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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 20 DE DESEMBRE 2012 (02/2012)
A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el dia 20 de
desembre de 2012, a les 20.00 hores, sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Núria
Figueras Tuset, assistits pel Secretari – Interventor de la Corporació, Sr. Joan Manel Ferrera
Izquierdo, 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 Menéndez Suárez.
7. Sra. Maria 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 constitueixen quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió que ha estat
oportunament convocada per aquest dia i hora.

Acte seguit es passa a tractar el següent.

ORDRE DEL DIA
1. APROVAR LA DECLARACIÓ D’UN CRÈDIT COM NO DISPONIBLE, PER
SUPRESSIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA EN APLICACIÓ DEL REIAL
DECRET LLEI 20/2012, H/12/107.
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2012
DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2012, H/12/12.
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT 3/2012 DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2012 DE L’ORGANISME
AUTÒNOM FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS, H/12/126.
................................................................................................................................
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1. APROVAR LA DECLARACIÓ D’UN CRÈDIT COM NO DISPONIBLE, PER
SUPRESIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA EN APLICACIÓ DEL REIAL
DECRET LLEI 20/2012, H/12/107.
ANTECEDENTS
1. Per providència de l’Alcaldia de data 12 de desembre de 2012 s’inicia l’expedient de
declaració d’un crèdit com no disponible.
2. Atès els articles 2 del RD Llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos
generals de l’Estat per al 2012, s’immobilitza part del crèdit de les aplicacions
pressupostàries detallades seguidament per un import de 30.882,27 euros respecte el
pressupost de l’Ajuntament i de 462,44 euros respecte el pressupost de la Fundació Josep
Cañas, corresponents a l’abonament de la paga extraordinària del mes de desembre de
2012.
AJUNTAMENT DE BANYERES
Aplicació
pressupostària
9200.12000
9200.12006
9200.12100
9200.12101
3211.12005
3211.12006
3211.12100
3211.12101
1320.13000
1320.13002
3210.13000
3210.13002
3371.13000
3371.13002
3373.13100
9200.13000
9200.13002
9240.13000
9240.13002

Descripció

Euros

Retribucions bàsiques
Triennis
Complement de destí
Complement específic
Retribucions bàsiques
Triennis
Complement de destí
Complement específic
Retribucions bàsiques
Triennis
Retribucions bàsiques
Triennis
Retribucions bàsiques
Triennis
Retribucions bàsiques
Retribucions bàsiques
Triennis
Retribucions bàsiques
Triennis

684,36
26,31
832,40
1.726,09
548,47
121,23
305,01
247,46
2.685,78
26,80
5.962,41
159,16
444,47
6,12
147,61
14.206,23
400,54
2.283,63
68,19

FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS
Aplicació
pressupostària

Descripció

Euros
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3330.13000
3330.13002
3330.13100
3330.13102

Retribucions bàsiques
Triennis
Retribucions bàsiques
Triennis

342,38
10,72
107,92
1,42

3. El secretari interventor ha emès informe favorable.

FONAMENTS DE DRET
1. Article 30 i ss. del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol
Primer del Títol Sisè, de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
2. Articles 2 del RD Llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos generals de l’Estat per al
2012.
Per tant,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la declaració de no disponibilitat de part del crèdit pressupostari de les
aplicacions de despeses que es detallen a la part d’antecedents, per un import de 30.882,27
euros respecte el pressupost de l’Ajuntament i de 462,44 euros respecte el pressupost de
la Fundació Josep Cañas, quedant els ingressos afectats a realitzar aportacions a plans de
pensions o contractes d’assegurança col·lectiva de conformitat a la Llei Orgànica 2/2012,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i abast que es determini
en les corresponents Lleis de pressupostos.
Segon.- Donar compte del present acord a Intervenció per a que procedeixi a portar a terme
les anotacions comptables i pressupostàries corresponents.

Intervencions:
Sra. Alcaldessa: ve imposat per una Llei, son moments difícils, els treballadors poden
demanar bestretes.
Sr. Colls: els diners quedaran afectat, i esperar noves disposicions per les seves possibles
disposicions.
Sr. Inglada: es una mesura per garantir la estabilitat pressupostària, però l’Ajuntament està
bé, no és el nostre cas, perquè hem de perjudicar als treballadors?, altres han fet premis a la
productivitat o avançament directe a tots els treballadors de la paga extra de juny. Això és
per ajuntaments que estan amb problemes, no nosaltres, els nostres treballadors no ho ha
de pagar. Hi ha mesures dissimulades per donar-li la volta, tots els que han robat i fet
trampes a tot arreu i no els passa res, no es pot fer una artimanya o trampa per poder
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compensar a la gent que té dret al seu sou? Hem de complir la llei, no donarem la paga
extra, però per altra banda s’ha de compensar d’alguna manera, penso que ha de ser
l’actitud de l’Ajuntament.
Sra. Alcaldessa: complirem la Llei no farem trampes. Qui ho ha demanat se li ha avançat la
paga extra de juny.
Sr. Inglada: no trampes, vull dir artiluguis legals.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada
amb el següent resultat:
 Vots a favor: 5 de CIU, 1 del PP i 4 del PSC.
 Vots en contra: 1 de ICV.
 Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.

2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2012
DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2012.- Exp. H/12/124
ANTECEDENTS
1. Per providència de l’Alcaldia de data 30 de novembre de 2012, s’ha incoat l’expedient per
modificar el crèdit mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
2. La present modificació preveu una sèrie de despeses per a les quals la consignació és
insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari actual i, per tant, cal tramitar l’expedient de
suplement de crèdit i crèdit extraordinari. Aquest expedient s’ha de finançar mitjançant
romanent de tresoreria per a despeses generals i anul·lacions o baixes dels crèdits
d’aplicacions pressupostàries de despeses, amb subjecció a les disposicions vigents.
Tanmateix, es procedeix a donar de baixa previsions d’ingressos del pressupost un cop es
coneix amb seguretat que aquests ingressos no es rebran durant l’exercici.
MODIFICACIONS PRESSUPOST DESPESES:
1/ Suplements de crèdit:

Aplicació
pressupostària
1650 22100
3120 22100
3210 22105

Denominació actuació
Energia elèctrica enllumenat públic
Energia elèctrica centre mèdic
Menjador escola bressol

Consignació Proposta Consignació
inicial
d'increment definitiva
56.000,00 17.000,00
73.000,00
2.880,00
5.000,00
7.880,00
5.840,64
2.785,98
8.626,62
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9200 22603
1693 22700
1510 22706
2312 46500
3211 46500
3210 63300
3210 91300
1610 91301
9200 91303

Publicació en diaris oficials
Servei de poda
Estudis i treballs tècnics
CCBP. Treballadora i Educadora
Social (serveis socials bàsics)
Transport escolar CEIP Mare de Déu
del Priorat
Maquinària, instal·lacions tècniques i
utillatge
Amortització préstec escola bressol
Amortització préstec conducció
d'aigua a Casa Roja
Amortització préstec inversions 2008

2.500,00
5.066,06
5.400,00

750,00
18.000,00
505,00

3.250,00
23.066,06
5.905,00

12.225,66

1.116,23

13.341,89

16.701,60

3.593,62

20.295,22

1.573,00
19.773,08

1.331,00
384,76

2.904,00
20.157,84

3.792,69
13.077,15

91,98
525,42
51.083,99

3.884,67
13.602,57

2/ Crèdits extraordinaris:

Aplicació
pressupostària
9200 22698
4310 22706

Denominació actuació
Indemnitzacions per reclamació de
responsabilitat patrimonial
Desenvolupament local. Fira del Penedès Rural

Proposta
de
consignació
2.298,20
5.472,83
7.771,03

3/ Anul·lacions o baixes dels crèdits d’aplicacions pressupostàries de despeses:
Aplicació
pressupostària
3210 62202
1620 62301

Denominació actuació
Ampliació escola bressol
municipal
Construcció contenidors
soterrats

Total altes crèdits
Total baixes crèdits
Total modificació pressupost de despeses

Consignació Proposta de Consignació
inicial
baixa
definitiva
558.676,76

558.676,76

0,00

510.807,59

510.807,59
1.069.484,35

0,00

58.855,02 €
1.069.484,35 €
-1.010.629,33 €

MODIFICACIONS PRESSUPOST INGRESSOS:
1/ Romanent de tresoreria:
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Classificació
econòmica
87000

Nom
Romanent de tresoreria per a despeses
generals

Import
113.855,02

2/ Baixes de previsions d’ingressos:
Classificació
econòmica
60000
75030

75081

Nom
Alienació patrimoni
Generalitat de Catalunya.
Departament d'Educació. Subvenció
creació 41 noves places per a infants
de 0 a 3 anys
Generalitat de Catalunya. PUOSC.
Instal·lació de contenidors soterrats

Consignació Proposta de Consignació
inicial
baixa
definitiva
732.391,33 732.391,33
0,00
205.000,00 205.000,00
0,00

187.093,02

187.093,02

0,00

1.124.484,35
Total altes pressupost ingressos:
Total baixes pressupost ingressos:
Total modificació pressupost d’ingressos

113.855,02 €
1.124.484,35 €
-1.010.629,33 €

3. Amb la present proposta, el pressupost de despeses es veu incrementat, per una banda,
en 58.855,02 euros i disminuït, per una altra, en 1.069.484,35 euros. Igualment, el
pressupost d’ingressos es veu incrementat en 113.855,02 euros i disminuït en 1.124.484,35
euros. Totes aquestes operacions donen lloc a una modificació a la baixa en els crèdits de
despeses i previsions d’ingressos per import de 1.010.629,33 euros.
4. El secretari interventor ha emès informes favorables.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la
incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent de tresoreria per a despeses generals,
amb nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses
del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del
respectiu servei.
3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost és competència del Ple de
l’Ajuntament per majoria simple.
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4. Cal tenir en compte l’article 165.1 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, amb relació a l’article 11.4
de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(norma que deroga la Llei orgànica 5/2001, de 13 de desembre, complementària de la Llei
General d’Estabilitat Pressupostària, així com el Text Refós de la Llei General d’Estabilitat
Pressupostària, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre).
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 4/2012, del tipus Suplement
de crèdit i Crèdit extraordinari, que cal finançar mitjançant anul·lacions o baixes dels crèdits
d’aplicacions de despeses del pressupost vigent i romanent de tresoreria per a despeses
generals, per un import total de -1.010.629,33 €.
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas
que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldreles.
Intervencions:
Sr. Coll: es va exposar a la reunió de portaveus.
Sr. Menéndez: ni en la propuesta de Alcaldía ni del regidor se justifica. No cumple el
objetivo de estabilidad presupuestaria. La electricidad ha incrementado en 2010 un 40%, en
2011 un 14,2% y en 2012 un 25,5%, no conocemos estudio para ahorrar. La poda se ha
incrementado un 355% y no aparece justificación alguna, hace un año se manifestó las
dudas con motivo de las ordenanzas y este año se introdujeron a última hora otros, ahora se
refuerzan nuestras dudas. Bien por la fira. Se retiran inversiones y se aumenta el gasto
corriente. Cuatro años hablando de los contenedores soterrados y ahora se retira y se han
pagado miles de euros. Este año se aprobó el proyecto y ahora lo quitamos, y esto lo hemos
pagado. Se retira el proyecto de la Escola Bressol. Pagamos dinero en papel que vamos a
tirar.
Sra. Alcaldesa: els que neixen no vol dir que vagin a l’Escola Bressol, no ha baixat la
natalitat, el que passa és que la crisis ha fet baixar el nombre de nen a la Escola Bressol.
Sr. Guasch: hi ha una auditoria pendent de la Diputació per reduir costos. Al Priorat
s’apaguen la meitat de les llums per estalviar.
Sr. Santalla: ja es va fer una, i una altre per buscar subministradora barata.
Sr. Coll: a l’Escola bressol hi ha 30 persones, tenim capacitat per 41 i ara fins a 49. Hagués
estat un brindis al sol fer una inversió de més de 500.000 euros, quan la subvenció era de
205.000 euros i no sabíem ni quan ni com la cobraríem. Hi ha més nens que es queden a
dinar i també son més ingressos però s’ha de destinar a eixugar el deutes segons la llei
d’estabilitat pressupostària.
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Sr. Inglada: me’n alegro perquè no s’ha fet res d’estalvi energètic al pressupost. Em
preocupa que es doni de baixa els contenidors soterrats.
Sr. Menéndez: hay que avanzar en el tema de los consumos, cada vez son superiores.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada
amb el següent resultat:
 Vots a favor: 5 del grup CiU, 1 del grup PP.
 Vots en contra: 4 del grup PSC i 1 del grup ICV.
 Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT 3/2012 DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2012 DE L’ORGANISME
AUTÒNOM FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS Exp. H/12/126
Antecedents
1. Per Providència de la Presidència de data 30 d’octubre de 2012 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 3/2012 del tipus crèdit extraordinari i suplement
de crèdit.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació és insuficient, cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit, que s’ha de
finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals, amb subjecció a les
disposicions vigents.
3. El Consell Rector, en sessió ordinària de data 22 de novembre de 2012, va aprovar
aquesta proposta de modificació de crèdit del pressupost de l’organisme autònom Fundació
Pública Josep Cañas, així com la seva remissió a l’entitat local per a la seva tramitació i, si
s’escau, aprovació.
MODIFICACIONS PRESSUPOST DESPESES:
1/ Suplements de crèdit:
Aplicació
pressupostària
Denominació
3330 22400 Assegurances

Consignació Proposta Consignació
inicial
d'increment definitiva
337,03
286,15
623,18
286,15

2/ Crèdits extraordinaris:
Aplicació
pressupostària
Denominació actuació
3330 223000 Transports

Proposta de
consignació
1.681,90
1.681,90
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TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PRESSUPOST DESPESES 1.968,05 €
MODIFICACIONS PRESSUPOST INGRESSOS:
1/ Romanent de tresoreria per a despeses generals
Classificació
econòmica
87000

Nom
Romanent de tresoreria per a despeses generals

Import
1.968,05
€

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PRESSUPOST INGRESSOS 1.968,05 €
Fonaments de dret
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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, i als articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de l’organisme
no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president/-a ha d'ordenar la incoació de
l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors
ingressos sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o
baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
3. Correspon al Consell Rector l’aprovació de la proposta de modificació del pressupost
mitjançant concessió de suplement de crèdit, la qual s’haurà de remetre a l’entitat local per a
la seva tramitació i aprovació, si escau.
Per tot això,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la proposta de modificació del pressupost mitjançant expedient de crèdit
extraordinari i suplement de crèdit, que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a
despeses generals, per un import total de 1.968,05 euros.
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es
presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
Intervencions:
Sra. Alcaldessa: és per l’escultura de St. Jordi.
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Sr. Coll: exposa la modificació.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada
amb el següent resultat:
 Vots a favor: 5 CiU, 1 PP, 4 PSC I 1 ICV
 Vots en contra: 0
 Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per UNANIMITAT.
Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 20.35 hores,
donant fe de tot allò, jo el Secretari que certifico.
Banyeres del Penedès, 20 de desembre de 2012.
Alcaldessa

Secretari- Interventor

Núria Figueras Tuset

Joan Manel Ferrera
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