara, després de que el nostre grup insistís en preguntar que 
passava amb els vigilants municipals que no fèien les seves funcions pròpies, suprimeixen sobre 
paper un servei que “de facto” van suprimir fa molt de temps i sense informar als veïns.

En base al Principi d’Autonomia local, tenen tot el Dret a organitzar-se, però el BNY fent bandera 
de la nova política, que vol ser un partit participatiu on s’escolta la opinió dels veïns en temes 
importants, la seguretat ciutadana, què no és important? Suprimir un servei municipal existent i  
ben  valorat  sense  els  pasos  legals  necessaris,  sense  escoltar  els  veïns,  sense  consultar  ni 
consensuar amb ningú, no diu res de la nova política, per tant no votarem a favor.

En  altres  ocasions,  han  esgrimit  que  la  conversió  dels  vigilants  municipals  a  la  brigada 
comportaria  estalvi  econòmic  a  l’Ajuntament,  degut  a  que  aquesta  supressió  “de  facto”  s’ha 
produït fa un any i que l’Ajuntament disposa de les dades necessàries, sol·licitem que es realitzi  
un estudi econòmic sobre l’estalvi real  que s’ha obtingut que puguin ratificar aquesta conversió.

Que aquesta petició feta en el Ple serveixi per interpel·lar-los a fer aquest estudi econòmic,  si no  
presentarem la sol·licitud en el registre d’entrada.  

Sra. Anna Ordoñez, manifesta que estan d’acord, perquè estant dintre de l’equip de govern es va 
apostar per aquesta mesura i sempre consensuat amb els afectats d’aquesta modificació, sabent 
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que seria un gran estalvi per l’ajuntament; l’únic que volem i esperem és que es respecti tot lo  
acordat amb les reunions mantingudes, sense cap perjudici als treballadors.

 

Expedient 472/2017. Modificacions ordenances ficals d'aigua i de brossa

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment, inclouent l’observació del Sr. 
Guasch sobre la vinculació dels informes de Serveis Socials.
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PROPOSTA D’ALCALDIA

D’APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10,  
REGULADORA  DE  LA TAXA  PEL  SUBMINISTRAMENT  D’AIGUA  I  DE  L’ORDENANÇA 
FISCAL NÚM. 13, REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

Amb independència de l’ajut que correspongui segons l’Ordenança Reguladora de les Bases que han de 
regir la concessió d’ajuts d’urgència social (Ple 18 de maig de 2016), ordenança que per tal d’executar-la  
s’ha de procedir a realitzar una convocatòria.

Tenint en compte que l’article 3.3 de l’esmentada ordenança contempla:

“3.3- Ajuts per subministraments.

Destinats a fer front al pagament de deutes de subministrament d’aigua, llum i gas”

Per  la  qual  cosa,  l’ajut  va  destinat  a  cobrir  la  totalitat  del  rebut  de  qualsevol  dels  tres  tipus  de 
subministrament i de forma puntual.

Vist l’article 24.4 de la Llei d’Hisendes Locals:

“Para  la  determinación  de  la  cuantia  de  las  tasas  podrán  tenerse  en  cuenta  criterios  genéricos  de  
capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas”

Vist l’actual redactat de les ordenances fiscals pel subministrament d’aigua i per recollida d’escombraries.

Atès la memòria de la Regidoria de Benestar Social de data 10 d’abril de 2017, en la qual s’especifiquen les 
modificacions a tenir en compte i que es detalla a continuació:

 

“MEMÒRIA  DE  L’ÀREA  DE  BENESTAR  SOCIAL  PER  A  LA  MODIFICACIÓ  DE  LES 
ORDENANCES FISCALS NÚM. 10 – REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA I ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13, REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES

Amb independència de l’ajut que correspongui segons l’Ordenança Reguladora de les Bases que han de 
regir la concessió d’ajuts d’urgència social (Ple 18 de maig de 2016), ordenança que per tal d’executar-la  
s’ha de procedir a realitzar una convocatòria.

Després  de  diverses  reunions  mantingudes  amb l’educadora  social  i  la  treballadora  social  del  Consell  
Comarcal del Baix Penedès que presten el seu servei a Banyeres del Penedès, en les quals expressen que es 
troben en dificultats  a  l’hora de poder fer  els  informes socials  amb proposta  de bonificació dels  rebuts 
d’aigua  i  brossa  dels  usuaris  afectats,  donat  que  l’actual  redactat  de  les  ordenances  fiscals  núm.  10, 
reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua i de l’ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa de  
recollida d’escombraries, no concreten ni fan referència a cap índex per tal de valorar la capacitat econòmica 
de la família. 

Atès que les  esmentades ordenances  no contemplen la  figura  de família  monoparental  i  és  fefaent  que 
actualment existeix un número de famílies amb aquesta condició. 

Donat la necessitat de contemplar a les esmentades ordenances fiscals la figura de família monoparental així  
com la d’incloure un índex referent per valorar la situació econòmica de les famílies.

Vist l’actual redactat de les ordenances fiscals núm. 10, reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua i 
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Expedient 475/2017. Modificació Ordenança Fiscal núm. 21, assistència escola bressol

Favorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 4 BNY, 3 PSC, i 1 ICV, En contra: 0, Abstencions: 3 PDeCAT, Absents: 
0

  

PROPOSTA D’ALCALDIA

D’APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21,  
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA 
BRESSOL MUNICIPAL

 

Per  provisió  d’Alcaldia  de  data  4  d’abril  de  2017  s’incoa  expedient  per  modificar  l’Ordenança  Fiscal  
número 21, reguladora de la taxa per la prestació del servei d’assistència a l’escola bressol municipal, i es 
sol·licita informe al Secretari Interventor Tresorer sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.

Aquesta Alcaldia, en la seva provisió, proposa eliminar la diferenciació que existeix en la quota atenent a  
l’empadronament dels usuaris del servei, per ser contrària a la legislació vigent.

L’Ordenança Fiscal recull les quotes al seu article 6. La modificació proposada afecta exclusivament al punt  
primer de l’article 6è de la vigent ordenança, en el següent sentit:

Punt 1 article 6. Redacció vigent  

“Article 6. Quota tributària 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes:

Servei bàsic: el servei s’iniciarà al mes de setembre amb horari de 09:00 a 13:00 hores i de 15:00 a 17:30  
hores. Abans d'iniciar-se el curs s’informarà als usuaris del calendari escolar. 

 Quota: deu mensualitats (mesos de setembre a juny, ambdós inclosos):

Quota 1. Empadronats al municipi en horari matí i tarda: 135 €/mes

Quota 2. Empadronats al municipi en horari només matí: 100 €/mes

Quota 3. No empadronats al municipi en horari matí i tarda: 175 €/mes

Quota 4. No empadronats al municipi en horari només matí: 140 €/mes

El servei d’assistència a l’escola bressol també es prestarà al mes de juliol, amb el mateix cost mensual que  
la resta de les mensualitats.

(....)”

 Punt 1 article 6. Redacció proposada  
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“Article 6. Quota tributària 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes:

 Servei bàsic: el servei s’iniciarà al mes de setembre amb horari de 09:00 a 13:00 hores i de 15:00 a 17:30  
hores. Abans d'iniciar-se el curs s’informarà als usuaris del calendari escolar. 

Quota: deu mensualitats (mesos de setembre a juny, ambdós inclosos):

Quota 1. Assistència a l’escola bressol en horari matí i tarda: 135 €/mes

Quota 2. Assistència a l’escola bressol en horari només matí: 100 €/mes

El servei d’assistència a l’escola bressol també es prestarà al mes de juliol, amb el mateix cost mensual que  
la resta de les mensualitats.

(....)”

 

El Secretari Interventor Tresorer emet informe al respecte, en el qual informa favorablement a la modificació 
atès que la discriminació en la taxa com a conseqüència d’estar o no empadronat en un municipi, no s’ajusta  
a la legislació vigent per resultar contrària al principi d’igualtat consagrat a l’article 14 de la Constitució  
Espanyola, en relació amb l’article 31.1 de la mateixa norma, reconeixedor del principi d’igualtat tributària. 

 

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

 

PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació del punt primer de l’article 6 de l’Ordenança Fiscal núm. 
21, reguladora de la taxa per la prestació del servei d’assistència a l’escola bressol municipal, amb la següent 
redacció definitiva:

 

“Article 6. Quota tributària 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes:

Servei bàsic: el servei s’iniciarà al mes de setembre amb horari de 09:00 a 13:00 hores i de 15:00 a 17:30  
hores. Abans d'iniciar-se el curs s’informarà als usuaris del calendari escolar. 

 

Quota: deu mensualitats (mesos de setembre a juny, ambdós inclosos):

Quota 1. Assistència a l’escola bressol en horari matí i tarda: 135 €/mes

Quota 2. Assistència a l’escola bressol en horari només matí: 100 €/mes

 

El servei d’assistència a l’escola bressol també es prestarà al mes de juliol, amb el mateix cost mensual que  
la resta de les mensualitats.
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(....)”

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició en el taulell 
d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins 
dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.

TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l'expedient en el termini indicat  
anteriorment, que l'acord és definitiu, en base a l'article 17.3 del Text refós de la Llei reguladora de les  
hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. L’acord provisional elevat a definitiu, 
més el text  íntegre de les modificacions, es publicaran al Butlletí  Oficial de la Província, moment en que 
entraran en vigor.

 

Amadeu Benach i Miquel

Alcalde

 

INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT

Sr. Jordi Guasch, comenta la modificació per a regularitzar quotes en una quota única, ja que és 
un servei deficitari, entenem que es fixi un cost real, taxes iguals per a tothom amb bonificacions 
als veïns de Banyeres per incentivar que facin ús de l’Escola Bressol.

Ens abstindrem a l’espera de la realització d’un estudi acurat de l’Escola Bressol

Sra. Anna Ordoñez,  exposa que votarem a favor perquè és una ordenança que vam treballar 
estant dins de l’equip de govern i la qual ja s’estava aplicant des de l’inici d’aquesta legislatura,  
creiem que és d’obligació aprovar la modificació de l’ordenança, que no és més que la de complir 
la llei i reconèixer el principi d’igualtat tributària. 

 

Expedient 489/2017. Modificació Ordenança Fiscal núm. 8, taxa per la instal·lació de 
mercats i parades al carrer

Favorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 4 BNY, 3 PSC, i 1 ICV, En contra: 0, Abstencions: 3 PDeCAT, Absents: 
0

  

PROPOSTA D’ALCALDIA

 

D’APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DE  LA  MODIFICACIÓ  DE  L’ORDENANÇA  FISCAL  NÚM.  8, 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE PARADES, BARRAQUES, CASETES DE 
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VENDA, ESPECTACLES, ATRACCIONS O ESBARJO, SITUATS EN TEERRENYS D’ÚS PÚBLIC 
LOCAL, AIXÍ COM INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC

 

Per provisió d’Alcaldia de data 7 d’abril de 2017 s’incoa expedient per la modificació de l’Ordenança Fiscal 
número  8,  reguladora  de  la  taxa  per  la  instal·lació  de  parades,  barraques,  casetes  de  venda,  espectacles, 
atraccions o esbarjo, situats en terrenys d’ús públic local, així com indústries del carrer i ambulants i rodatge 
cinematogràfic,  i  es  sol·licita  informe  al  Secretari  Interventor  Tresorer  sobre  la  legislació  aplicable  i  el  
procediment a seguir. 

El Secretari Interventor Tresorer emet informe jurídic en data 7 d’abril de 2017.

El regidor de l’Àrea de promoció econòmica elabora, en data 7 d’abril de 2017, Projecte d’Ordenança Fiscal a 
efectes de:

 
-        Incloure una nova tarifa pel mercat dels diumenges.
-   Modificar alguns articles de l’Ordenança Fiscal vigent per tal d’evitar una doble regulació en la gestió  

dels mercats setmanals  com a conseqüència de l’aprovació pel Ple de la Corporació de data 22 de 
setembre  de  2016  de  l’Ordenança  municipal  reguladora  de  la  venda  no  sedentària  en  mercats  de  
marxants del municipi de Banyeres, que va entrar en vigor el 20 de febrer de 2017 amb la publicació del  
seu text íntegre al BOPT. 

 

El Secretari Interventor Tresorer i el Coordinador dels Serveis Generals subscriuen, en data 7 d’abril de 2017,  
informe tècnic-econòmic,  de conformitat  amb el  que ordenen els  articles  24 i  25 del  Text  refós de la  Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

 

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

 

PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per la 
instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo, situats en terrenys d’ús 
públic local, així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, en els termes en que figura en  
l’expedient, amb la redacció definitiva que a continuació es recull: 

 

“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE PARADES, BARRAQUES,  
CASETES  DE  VENDA,  ESPECTACLES,  ATRACCIONS  O  ESBARJO,  SITUATS  EN  TERRENYS  D’ÚS  
PÚBLIC LOCAL, AIXÍ COM INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC

 

Article 1. Fonament i naturalesa

 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.n del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de  
la Llei d’hisendes local, i de conformitat amb el què disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament  
estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials derivats de l’ocupació de la via pública o terrenys  
d’ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo, situats en terrenys d’us públic  
local així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
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Article 2. Fet imposable

 

Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que beneficia de manera particular  
els  subjectes  passius  i  que  es  produeix  per  la  instal·lació de  parades,  barraques,  casetes  de venda,  espectacles  o  
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.

 

Article 3. Subjectes passius

 

Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats  
a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,  General Tributària, a favor de les quals  
s’atorguin les llicències per a gaudir dels aprofitaments especials que constitueixin el fet imposable d’aquesta taxa.

 

Article 4. Beneficis fiscals

 

1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin  
llicència per a procedir als aprofitaments especials referits a l’article 1 d’aquesta Ordenança inherents als serveis públics  
de comunicacions que explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a  
la defensa nacional.

 

2. Sens perjudici del previst al punt primer d’aquest article, no s’aplicarà cap altre benefici en la determinació del deute  
tributari.

 

Article 5. Quota tributària

 

La quota a satisfer per la taxa regulada en aquesta Ordenança s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats  
següents:

 
4.- Tarifa primera. Parades, casetes, espectacles, atraccions i similars

 

 CONCEPTE IMPORT (€)

1 Ocupació de la via pública amb casetes d’entitats públiques, societats, casinos, penyes,  
tertúlies, ...

3,00 / m2 o fracció i dia

2 Ocupació de la via pública amb tómboles, rifes, vendes ràpides i similars 2,40 / m2 o fracció i dia

3 Ocupació de la  via pública amb gronxadors,  aparells  voladors,  cavallets,  jocs  de  
cavallets, cotxes de xoc i, en general, qualsevol mena d’aparell de moviment

0,60 / m2 o fracció i dia

4 Ocupació de la via pública amb la instal·lació de circs ambulants 0,30 / m2 o fracció i dia

5 Ocupació de  la  via  pública  amb camions  o  vehicles  per  a  la  venda d’entrepans,  
hamburgueses, xocolates, begudes, patates fregides, ...

3,00 / m2 o fracció i dia
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6 Ocupació de la via pública amb parades destinades a la venda o exposició d’articles  
no especificats en els epígrafs anteriors

2,40 / m2 o fracció i dia

                                                                                         

5.- Tarifa segona. Mercat setmanal dels dimecres: instal·lació de parades de roba, calçat, aliments,  
plantes, bijuteria,...

 

 CONCEPTE Import (€)

1 Parades amb reserva 26,00 / trimestre natural 

2 Parades sense reserva (eventuals)*   3,00 / dia

*Seran admeses sempre i quan hi hagi parades lliures (sense reserva a favor d’algun comerciant)

 

Tarifa tercera. Mercat setmanal dels diumenges: instal·lació de parades de roba, calçat, aliments, plantes, bijuteria, ...

 

 CONCEPTE Import (€)

1 Parades amb reserva 2,00€/ml per dia

2 Parades sense reserva (eventuals)* 3,00€/ml per dia

*Els paradistes amb reserva que sol·licitin autorització per tots els diumenges del mes i facin un pagament únic mensual  
tindran un descompte sobre el cost del metre lineal de 0,25€.

**Seran admeses sempre i quan hi hagi parades lliures (sense reserva a favor d’algun comerciant). Els paradistes sense  
reserva ho podran ser com a màxim 1 mes i com a mínim 2 diumenges, sent el primer diumenge gratuït,  sempre amb la prèvia  
autorització municipal.

 

Article 6. Període impositiu i meritament de la taxa

 

1. Quan els aprofitaments especials hagin de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquell determinat  
en la llicència municipal i el meritament de la taxa es produirà en el moment de concessió de la corresponent llicència o  
des del moment en què es va iniciar l’aprofitament sense autorització. 

 

2. Quan els aprofitaments especials es perllonguin durant varis exercicis, el meritament de la taxa tindrà lloc el primer  
dia de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural. 

 

Article 7. Normes de gestió 

 
1.      Respecte els aprofitaments establerts a la tarifa primera de l’article 5è, els subjectes passius hauran de sol·licitar  
al Registre General de l’Ajuntament la corresponent autorització i hauran d’atendre a les indicacions del personal  
municipal per procedir a la ocupació. 

 

Juntament amb la sol·licitud d’autorització, on constin les dades personals a efectes de notificació, hauran de presentar la  
següent documentació:
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-        Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat del sol·licitant

-        Fotocòpia de l’últim rebut de la Llicència Fiscal a nom del sol·licitant, amb l’epígraf corresponent

-        Document acreditatiu d’estar donats d’alta al Règim de la Seguretat Social que correspongui. Presentar el  
certificat d’estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social i, en el cas dels autònoms, la fotocòpia  
dels rebuts de les quotes dels darrers 3 mesos

-        Original i fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil sobre la seva instal·lació i activitat

-        Llista dels articles que pretenen vendre i els metres lineals d’ocupació que es sol·liciten

 

2.      Respecte els aprofitaments establerts a les tarifes segona i tercera de l’article 5è, el règim de gestió aplicable serà el  
previst a l’Ordenança Municipal reguladora de la venda no sedentària en mercats de marxants del municipi de Banyeres  
del Penedès.

 
3.      L’exacció de la taxa per la instal·lació de parades al Mercat setmanal dels dimecres s’efectuarà mitjançant rebut,  
amb  periodicitat  trimestral,  que  serà  lliurat  pel  personal  de  l’Ajuntament  durant  la  primera  quinzena de  cada  
trimestre natural. Els beneficiaris hauran de fer el pagament durant els deu dies següents al lliurament del rebut, i un 
cop comprovat el pagament de la taxa per part dels serveis municipals, es lliurarà als titulars de les llicències, amb  
periodicitat trimestral, una targeta amb les característiques de la mateixa conforme estan al corrent del pagament i  
disposen de l’autorització reglamentària (model Annex I. Targeta d’identificació mercat dimecres). 

 

4.      L’exacció de la taxa per la instal·lació de parades al  Mercat  setmanal dels diumenges s’efectuarà mitjançant  
liquidació  per  part  dels  serveis  municipals.  Aquesta  es  notificarà  juntament  amb la  concessió  de  la  corresponent  
autorització, on també es comunicarà al subjecte passiu que haurà de fer pagaments mensuals, en aplicació de la tarifa  
corresponent. Un cop comprovat el pagament de la taxa per part dels serveis municipals, es lliurarà als titulars de les  
llicències, amb periodicitat mensual, una targeta amb les característiques de la mateixa conforme estan al corrent del  
pagament i disposen de l’autorització reglamentària (model Annex II. Targeta d’identificació mercat diumenges). 

 
5.      En la resta d’autoritzacions regulades en aquesta Ordenança (tarifa primera), els subjectes passius hauran d’abonar  
la corresponent taxa un cop s’hagi practicat la liquidació per part dels serveis municipals, que serà notificada al subjecte  
passiu juntament amb la concessió de l’autorització.

 
6.      Els titulars de les autoritzacions tindran dret a la devolució parcial de la taxa satisfeta quan decideixin no fer ús de  
l’aprofitament atorgat, sempre i quan sol·licitin la baixa del registre de contribuents mitjançant instància presentada al  
Registre general de l’Ajuntament. En cas que no es pugui gaudir de l’aprofitament especial per causes no imputables al  
subjecte passiu, en qualsevol dels casos establerts en aquesta ordenança, procedirà la devolució de l’import satisfet en la  
seva totalitat. 

 

6.- DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor un cop aprovada definitivament i publicada de manera íntegra en el  
Butlletí Oficial de la Província, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de  
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents, únicament requerint la publicitat d’allò que s’hagi  
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modificat.”

 

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i  publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició en el taulell  
d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels 
quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.

 

TERCER. Considerar,  en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l'expedient en el termini indicat 
anteriorment, que l'acord és definitiu, en base a l'article 17.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes  
locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. L’acord provisional elevat a definitiu, més el text 
íntegre de l’Ordenança, es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en vigor.

 

Amadeu Benach i Miquel

Alcalde

INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT

Sr. Jordi Guasch, comenta que rectificar és de savis ja que abans no funcionava el mercat dels 
diumenges i ara no funciona ni el del dimecres i el del diumenge. Res del que han fet ha servit per 
una correcta gestió del mercat dels diumenges.

Nova gran aposta, nova gestió, nova aventura, no ho veiem clar ni tampoc veiem la necessitat, per 
tant, ens abstindrem.

Sra. Anna Ordoñez, exposa que votarem a favor perquè considerem que l’Ordenança és correcta i 
com totes les ordenances anteriors i les que queden per aprovar, havíem treballat moltes hores en 
elles.

El mercat  ens preocupa,  veient  que hi  ha una convocatòria de reunió esperem que es solucioni  
conjuntament.

 Expedient 514/2017. Petició dels regidors del grup municipal PDeCAT de canvi de la 
denominació del grup

No hi ha acord Tipo de Votació: 
A favor: 3 PDeCAT, En Contra: 4 BNY i 1 ICV,  Abstencions: 3 PSC
Motiu: Manca de quorum

Na  Núria Figueras Tuset, en Jordi Guasch Bea i na Joana Josepa Fernández Coll, en virtut de la  
nostra condició de membres de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès,

MANIFESTEM:

Que, mitjançant  el  present  escrit  sol·licitem modificar  la  denominació del  Grup Municipal  de 
Convergència  i  Unió  “CIU”  a  Grup  Municipal  de  Partit  Demòcrata  “PDeCAT“  en  base  als 
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següents:

FETS

PRIMER.- A les passades eleccions municipals del maig de 2015 la candidatura de Convergència 
i Unió obtingué 3 regidors, els quals subscrivim el present escrit.

SEGON.- A principis del mandat ens vam constituir com a grup municipal de Convergència i Unió,  
als efectes de la nostra actuació corporativa en els termes previstos per la normativa aplicable.

TERCER.- El juliol de 2015 Convergència Democràtica de Catalunya va declarar de forma explícita la 
voluntat de dissoldre la Federació de Convergència i Unió, la qual es trova en fase de liquidació.

QUART.- En data 8 de juliol de 2016, Convergència Democràtica de Catalunya va aprobar un acord 
de transitorietat a través del qual l’acció política de CDC la  desenvoluparia la nova força política, el  
Partit Demòcrata Europeu Català “PDeCAT”.

Amb els anteriors fets són d’aplicació els següents:

FONAMENTS DE DRET

PRIMER.- Els grups polítics municipals els trobem regulats a:

 Els articles 20.1.c) i 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local.

 Els articles 50 i 51 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el  
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 Els articles 23 a 29 de Reial  decret 2568/1986, de 28 de noviembre, pel qual 
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals.

Per  bé,  que  es  persegueixi  que  els  grups  muncipals  es  configurin  a  partir  de  les 
candidatures electorals, el nostre ordenament no oblida ni desconeix la realitat de les 
coalicions electorals i federacions de partits, i que aquestes puguin finalitzar al llarg del 
mandat o es puguin dissoldre si així ho acorden els òrgans competents, respectivament, 
sense penalitzar als partits polítics que les integrin.

Altrament, en l’esmentada normativa estatal i autonómica no s’estableix cap regulació 
que impedeixi modificar la denominació d’un grup polític municipal, en aquest sentit, no 
es diu tampoc que els grups polítics municipals hagin d’adoptar el mateix nom que els 
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partits, federacions, etc. pels quals varen concórrer els seus membres a les elecccions.

En conseqüència, no hi ha inconvenient per canviar la denominació del grup per una 
altra que no es correspongui en la seva literalitat amb la de la formació política per la  
qual es van presentar com a candidatura a les eleccions locals. En el present supòsit la 
federació de Convergència i Unió, formació a través de la qual ens vam presentar, està  
en un procés de dissolució, i l’acció política de Convergència Democràtica de Catalunya 
s’ha  vist  substituïda  per  la  nova  formació  Partit  Demòcrata  Europeu  Català,  el  que 
justifica la legitimitat del canvi de denominació sol·licitat.

SEGON.-  El  canvi  de  denominació  sol·licitat  no  causa  perjudici  a  cap  dels  Grups  Municipals 
existents al no ser susceptible de confusió amb cap d’ells. I és subscrit per tots els membres del grup 
municipal.

Per l’anterior,

DEMANEM:

1.-  Que,  es  tingui  per  presentat  aquest  escrit,  s’admeti,  es  tinguin  per  fetes  les  anteriors 
manifestacions, s’admetin, i en els seus mèrits s’acordi modificar la denominació de Grup Municipal 
de Convergència i Unió “CIU” a Grup Municipal de Partit Demòcrata “PDeCAT”.

2.- Que, es doni compte del canvi de denominació al Ple Municipal.
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INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT

Sr. Jordi Guasch,  exposa que la formació política CIU queda extinguida i  s’ha creat  PDCAT, es 
sol·licita que la denominació a l’Ajuntament sigui PDCAT o Partit Democrata de Catalunya.

Demanem al Secretari si pot informar sobre sotmetre a votació o donar compte i que es tingui per  
presentat l’escrit i que s’admeti. 

Des del dia en que es va presentar, si hi havia algun motiu justificat per no poder-se aprovar, s’hauria  
d’haver fet un informe justificat de la forma de fer-ho. 

Sra. Anna Ordoñez, comenta que ens abstindrem segons indicacions del nostre partit

Expedient 516/2017. Proposta de Moció d'Unió de Pagesos de Catalunya davant la necessitat 
de renovar el contracte de la societat amb la pagesia

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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B ACTIVITAT DE CONTROL

 

Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
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Número 
de Decret

Data Assumpte Expedient

2017-0004 13/01/2017
Aprovació  de  la 
pròrroga  del 
Pressupost

24/2017

2017-0005 17/01/2017

Convocatòria  sessió 
ordinària,  modificada 
en  data,  del  Ple  del 
dia  20  de  gener  de 
2017

PLN/2017/1

2017-0006 23/01/2017

Modificacions  al 
cartipàs  municipal. 
Nomenament alcaldes 
de barri

143/2016

2017-0007 23/01/2017
Convocatòria Junta de 
Govern Local de data 
26 de gener de 2017

JGL/2017/2

2017-0008 25/01/2017

Serveis  extraordinaris 
fora  de  la  jornada 
laboral  efectuats  pel 
personal  laboral  de 
l’Ajuntament durant el 
mes desembre 2016 i 
gener 2017.

63/2017

2017-0009 26/01/2017
Aprovació  nòmines 
corresponents  al  mes 
de gener 2017

75/2017

2017-0010 26/01/2017

Cessió del Local de la 
planta baixa del carrer 
Mestre Güell núm. 6 a 
l’Associació  de 
Protecció Civil

73/2017

2017-0011 30/01/2017

Convocatòria  de  la 
Junta  de  Govern 
Local  en  sessió 
ordinària de data 2 de 
febrer de 2017

JGL/2017/3

2017-0012 2/02/2017

Subsanació  del 
Decret  nº  2016/0059 
sobre  la  neteja  de 
pintades  per 
vandalisme  al 
municipi  de  Banyeres 
del Penedès

475/2016

2017-0013 2/02/2017
Requeriment  de 
documentació 
padronal

66/2016
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Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local

Donar compte de les següents actes de la Junta de Govern Local:

- Sessió ordinària de data 12 de gener de 2017

- Sessió ordinària de data 26 de gener de 2017

- Sessió ordinària de data 2 de febrer de 2017

- Sessió ordinària de data 9 de febrer de 2017

- Sessió ordinària de data 16 de febrer de 2017

- Sessió ordinària de data 23 de febrer de 2017

- Sessió ordinària de data 2 de març de 2017

- Sessió ordinària de data 9 de març de 2017

- Sessió ordinària de data 16 de març de 2017

- Sessió ordinària de data 23 de març de 2017

- Sessió ordinària de data 30 de març de 2017

   

 

Donar compte de l'informe d'intervenció sobre morositat i PMP 4rt trimestre 2016

 INTERVENCIONS 

PDCAT portaveu Sr. Jordi Guasch demana que el responsable de l’area económica efectui 
una breu explicació d’aquest informe, en el sentit de quantificar si l’evolució del període mig 
de pagament és positiu o negatiu, anem a millor o pitjor o estem igual.

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

El contingut de les preguntes i les contestacions resten gravades al corresponent CD.
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PDCAT pregunta sobre els següents extrems:

PDCAT portaveu el Sr. Jordi Guasch:

1. Sol·licita informació sobre el problema dels Boscos i negociacions agudes al 
respecte.

2. Problema sobre Cases Roges i l’avaria d’aigua el cap de semana.

3. Legalitat  o  no  del  Decret  12/2017  sobre  bandalisme  tenint  en  compte  el 
informe desfavorable del Secretari Interventor.

4. Execució subsidiària de la pavimentació de la vorera del Carrer Josep Canyes.

5. Comportament  dels  membres  del  BNY  respecte  els  panflectes  partidistes 
enviats als veïns respecte a la donació de material a l’escola per part del BNY.

6. Funcionament del Facebook municipal, motius per als quals no hi ha hagut 
invitació oficial a tots els càrrecs electes.

7. Caràcter ordinari o no del Ple d’avui donat que segons  l’acord de l’últim Ple, 
aquest seria prescindible.

PSC pregunta sobre els següents extrems:

PSC portaveu la Sra. Anna Ordóñez:

1. Com està el tema de la subvenció per rehabilitació d’edificis a particulars.

2. Com està el tema d’execució i manteniment de camins

3. Com està el tema de la subvenció del PAM de la Diputació de Tarragona ja que la 
primera opció acabava el 30 de juny.

Les contestacions del BNY a aquestes preguntes resten gravades al corresponent CD.

No hi ha assumptes
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