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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN SESSIÓ
ORDINÀRIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 20 DE MARÇ DE 2014 (02/2014).
A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 20 de
març de 2014 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. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 16 DE GENER DE
2014, C/14/004.
2. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 25 DE
FEBRER DE 2014, C/14/031.
3. RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 30 DE
GENER DE 2014 PEL QUAL S’APROVA PRESENTAR AL·LEGACIONS A
L’APROVACIÓ INICIAL DE LA PLANIFICACIÓ DEL PUOSC 2013-2016,
C/12/230.
4. APROVACIÓ INICIAL DEL CONVENI DE PLANEJAMENT ENTRE
AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I NÚRIA SILVESTRE DE
MODIFICACIÓ DE L’EMPLAÇAMENT DE DOTACIONS PÚBLIQUES PER
SATISFER NECESSITATS D’APARCAMENT PÚBLIC, C/13/070.
5. APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ESTUDI DE DETALL
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PER L’ORDENACIÓ DE VOLUMS A LA PARCEL·LA INDUSTRIAL (CLAU
7) PROPIETAT D’ESTEVE QUÍMICA, C/13/231.
6. RATIFICAR L’ACORD DE PRORROGA DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE
GESTIÓ A FAVOR DEL CONSORCI LOCALRET PER A LA COMPRA
AGREGADA DELS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS (VEU, MÒBIL I
DADES), C/14/006.
7. RATIFICACIÓ DEL DECRET D/14/016 D’ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DE
PARTICIPACIONS
DE L’EMPRESA COMARCAL DE
SERVEIS
MEDIAMBIENTALS ECOBP SL ALS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA,
C/14/018.
8. NOMENAR A LA SR. ROBERTO CARLOS DIAZ GONZALEZ COM A
MEMBRE VOCAL DEL CONSELL RECTOR DE L’ORGANISME AUTÒNOM
LOCAL FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS C/14/027.
9. DONAR COMPTE DE LA RESPOSTA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA EN
RELACIÓ A LA MOCIÓ EN SUPORT ALS PAGESOS I PROPIETARIS
AFECTATS PER L’ONADA DE ROBATORIS A LES EXPLOTACIONS
AGRÀRIES I RAMADERES I AL MÓN RURAL, C/13/245.
10. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE L’EXECUCIÓ
TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 2013,
H/13/126.
11. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG
TERMINI DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS. PERÍODE
2015-2017, H/14/030.
12. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE LA FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS, EXERCICI 2013,
H/14/040.
13. MOCIÓ CONTRA LA INTENCIÓ DE PRIVATITZACIÓ O CONCESSIONAR
LES DEPURADORES, C/14/015.
14. DESPATX D’OFICI, DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL.
15. MOCIÓ SOBRE LA CAMPANYA PER UNA CATALUNYA SOCIAL. Inclosa
per urgència.
16. PRECS I PREGUNTES.

................................................................................................................................
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 16 DE GENER
DE 2014, C/14/004.
Atès l’art 91 del ROF l’Alcaldessa pregunta si cap regidor té observacions a l’acta.
El Sr. Guasch diu que li va contestar a la Sra. Ordoñez el següent;
Sr. Guasch: en Assemblea vaig informar que es talarien tots els arbres.
S’incorpora a l’acta amb el consentiment de tots els assistents.
Sense més observacions quedant per tant aprovada.
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2. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 25 DE
FEBRER DE 2014, C/14/031.
Atès l’art 91 del ROF l’Alcaldessa pregunta si cap regidor té observacions a l’acta.
No es realitzen observacions quedant per tant aprovada.
3. RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 30 DE
GENER DE 2014 PEL QUAL S’APROVA PRESENTAR AL·LEGACIONS A
L’APROVACIÓ INICIAL DE LA PLANIFICACIÓ DEL PUOSC 2013-2016,
C/12/230.
En data 30 de gener de 2014 la Junta de Govern Local va acordar:
Atès les bases reguladores i d’execució del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
per al període 2013-2016 i sobre la convocatòria única pel PAM de la Diputació de
Tarragona pel mateix període, publicades al DOGC núm. 6263 de 28 de novembre
de 2012.
Atès que s’ha de fer la planificació quadriennal tant del PUOSC com del PAM pel
període 2013-2016.
Ateses les bases reguladores de les línies de subvenció PUOSC i PAM pel període
2013-2016.
En data 21 de febrer de 2013 la Junta de Govern Local va acordar i en data 21 de
març de 2013 el Ple va ratificar sol·licitar al subvenció PUOSC quadrienni 2013-2016
línia d’inversió de la manera següent:
Inversió
Adequació de les voreres del Priorat
Banyeres
Substitució de llumeneres del Priorat
Banyeres
Substitució de llumeneres als sectors
Pinatallada, barri de cristaleria camí
l’Arboç
Construcció Centre Cívic Casa Roja

Any
de 2013

% de subvenció que es
sol·licita
80%

de 2014

80%

de 2015
de

80%

2016

80%

Atès que en data 24 de desembre de 2013 s’ha publicat al DOGC l’edicte de 20 de
desembre de 2013, d’informació pública de l’aprovació inicial de la planificació del
PUOSC.
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Atès que la proposta d’actuacions a finançar línia inversions és:
Obra
LI 2014
LI 2016

Títol
Arranjament de les voreres a
urbanització Priorat de Banyeres
Substitució de les llumeneres a
urbanització Priorat de Banyeres

Pressupost
la 201.621,45€

Subvenció
161.297,16€

la 304.754,84

78.702,84

Formulem les següents al·legacions:
Primera.- Respecte la subvenció proposada per Substitució de les llumeneres a la
urbanització Priorat de Banyeres cal dir el següent:
a) No s’ajusta al percentatge de subvenció sol·licitada de manera que resten
pendent 165.101,03 euros per arribar als 243.803,87 euros de subvenció
sol·licitada que suposa el 80% de l’import del l’actuació.
b) L’anterior no s’entén quan l’actuació és configura com un servei mínim i
obligatori de l’art 67, DL 2/2003, de 28 d’abril i art 26 de la Llei Reguladora de
les Bases del Règim Local 7/1985 i quan l’actuació suposa un estalvi en la
factura de la llum, es creen llocs de treball i suposa introduït factors
d’innovació.
c) Per altre banda de la comparativa que es realitza sobre altres Municipis de la
Comarca resulta significatiu que per a la mateixa actuació s’arribi a finançar
quasi el 80%.
d) Per altre banda només s’ha sol·licitat una actuació per aquesta anualitat.
e) Per acabar, de la suma de les dos subvencions projectades s’aprecia una
discriminació donat que molts altres Ajuntament de la Comarca rebran en
suma una quantia molt més elevada de subvenció.
SEGONA.- Respecte la denegació de l’obra Centre Cívic Casa Roja, cal dir el
següent:
a) No s’entén com una obra d’aquestes característiques pot haver estat
eliminada de pla planificació quan a banda de ser un element integrador de la
societat és un equipament necessari ja que no es disposa de cap altre
d’aquest tipus per aquest nucli aïllat.
b) Per altre banda és una actuació generadora de llocs de treball i de riquesa.
c) Per altre banda de la comparativa que es realitza sobre altres Municipis de la
Comarca resulta significatiu que per a la mateixa actuació s’arribi a finançar
més del 80% en d’altres Municipis.
d) Per altre banda només s’ha sol·licitat una actuació per aquesta anualitat.
e) Per acabar, de la suma de les dos subvencions projectades s’aprecia una
discriminació donat que molts altres Ajuntament de la Comarca rebran en
suma una quantia molt més elevada de subvenció.
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TERCERA.- Respecte la denegació de l’obra Substitució de llumeneres als sectors
de Pinatallada, barri de cristaleria camí de l’Arboç, cal dir el següent:
a) No s’entén com una obra d’aquestes característiques pot haver estat
eliminada de pla planificació quan l’actuació és configura com un servei mínim
i obligatori de l’art 67, DL 2/2003, de 28 d’abril i art 26 de la Llei Reguladora
de les Bases del Règim Local 7/1985 i quan l’actuació suposa un estalvi en la
factura de la llum, es creen llocs de treball i suposa introduït factors
d’innovació.
b) Per altre banda de la comparativa que es realitza sobre altres Municipis de la
Comarca resulta significatiu que per a la mateixa actuació s’arribi a finançar
quasi el 80%.
c) Per altre banda només s’ha sol·licitat una actuació per aquesta anualitat.
d) Per acabar, de la suma de les dos subvencions projectades s’aprecia una
discriminació donat que molts altres Ajuntament de la Comarca rebran en
suma una quantia molt més elevada de subvenció.
Per tot l’anterior, RESOLC:
PRIMER.- Presentar al·legacions a la aprovació inicial de la planificació del PUOSC
2013-2016.
SEGON.- Que es justifiqui els criteris seguits per a la formulació del PUOSC 20132016.
TERCER.- Ratificar aquest acord per la Junta de Govern Local i pel Ple en la
següent sessió a celebrar.
QUART.- Facultat al secretari-interventor municipal per efectuar la tramesa
mitjançant Eacat.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple:
ÚNIC.- Ratificar l’acord de la junta de govern local de 30 de gener de 2014 pel qual
s’aprova presentar al·legacions a l’aprovació inicial de la planificació del PUOSC
2013-2016.
Intervencions:
Sra. Alcaldessa: les obres s’adeqüen a les bases, i ho considerem adequat.
Sr. Menéndez: se compara mucho con los municipios de la Comarca. Nos
alegraríamos que se estimasen. No nos tomen como incrédulos, lo que salió en el 3
de 8 es una cosa, pero Banyeres se le dio del PAM 300.000 para gastos corrientes
con lo cual la diferencia no es tal como ustedes dicen. La Bisbal o Llorenç no
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pidieron despesa corrent. No nos vendan la moto. Tienen la subida del IBI de 70.000
euros para gastos corrientes. No estamos con este planteamiento pero deseamos
que se estimen.
Sr. Inglada: això passa perquè no hi ha participació. Que es tingui en compte que
no hem participat en res.
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 i 1 del grup ICV
 Vots en contra: 4 del grup PSC
 Abstencions: 0.
Resultat: MAJORIA ABSOLUTA.
4. APROVACIÓ INICIAL DEL CONVENI DE PLANEJAMENT ENTRE
AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I NÚRIA SILVESTRE DE
MODIFICACIÓ DE L’EMPLAÇAMENT DE DOTACIONS PÚBLIQUES PER
SATISFER NECESSITATS D’APARCAMENT PÚBLIC, C/13/070.
Que en data 19 de novembre de 2013 entra en vigor el POUM de Banyeres del
Penedès.
Que en data 19 de novembre de 2013, es signa per part de l’Alcaldia i de Núria
Silvestre un conveni de planejament quin objecte de forma resumida es la
desqualificar el pati de la Masia Can Canyis de equipament per classificar-ho com a
sòl no urbanitzable a canvi de la cessió gratuïta de 1.200m2 de l’equipament situat a
la banda sud-oest de les Masies de St. Miquel quina titularitat del sòl és de la
mateixa Sra. Silvestre.
Que en data 9 de desembre s’envia la proposta de conveni a la Comissió Territorial
d’Urbanisme a fi i efecte de recavar informe tècnic i jurídic sobre la viabilitat de la
modificació de POUM que suposa donar compliment a la esmentada proposta de
conveni.
Que en data 5 de març de 2014 (RE 890) té entrada notificació de la resolució de la
CTU de data 25 de febrer de 2014 en el que resolen que s’escau l’aplicació de l’art
97 i 99 del TRLUC, tenint present que s’ha vist modificat per la Llei 2/2014, de 27 de
gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
Normativa aplicable
1. Constitució Espanyola.
2. Llei reguladora de les bases del règim local 7/1985, de 2 d’abril.
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3. Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 2/2003 de 28
d’abril
4. Llei de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú 30/1992, de 26 de
novembre.
5. Llei de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions Públiques de
Catalunya, 26/2010, de 3 d’agost.
6. Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya 1/2010, de 3 d’agost.
7. Decret 305/2006, que aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, de 18 de
juliol.
8. Text Refós de la Llei del sòl 2/2008, RDL de 20 de juny.
9. Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol d’inscripció en el Registre de la
Propietat d’actes de naturalesa urbanística.

Atès l’informe del secretari sobre el procediment a seguir i demès consideracions.
El text del conveni és el següent:

PROPOSTA DE CONVENI DE PLANEJAMENT

PROPOSTA DE CONVENI DE MODIFICACIÓ DE L’EMPLAÇAMENT DE
DOTACIONS PÚBLIQUES PER SATISFER NECESSITATS D’APARCAMENT
PÚBLIC, C/13/070.

D’una part la Sra. Núria Figueras Tuset, Alcaldessa de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès, d’acord amb les facultats que li reconeix la llei, assistida pel secretari municipal per
tal de dona fe en virtut de les atribucions conferides per la Disposició Addicional Segona de la
Llei 7/2007 de 12 d’abril.

De l’altre, la Sra. María Núria Silvestre Benach amb DNI 46100823Z i domicili a efectes de
notificacions al Carrer Caponata núm. 14, àtic 2na de la ciutat de Barcelona (CP 08034).

Ambdues parts amb capacitat i legitimitat suficient per subscriure la present

PROPOSTA DE CONVENI DE PLANEJAMENT

Antecedents
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PRIMER.- Que la Sra. Silvestre és titular de la finca núm. 164, tom 469, llibre 31, foli 179 de
Banyeres del Penedès. S’adjunta document acreditatiu de la titularitat.

SEGON.- Que el POUM de Banyeres del Penedès publicat al DOGC el dia 19 de novembre
de 2013, qualifica el pati de la Masia Mas Canyís, propietat de la Sra. Silvestre, de
Equipament. S’adjunta plànol.

TERCER.- Que es voluntat de l’Ajuntament dotar d’un equipament a la zona el nucli de les
Masies de St. Miquel destinat a l’aparcament de vehicles de 1.200m2, a la vista de les
competències que ostenta el Municipi sobre ordenació del trànsit de vehicles i persones en
vies urbanes segons l’art 25.2.b) de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local 7/1985,
de 2 d’abril i 66.3.b) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
2/2003, de 28 d’abril.

QUART.- Que la Sra. Silvestre és titular de la meitat indivisa de la finca núm. 164 situada a
banda sud de les Masies de St. Miquel apte per esser destinat a aparcament. S’adjunta plànol
de situació.

CINQUÈ.- Que la Sra. Silvestre és titular de la meitat indivisa de la finca núm. 164. L’altre
meitat és propietat del seu germà Sr. Joaquim María Silvestre Benach. La Sra. Silvestre aporta
poders generals atorgats pel Sr. Joaquim María en data 1982, resta pendent de comprovació la
seva vigència.
SISÈ.- Que és voluntat de la Sra. Silvestre mantenir la integritat de la Masia, sense ànim
edificatori en el pati sinó per motius de preserva d’un entorn de reconeguts valors
arquitectònics, culturals i històrics.

Per tot l’anterior

PROPOSEN ACORDAR
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Banyeres del Penedès ha inclòs en el Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (en endavant POUM) 1.200m2 de la finca NÚM. 164 com a
equipament destinat a aparcament públic. S’adjunta plànol.

SEGON.- Que l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en la primera modificació que es
produeixi de POUM desqualificarà el pati de la Masia Mas Canyis de equipament per
classificar-ho com a sol no urbanitzable. En tot cas aquesta modificació es portarà a terme en
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el termini màxim de dos anys a comptar des de la signatura del conveni una vegada efectuats
els tràmits legalment establerts.

TERCER.- Que el terreny que qualificat com d’equipament destinat a aparcament públic de
1.200m2 serà cedit gratuïtament a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès en el moment de la
subscripció del conveni, sense que operi l’adquisició de sistemes no vinculants a un polígon
d’actuació i renunciant a l’exercici de l’eventual exigència de la expropiació per ministeri de
la Llei.

QUART.- Que l’Ajuntament podrà ocupar directament el terreny destinat a aparcament
públic des del moment de subscripció del conveni, sense que es generi cap dret a
indemnització per part de la propietària.

CINQUÈ.- Que l’esmentada proposta de conveni, una vegada subscrit el mateix tindrà
naturalesa de conveni de planejament i per tant, generarà efectes jurídic entre les parts sense
comprometre la potestat normativa de planejament, en tant indisponible.

SISÈ.- No generarà eventual responsabilitat patrimonial en cas que la modificació puntual del
POUM no es faci efectiva per causes alienes l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. Seran
causes alienes a l’Ajuntament, qualsevol canvi respecte la proposta efectuada en el present
conveni que vingui imposat per decisions d’altres Administracions en el tràmit d’informe
sectorial o per la decisió de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, o de qualsevol
altre òrgan competent en la matèria, sens perjudici que l’Ajuntament en ares a donar solució a
les necessitats d’espai per a aparcament i de la voluntat de la propietària vers el pati de la
Masia Mas Canyis pugui arribar a un nou acord.
Tampoc generarà responsabilitat patrimonial si la present proposta que serà objecte de
tramitació no finalitza amb la subscripció del conveni.

SETÈ.- En cas que per qualsevol motiu no es pogués desqualificar el pati de la Masia de Can
Canyis d’equipament per classificar-ho com a sol no urbanitzable, l’Ajuntament adquirirà el
terreny destinat a aparcament. El preu correspondrà al valor en el moment de l’adquisició.
Per a determinar el seu valor ambdues parts escolliran un pèrit de comú acord i en el cas de
desacord cada part nomenarà el seu i el valor de la finca que en resulti s’aplicarà la mitja
aritmètica entre les dues taxacions. El cost de les taxacions serà satisfet per cada part amb
exempció de l’altre.

VUITÈ.- L’Ajuntament es compromet a tramitar la present proposta amb la major celeritat
possible.
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L’Alcaldessa

Sra. Núria Silvestre

Per tot l’anterior es proposa al Ple:
PRIMER.- Aprovar inicialment el conveni de planejament entre l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès i Núria Silvestre de modificació de l’emplaçament de
dotacions públiques per satisfer necessitats d’aparcament públic que s’adjunta com
annex.
SEGON.- Sotmetre a informació pública l’esmentat conveni durant el termini d’un
mes mitjançant la publicació al BOP, taulell d’anuncis i pàgina web.
TERCER.- Notificar el present acord a Núria Silvestre.
Intervencions:
Sr. Guasch: hi ha un aparcament en una parcel·la privada que paguem un lloguer i
no ho trobem bé. Hem pactat la cessió d’una part d’una finca darrera del centre civic
a canvi de desqualificar el pati de la masia Can Canyis.
Sr. Menéndez: se reduce los equipamientos y se pretende la modificación del
POUM, vamos a restar terrenos de equipamientos. Conseguir luego equipamientos
será muy difícil, no podemos estar de acuerdo, restar equipamientos va en contra
del interés general.
Sr. Guasch: l’urbanisme es una cosa viva que s’adapta a les necessitats reals. Amb
Urbanisme es va parlar i es va dir que era viable però no ara, calia tancar el POUM i
desprès modificar-lo. Hem anat orientat per les pròpies indicacions d’Urbanisme.
Sr. Menéndez: la planificación urbanística no es una cosa viva, se ha de planificar a
largo plazo, y se hace para restar. El urbanismo no es una cosa de hoy para
mañana, está para años y ya se advierte en el informe del secretario que en caso
que no se pueda modificar el POUM habrá que pagar, incluso ya tienen pactado el
precio, a mi me ha llegado.
Sr. Guasch: no hemos pactado ningún precio, el urbanismo es algo vivo dicho por el
Sr. Santacana, tú tuviste unas normas subsidiarias, hiciste un montón de
modificaciones puntuales. Con el POUM se incrementó el equipamiento de les
Masies y ahora se cede de forma gratuita.
Sr. Merino: de desclasifica una pista de tenis y se cambia por 1.200 metros para un
aparcamiento, ves el interés general?.
Sr. Inglada: es una solució que ja es va treballar, jo estic d’acord.
Sr. Santalla: no es pot comparar per metres, el que ja era ja està, i amb el POUM
hem guanyat més.
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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 i un del grup ICV
 Vots en contra: 4 del grup PSC
 Abstencions: 0.
Resultat: MAJORIA ABSOLUTA.
Diligència del secretari: per fer saber que el quòrum necessari és de majoria
absoluta.
5. APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ESTUDI DE
DETALL PER L’ORDENACIÓ DE VOLUMS A LA PARCEL·LA
INDUSTRIAL (CLAU 7) PROPIETAT D’ESTEVE QUÍMICA, C/13/231.
Antecedents
En data 23 de juliol de 2013, RE 2444, EQ Esteve presenta document de modificació
d’ordenació de Volums a la parcel·la industrial (Clau 7) de la seva propietat situada
front a la carretera TP 2125 del Vendrell a St Jaume dels Domenys redactat per
Mileto Consultors Urbanistes SL.
En data 10 de setembre de 2013 (IT 13/30 de 8/11), l’arquitecte emet informe
desfavorable apuntant tot un seguit de qüestions a esmenar.
En data 25 de novembre de 2013 (RE 3734), EQ Esteve presenta modificació de
l’Estudi de Detall per l’ordenació de volums a la parcel·la industrial (Clau 7) propietat
d’Esteve Química, donant compliment de les esmenes contingudes a l’informe de
l’arquitecte.
En data 28 de novembre amb IT/13/043 l’arquitecte emet informe favorable.
En data 19 de novembre de 2013, ha entat en vigor el POUM de Banyeres del
Penedès (DOGC núm. 6504 de 19/11/2013).
Cal recordar que en data 20 de setembre de 2012, el Ple municipal va aprovar
definitivament l’Estudi de Detall que ara es pretén modificar, publicat al BOP de 4
d’octubre de 2012 (Expedient C/12/168).
En data 9 de desembre de 2013 el secretari emet informe jurídic favorable.
En data 23 de desembre de 2013, la Junta de Govern Local va acordar aprovar
inicialment la modificació de l’Estudi de Detall per a l’ordenació de volums a la
parcel·la industrial (Clau 7) propietat d’Esteve Química.
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Es va sotmetre a informació pública mitjançant publicació al BOPT de data 16 de
gener de 2014 i per mitjans telemàtics en data 7 de gener de 2014.
Que s’ha publicat tanmateix al taulell d’anuncis municipal.
En data 14 de març de 2014 el secretari certifica que durant el termini d’exposició
pública no s’han presentat al·legacions
Normativa aplicable
1. Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya 1/2010 de 3 d’agost.
2. Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol que aprova el text refós de textos
legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.
3. Llei Reguladora de les Bases del Règim Local 7/1985, de 2 d’abril.
Fonaments de dret
Els Estudis de Detall, figures de planejament no previstes en el Text Refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya 1/2010, estaven regulats al Decret Legislatiu 1/1990, de
12 de juliol que aprova el text refós de textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística:
Article 26
1.- Els Estudis de Detall podran formular-se quan siguin precisos per completar o, en
el seu cas, adaptar determinacions establertes en els plans Generals per al sòl urbà i
en els plans parcials.
2.- El seu contingut tindrà per finalitat preveure o reajustar, segons els casos:
a) L'assenyalament d'alineacions i rasants; i/o
b) L'ordenació dels volums d'acord amb les especificacions del Pla.
3.- Els Estudis de Detall mantindran les determinacions fonamentals del Pla, sense
alterar l'aprofitament que correspon als terrenys compresos en l'Estudi.
En cap cas podran ocasionar perjudici ni afectar les condicions de l'ordenació dels
predis que hi limiten.
4.- També podran formular-se Estudis de Detall quan siguin precisos per completar
el senyalament d'alineacions i rasants, respecte a les Normes Complementàries i
Subsidiàries de Planejament.
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5.- Els Estudis de Detall comprendran els documents justificatius dels extrems
assenyalats en el número 2.
Article 66
Els Estudis de Detall s'han de tramitar d'acord amb el que preveuen els arts. 64 i 65
d'aquesta Llei, llevat del que estableix l'art. 70.
Article 64
1.- La tramitació dels projectes d'urbanització, s'ha de subjectar a les regles
següents:
a) L'acord d'aprovació inicial s'ha de prendre dins els trenta dies següents a la
presentació del projecte.
L'acord es lliurarà abans de deu dies comptats des de la data de l'adopció al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de la Provincia, si escau.
b) La informació pública és de quinze dies.
c) Es pot sol·licitar facultativament l'informe previ del Servei Territorial d'Urbanisme
de la Generalitat que correspongui, el qual s'entendrà que és emès pel transcurs del
termini d'un mes comptat des de l'entrada d'un exemplar del projecte complet al dit
Servei.
d) L'aprovació definitiva, sense necessitat del tràmit d'aprovació provisional, ha
d'ésser acordada per l'administració urbanística actuant que ha atorgat l'aprovació
inicial, dins els tres mesos següents a la data, de la publicació; si, havent
transcorregut aquest termini, la resolució no ha estat comunicada, el projecte
s'entendrà que és aprovat definitivament per silenci administratiu.
e) Una vegada aprovat definitivament el projecte, l'Administració aprovant trametrà,
dins els deu dies següents, un exemplar d'aquest i una còpia de l'expedient
administratiu, ambdós complets, a la comissió d'urbanisme competent.
2.- Els projectes d'urbanització hauran de complir els plecs generals de condicions
tècniques aprovats amb caràcter general pel conseller de Política Territorial i Obres
Públiques i, mínimament, els criteris que aquests continguin.
Article 65
1.- Si, havent transcorregut el termini de trenta dies a què es refereix l'art. 64.1.a),
l'administració competent no ha pres cap acord inicial, el promotor podrà presentar la
sol·licitud, acompanyada de tota la documentació, a la comissió d'urbanisme
competent, la qual, per subrogació, tramitarà el projecte fins que haurà estat aprovat
definitivament.
2.- Si, havent transcorregut el termini de tres mesos a què es refereix l'art. 64.1.d),
l'administració competent no ha convocat la informació pública, el promotor podrà
presentar la sol·licitud, acompanyada de tota la documentació, a la comissió
d'urbanisme competent, la qual, per subrogació, l'aprovarà defintivament, prèvia
obertura de la informació pública, dins els tres mesos següents a la data de la
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publicació de l'edicte corresponent; es produirà silenci administratiu positiu si, un cop
transcorregut aquest termini, la resolució no ha estat comunicada.
3.- En ambdós supòsits d'aquest article la comissió ha de donar una audiència de
deu dies a l'ajuntament de què es tracti.
Article 70
1.- Quan el promotor entengui que un pla parcial, un projecte d'urbanització, un
estudi de detall, una delimitació de polígon o una unitat d'actuació i l'acte de
constitució definitiva de les juntes de compensació han estat aprovats per silenci
administratiu, haurà de trametre un exemplar complet del projecte de què es tracti a
la comissió d'urbanisme competent.
2.- En tots els supòsits a què fa referència aquest article, la comissió d'urbanisme, a
instància de part, ha d'ordenar la publicació i la notificació reglamentària de l'acte
presumpte.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar definitivament la modificació de l’Estudi de Detall per l’ordenació
de volums a la parcel·la industrial (Clau 7) propietat d’Esteve Química.
SEGON.- Trametre un exemplar i una còpia de l’expedient administratiu a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona.
TERCER.- Aixecar les suspensions acordades en l’acord d’aprovació inicial.
QUART.- Publicar aquest acord en el BOP de Tarragona.
Intervencions
Sr. Guasch: va demanar un estudi de detall per ampliar la industria, es va dir que
esgotessin els paràmetres urbanístics, no ho van fer i ara veuen que necessiten
ampliar més.
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, 4 del grup PSC, 1 del grup PP i 1 del grup ICV.
 Vots en contra: 0.
 Abstencions: 0.
Resultat: UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL.
6. RATIFICAR L’ACORD DE PRORROGA DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE
GESTIÓ A FAVOR DEL CONSORCI LOCALRET PER A LA COMPRA
AGREGADA DELS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS (VEU, MÒBIL I
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DADES), C/14/006.

En data 30 de gener de 2014, la Junta de Govern Local va acordar:
Atès que el Consorci LOCALRET, a través del seu Consell d'Administració, va
aprovar el dia 17 de novembre de 2005 l’acord marc per l'homologació de diversos
serveis de telecomunicacions agrupats en el següent LOT:
LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES
Atès que tant el Consorci Localret com la Diputació de Tarragona, varen promoure la
possibilitat d'agregar la demanda de determinats serveis de telecomunicacions per
tal de minimitzar el seu cost i a la vegada optimitzar l'ús de les tecnologies de la
informació i comunicació, subscrivint el conveni de col·laboració de data 1 de febrer
de 2011 i al qual aquest Ajuntament, conjuntament amb d’altres ens locals de la
comarca, s’hi va adherir per acord del Ple de data 10 de febrer de 2011, com a òrgan
competent, subscrivint el corresponent document.
Atès que de conformitat amb el conveni de col·laboració subscrit i amb les diverses
adhesions dels ens locals interessats, el Consorci Localret, fent ús del que preveu
l'acord marc d'homologació esmentat, va licitar i adjudicar el contracte derivat per als
serveis de telecomunicacions destinat tant a la Diputació de Tarragona com als ens
locals de les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, per un
període inicial de dos anys i amb la possibilitat de ser prorrogat fins un màxim de dos
anys més, desglossat en els següents lots i empreses:




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

Atès que el Consorci Localret i la Diputació de Tarragona, així com la majoria dels
ens locals que es varen adherir a la contractació centralitzada abans esmentada,
estan interessats en prorrogar aquest contracte derivat en un any més, amb les
mateixes condicions econòmiques que han regit fins ara, en considerar que es
mantenen els beneficis assolits amb aquesta contractació agregada.
Atès que aquest Ajuntament està també interessat en aquesta pròrroga, la qual cosa
comporta haver d'aprovar una manifestació expressa de conformitat o acceptació
davant el Consorci Localret per tal que, aquest en el seu nom, prorrogui el contracte
derivat.
Vist l’informe favorable de la Intervenció d’aquest Ajuntament respecte de
l’existència de consignació pressupostària per un import estimat de 18.048€.
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Per la qual cosa, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat:
PRIMER.- Prorrogar per un any més i amb les mateixes condicions econòmiques
que han regit durant el període inicial el contracte derivat de serveis de
telecomunicacions desglossat en les següents fases i adjudicat a les respectives
empreses següents:
Lot 2 Serveis de comunicacions mòbils (veu i dades), a l'empresa France Telecom
España, SAU
SEGON.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa futura que comportarà per
aquest Ajuntament la pròrroga del contracte derivat, la qual tindrà caràcter anual i
serà per un import estimat de 18.048€ d’acord consignació existent en el pressupost
de l’exercici 2014.
TERCER.- Facultar a l'alcaldessa per subscriure els documents necessàries per a
l'efectivitat d'aquest acord, inclosos el de rectificació i esmena d'errors materials.
QUART.- Ratificar el present acord per l’Òrgan Plenari de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord al Consorci Localret.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple:
PRIMER.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de 30 de gener de 2014 de
prorrogar per un any més i amb les mateixes condicions econòmiques que han regit
durant el període inicial el contracte derivat de serveis de telecomunicacions
desglossat en les següents fases i adjudicat a les respectives empreses següents:


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

SEGON.- Notificar el present acord a LOCALRET.
Intervencions:
Sr. Guasch: fa dos anys ens varem incorporar a un conveni amb Localret per la
millora del cost de la telefonia mòbil. Entenem que es bo prorrogar, seguim amb el
contracte un any més.
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, 4 del grup PSC, 1 del grup PP i un del grup ICV
 Vots en contra: 0.
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Abstencions: 0.

Resultat: UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL.

7. RATIFICACIÓ DEL DECRET D/14/016 D’ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ
DE PARTICIPACIONS DE L’EMPRESA COMARCAL DE SERVEIS
MEDIAMBIENTALS ECOBP SL ALS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA,
C/14/018.
En data 13 de març de 2014 l’Alcaldessa va dictar el següent decret que es proposa es
ratifiqui pel ple municipal:
Decret: D/14/016
Assumpte: cessió de participacions de l’empresa comarcal de serveis mediambientals
ECOBP SL als Ajuntaments de la Comarca.
Núria Figueras Tuset, Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès,
dicta el present DECRET:
Antecedents
En data 28 d’octubre de 2013 (RE 3390), el Consell Comarcal del Baix Penedès ha notificat
a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès l’acord del Ple comarcal de 5 de juny de 2013 en
què es cedeix a aquesta Corporació 2 participacions de l’empresa comarcal de Serveis
Mediambientals del Baix Penedès, ECOBP SL per haver delegat la competència en matèria
de recollida selectiva, tractament i eliminació de residus municipals i gestió de deixalleries.
Aquesta cessió es fa sense condicions tal com es desprèn de l’acord del Ple del Consell
Comarcal de 5 de juny de 2013, en tant no preveu cap tipus de càrrega, condició o
gravamen onerós (art 33.1 Decret 336/1988, de 17 d’octubre).
Fonaments de dret
Atès l’art 33 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de
patrimoni dels ens locals, l’adquisició de béns a títol lucratiu no és subjecta a cap restricció.
No obstant això, si l’adquisició comporta l’assumpció d’una condició, una càrrega o un
gravamen onerós, només es poden acceptar els béns quan el seu valor és superior al
d’aquells, la qual cosa ha de ser determinada per mitjà de taxació pericial i ha de constar a
l’expedient juntament amb l’informe emès pel secretari o pels lletrats dels serveis jurídics de
l’ens local.
No es consideren gravàmens les inversions que hagi de realitzar l’entitat local per donar la
destinació d’ús general o servei públic de la seva competència que, si s’escau, fixi el cedent.
No obstant això, es consideren gravàmens, als efectes esmentats, les reserves a l’ús
general o al servei públic que imposin els cedents dels béns en favor de l’ens local,
derivades de prestacions que aquest hagi de fer.

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

CODI EXP.

NÚM. DOC

PAG.

C/14/059

02

18/46

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

En tot cas, cal l’acceptació expressa del president de l’ens local, si és incondicional, i la del
ple, si hi ha condicions.
Aquesta cessió es fa sense condicions tal com es desprèn de l’acord del Ple del Consell
Comarcal de 5 de juny de 2013, en tant no preveu cap tipus de càrrega, condició o
gravamen onerós (art 33.1 Decret 336/1988, de 17 d’octubre).
Consta a l’expedient comunicació del Responsable de l’Àrea de Corporacions Locals de la
Direcció General de Política Financera de la Generalitat de 23 de juliol de 2013, conforme la
cessió gratuïta de participacions no està subjecte als procediments de tutela financera
regulats a l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril.
Consta a l’expedient informe del secretari-interventor del Consell Comarcal, de 18 de març
de 2013, en sentit favorable.
Consta a l’expedient informe de la Direcció General de l’Administració Local de 28 de
novembre de 2013, on es conclou que no es troba inconvenient en dur a terme la cessió
gratuïta de participacions.
Per tot això, atès el que disposa la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local 7/1985, de
2 d’abril,
RESOLC:
PRIMER.- Acceptar la cessió efectuada pel Consell Comarcal del Baix Penedès en favor de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, de 2 participacions de l’empresa comarcal de
Serveis Mediambientals del Baix Penedès ECOBP SL per haver delegat la competència en
matèria de recollida selectiva, tractament i eliminació de residus municipals i gestió de
deixalleries. Aquesta cessió és del 0,40% del capital social. Aquesta cessió es fa sense
condicions.
SEGON.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Penedès.
TERCER.- Que es procedeixi a l’actualització de l’inventari de bens de la Corporació.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple:
ÚNIC.- Ratificar el Decret d’Alcaldia D14/016 d’acceptació de la cessió de participacions de
l’empresa comarcal de serveis mediambientals ECOBP SL als Auntaments de la Comarca.

Intervencions:
Sr. Merio: es una política marcada des del ple del consell comarcal. Els ajuntaments
entrarem a la gestió directa de ECOBP.
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, 4 del grup PSC, 1 del grup PP i un del grup ICV
 Vots en contra: 0.
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Abstencions: 0.

Resultat: UNANIMITAT DEL NOMBRE LEGAL.
8. NOMENAR A LA SR. ROBERTO CARLOS DIAZ GONZALEZ COM A
MEMBRE VOCAL DEL CONSELL RECTOR DE L’ORGANISME
AUTÒNOM LOCAL FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS C/14/027.
Per la mort del Sr. Jaume Marcè Vidal, al que agraïm la tasca realitzada en aquesta
Fundació com a important amic i col·leccionista de l’obra del nostre fill il·lustre, resta
vacant una plaça de vocal del Consell Rector de la Fundació Josep Cañas.
Atesa la vacant, la mateixa s’ha de proveir de la forma establerta als Estatuts.
Atès l’art 9, els substituts han de ser persones vinculades al mon de la cultura i
especialment a l’obra de l’escultor Sr. Cañas. Seran nomenats pel Ple de
l’Ajuntament a proposta de l’Alcaldessa.
Per tot això, es proposa al Ple:
PRIMER.- Nomenar al Sr. Roberto Carlos Diaz Gonzalez amb DNI 34899029-W com
a membre vocal del Consell Rector de l’Organisme Autònom Local Fundació Josep
Cañas.
SEGON.- Notificar el present acord a la interessada.
Intervencions:
Sr. Alcaldessa: lamentem la mort, era un plaer sentir-lo parlar de l’obra d’en Cañas,
el trobarem molt a faltar. Hem pensat que seria bo agafar una persona que ha estat
dos anys treballant per l’obra, s’estima molt l’obra, està molt vinculat al mon de la
cultura. Ens pot fer una bona feina.
Sr. Menéndez: debería constar en el expediente su currículum, para que tenga una
base.
Sr. Alcaldessa: li demanarem, ha substituït a la Mònica, està vinculat al mon de la
cultura i de l’art.
Sr. Menéndez: y que más? Solo esto?
Sr. Inglada: no hem participat, la majoria no tenim cap base per estudiar qui és, per
quina raó es proposa a aquesta persona i no a una altre, ha d’haver un mínim, un
Ajuntament no pot funcionar per afinitat, sinó per solvència, historial que tenen. No
tinc res contra ell, però son les formes.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa
aprovada amb el següent resultat:
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Vots a favor: 5 del grup CIU, 4 del grup PSC, 1 del grup PP.
Vots en contra: 0.
Abstencions: 1 del grup ICV.

Resultat: MAJORIA ABSOLUTA.
9. DONAR COMPTE DE LA RESPOSTA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA EN
RELACIÓ A LA MOCIÓ EN SUPORT ALS PAGESOS I PROPIETARIS
AFECTATS PER L’ONADA DE ROBATORIS A LES EXPLOTACIONS
AGRÀRIES I RAMADERES I AL MÓN RURAL, C/13/245.
En 16 de gener de 2014 el Ple municipal va aprovar per majoria absoluta una moció
quin tenor literal de la part resolutiva deia:
PRIMER.- Instar als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats que en la
propera reforma del codi penal s’inclogui l’enduriment de les penes en robatoris de
productes agraris o mitjans de protecció, i molt especialment en el casos de
delinqüents reincidents.
SEGON.- Instar al Govern de l’Estat que estableixi un sistema de traçabilitat de tots
el productes que hi ha al mercats i les ferrovelleries per fer possible la vigilància i
dissuasió en la revenda dels productes agraris o mitjans de producció robats.
TERCER.- Instar al Departament d’Interior per a què, augmenti la vigilància del
Mossos d’Esquadra arreu de les zones agràries i rurals del camp de Tarragona i
s’agilitin els processos en la tramitació de les denúncies.
I que es tiri endavant un projecte de seguretat integral que coordini les forces de
seguretat per identificar els delinqüents i agilitat la seva detenció quan hagin
delinquit.
QUART.- Comunicar l’aprovació d’aquest acords al Congres dels Diputats, Ministeri
de Justícia, Departament d’Interior i Unió de Pagesos de Catalunya.
En data 5 de febrer de 2014 té entrada en aquesta Corporació resposta del
Ministerio de Justicia que dóna la següent contestació:
“Por indicación del Ministro de Justicia, acuso recibo de la certificación del Acuerdo
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Banyeres del Penedès , y en relación
con las cuestiones planteadas en el mismo, le comunico que, en lo que se refiere al
ámbito competencial del Ministerio de Justicia, en la reforma del Código Penal que
se presentará en breve a las Cortes Generales, se ha intentado dar respuesta al
problema, que se expone sobre la inseguridad en plantaciones e instalaciones
agrarias.
En concreto, en el artículo 235 CP (que regula los supuestos en los que los
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hurtos y robos pasan a considerarse agravados) se ha incluido un apartado 4º con la
siguiente redacción:
4º Cuando se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los
instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, siempre que el delito
se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio
grave a las mismas.
La aplicación de alguna de las circunstancias del artículo 235 excluye la
aplicación del tipo atenuado del artículo 234.2 (que tipifica el delito leve de hurto: lo
que antes era una falta).
Así, de aprobarse definitivamente esta reforma en el Parlamento, los
supuestos de hurtos en explotaciones agrarias o ganaderas, en los términos del
artículo 235.4º, pasarán a estar castigados con penas de prisión de uno a tres años,
que se elevan a uno a cuatro años en el caso de que alguno de los autores porte
armas o instrumentos peligrosos, o se trate de la actuación de grupos criminales.
En lo que se refiere a la agravante de reincidencia, es aplicable en estos
delitos como en cualquier otro.
Asimismo, en el Proyecto que presentará el Gobierno, también se modifica la
redacción del artículo 298 CP, relativo a la receptación, al objeto de recoger
expresamente una mención a los productos agrarios o ganaderos, en los siguientes
términos:
“1. El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito
contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido
ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de
los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será
castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. Se impondrá una
pena de uno a tres años de prisión en los siguientes supuestos:
a) Cuando se trate de las cosas de valor artístico, histórico, cultural o
científico.
b) Cuando se trate de cosas de primera necesidad, conducciones,
cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro
eléctrico o de servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas
destinadas a la prestación de servicios de interés general,
productos agrarios o ganaderos o de los instrumentos o medios
que se utilizan para su obtención, y el autor hubiera actuado con
conocimiento de que proceden de la comisión de un delito contra el
patrimonio en el que haya concurrido alguna de las circunstancias
del artículo 235, o una persona diligente, en las circunstancias del
caso, habría tenido motivos para sospecharlo.
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c) Cuando los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor
de los efectos receptados, o los perjuicios que previsiblemente
hubiera causado su sustracción.

Con estas reformas preparadas por el Gobierno, se pretende dar una respuesta más
adecuada y una mayor protección ante situaciones como las que se exponen en el
escrito”.
Per això es proposa al Ple:
ÚNIC.- Donar-se per assabentat de la resposta del Ministerio de Justícia.
Intervencions:
Sr. Inglada: jo vaig votar en contra, el codi penal ja el tenim, trobo bé aquestes
modificacions donant més penes, però les normes hi son, és insuficient el que ens
contesten, si ningú la porta a terme doncs no guanyem res, lo important es dotar de
mitjans per protegir als pagesos.
S’HA DONAT COMPTE
10. DONAR
COMPTE
DE
L’INFORME
D’INTERVENCIÓ
SOBRE
L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE
2013, H/13/126.
En data 30 de gener de 2014, el secretari interventor va emetre informe d’execució trimestral del
pressupost de l’exercici 2013, en compliment de l’article 16 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1
d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes
a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
La present informació està referida al quart trimestre de l’exercici 2013.
“INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL. QUART TRIMESTRE 2013
1. IDENTIFICACIÓ
1.1. Òrgan al qual s’adreça: Alcaldessa de la corporació
1.2. Caràcter: Preceptiu
1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral
2. ANTECEDENTS
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions trimestrals de subministrament
indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any s’ha
de trametre la informació que es relaciona a l’article 16 de la mateixa Ordre.
3. FONAMENTS DE DRET
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•
•

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

4. INFORME
L’article 16 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions
de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera estableix que abans de l’últim dia del mes següent a la
finalització del trimestre caldrà trametre informació relativa:
- a l’actualització i grau d’execució del pressupost així com la previsió de la seva
execució fins a la finalització de l’exercici,
- a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no imputades a
pressupost,
- a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses pendents
de pagar,
- a la situació dels compromisos de despesa plurianual i a l’execució de l’annex
d’inversions i el seu finançament,
- a l’actualització del pla de tresoreria,
- a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i despeses
del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament,
- a l’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu
d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute
- a informació relativa a la plantilla de personal.
Per la qual cosa, emeto el següent informe, fent avinent que les dades corresponen a una avanç
de la liquidació del pressupost, no són dades definitives:
4.1. Personal
4.1.1. AJUNTAMENT DE BANYERES
A data 31 de desembre de 2013 l’Ajuntament de Banyeres del Penedès té una plantilla de
personal de 29 treballadors i 3 òrgans de govern retribuïts mitjançant nòmina. Aquest personal es
troba dividit en els següents sectors:
Sector
1. Administració general i resta de sectors
1.1 Òrgans de govern
1.2 Funcionaris de carrera
1.3 Laboral fix
1.4 Laboral temporal

Número d’efectius
29
3
2
23
1

L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31 de desembre de 2013,
és de 682.299,35 €. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els
incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.
4.1.2. FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS
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A data 31 de desembre de 2013 la Fundació Josep Cañas té una plantilla de personal de 3
treballadors. Aquest personal es troba dividit en els següents sectors:
Sector
1. Administració general i resta de sectors
1.1 Òrgans de govern
1.2 Funcionaris de carrera
1.3 Laboral fix
1.4 Laboral temporal

Número d’efectius
3
0
0
2
1

L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 31 de desembre de 2013,
és de 21.767,91 €. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els
incentius al rendiment i la Seguretat Social.

4.2. Indicadors pressupostaris
4.2.1 AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS
4.2.1.1. El grau d’execució del pressupost d’ingressos respecte el pressupost definitiu, en termes
acumulats, al quart trimestre de l’exercici és del 73,10%, dels quals s’ha recaptat un 81%, amb el
següent resum per capítols:
CAPÍTOL

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

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

Previsions
inicials

Previsions
definitives

Drets Reconeguts
Nets

Recaptació
Líquida

1.022.042,35
25.000,00
1.079.251,12
772.653,79
51.332,80

1.022.042,35
25.000,00
1.104.957,12
775.250,79
51.332,80

1.125.526,75
19.338,36
827.449,02
716.744,94
56.697,93

952.046,46
6.586.91
647.924,21
551.126,31
48.458,65

Recaptació
Líquida
exercicis
tancats
330.224,40
177,06
102.635,02
77.029,39
10.707,46

551.002,22

551.002,22

220.215,07

196.238,85

0,00

0,00

527.743,91

0,00

0,00

0,00

3.501.282,28

4.057.329,19

2.965.972,07

2.402.381,39

520.773,33

El grau d’execució del pressupost de despeses respecte el pressupost definitiu, en termes
acumulats, al quart trimestre de l’exercici és del 66,61%. El nivell de pagament de les obligacions
reconegudes se situa en el 91,57%, amb el següent resum per capítols:
CAPÍTOL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Despeses de personal
Despeses
en
béns
corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència i
altres imprevistos
Inversions reals
Transferències
de
capital

Crèdits inicials

Crèdits
definitius

678.287,87
1.449.879,36

687.783,08
1.620.932,51

Obligacions
Reconegudes
Netes
682.299,35
1.502.659,78

Pagaments
Líquids
682.299,35
1.300.748,58

Pagaments
Líquids exercicis
tancats
0,50
115.826,34

40.160,41
187.185,73

33.085,54
138.564,63

14.801,59
125.237,26

14.801,59
120.175,08

0,00
30.311,78

1.033.535,47

1.464.729,99

265.448,98

244.704,39

646,86
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9. Passius financers
112.233,44
TOTAL DESPESES
3.501.282,28

112.233,44
4.057.329,19
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112.211,33
2.702.658,29

112.211,33
2.474.940,32

0,00
146.785,48

Sobre la realització dels cobraments/pagaments, és a dir, el grau de realització dels mateixos,
en termes totals i per aquest període, es determina un nivell de cobrament i pagament
satisfactori, ja que els cobraments i pagaments s’ajusten, dins de la normalitat, als drets
reconeguts nets i obligacions reconegudes netes, respectivament, del mateix període. Això a
excepció del capítol 3, bàsicament per les quotes d’urbanització del PMU Boscos, i del capítol 6
de despeses i capítol 7 d’ingressos, degut a la falta d’execució de la gran majoria de les
inversions previstes en pressupost i, en conseqüència, a la falta de reconeixement de les
subvencions que les finançaven.
4.2.1.2. En relació a la situació dels compromisos de despeses plurianuals i a l’execució de
l’annex d’inversions i el seu corresponent finançament s’informa que l’ajuntament té en curs els
següents projectes d’inversió dels quals s’han reconegut fins a la data de finalització del quart
trimestre els següents drets i obligacions:
Projecte de despesa

Aplicació
pressupostària

Restauració ambiental de la Riera de Sant Miquel
Ampliació del gimnàs municipal i construcció annexa
Condicionament entorn torre de Guaita
Senyalització dels punts d’interès turístic del municipi
Senyalització corporativa municipal a les rotondes d’entrada
al municipi
Condicionament de la coberta del Centre Cívic Ernest Lluch

ADO

1720.61000
3422 62204
1792.62901
4320.62902
4530.62903

14.605,01
52.986,63
1.115,06
18.272,85
1.452,00

Desviació ADO en
relació a l’annex
d’inversions
330.799,41
43.130,90
39.194,42
13.641,51
23.038,40

9240.63200

25.147,08

2.357,76

Les desviacions que hi ha hagut en relació a la previsió que es va fer a l’annex d’inversions
venen motivades bé perquè els projectes encara estan en execució de manera que encara s’ha
de reconèixer més despesa de la feta fins el 31 de desembre de 2013, o bé perquè la despesa
final ha estat inferior a la prevista.
4.2.1.3. En relació al pla de tresoreria vigent que disposa l’Ajuntament, cal ressaltar que el líquid
disponible a final d’aquest període és de 977.707,01 €.
4.2.2. FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS
4.2.2.1. El grau d’execució del pressupost d’ingressos respecte el pressupost definitiu, en termes
acumulats, al quart trimestre de l’exercici és del 97,88%, dels quals s’ha recaptat un 99,12%,
amb el següent resum per capítols:
CAPÍTOL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Previsions
inicials

500,00
36.005,00
0,00

Previsions
definitives

500,00
36.005,00
0,00

Drets
Reconeguts
Nets
0,00
36.680,00
7.475,62

Recaptació
Líquida

0,00
36.680,00
7.475,62

Recaptació Líquida
exercicis tancats

0,00
0,00
0,00
5.864,37

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

36.505,00

46.505,00

45.517,62

45.117,62

5.864,37
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El grau d’execució del pressupost de despeses respecte el pressupost definitiu, en termes
acumulats, al quart trimestre de l’exercici és del 93,81%. El nivell de pagament de les obligacions
reconegudes se situa en el 96,99%, amb el següent resum per capítols:
CAPÍTOL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Crèdits
inicials

Crèdits
definitius

23.094,66
10.180,74

23.094,66
10.180,74

Obligacions
Reconegudes
Netes
21.767,91
9.134,65

Pagaments
Líquids

Pagaments Líquids
exercicis tancats

20,00
2.709,60

20,00
2.709,60

14,10
2.709,60

14,10
1.806,40

0,00
0,00

500,00

10.500,00

10.000,00

10.000,00

0,00

36.505,00

46.505,00

43.626,26

42.311,33

2.369,57

21.767,91
8.722,92

0,00
2.369,57

Sobre la realització dels cobraments/pagament, és a dir, el grau de realització dels mateixos, en
termes totals i per aquest període, es determina un nivell de cobrament i pagament satisfactori, ja
que els cobraments i pagaments s’ajusten als drets reconeguts nets i obligacions reconegudes
netes, respectivament, del mateix període.
4.2.2.2. En relació a la situació dels compromisos de despeses plurianuals i a l’execució de
l’annex d’inversions i el seu corresponent finançament s’informa que la Fundació no ha realitzat
durant el quart trimestre de 2013 cap despesa d’inversió.
4.2.2.3. En relació al pla de tresoreria vigent que disposa la Fundació, cal ressaltar que el líquid
disponible a final d’aquest període és de 284.034,78 €.
4.3. Morositat
4.3.1. AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS
D’acord amb l’article 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions
comercials, no es relaciona cap factura o document justificatiu que hagi excedit el termini de tres
mesos des de la seva anotació al registre de factures de l’entitat local i el corresponent expedient
de reconeixement de l’obligació.
Respecte als terminis de pagament, cal informar que durant el quart trimestre de 2013 s’han
realitzat un total de 385 pagaments, dels quals 294 s’han fet dintre del període legal i 91 fora del
període legal, per imports de 169.561,55 € i 194.904,71 €, respectivament. A final del trimestre,
es detecten 8 obligacions pendents de pagament, per import de 2.031,40 €, que es troben fora
del període legal.
4.3.2. FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS
D’acord amb l’article 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions
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comercials, no es relaciona cap factura o document justificatiu que hagi excedit el termini de tres
mesos des de la seva anotació al registre de factures de l’organisme i el corresponent expedient
de reconeixement de l’obligació.
Respecte als terminis de pagament, cal informar que durant el quart trimestre de 2013 s’han
realitzat un total de 16 pagaments, per un import de 2.826,10 €, tots ells dins del període legal de
pagament. No queda a final del període cap factura pendent de pagament fora del període legal
de pagament.
4.4. Indicadors comptabilitat nacional
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa i límit del deute
viu:
4.4.1. A final de l’exercici, amb les dades provisionals de les què disposem com a avanç de la
liquidació, hi ha una capacitat de finançament de 509.108,02 €. Es comprova que el pressupost
continua sent estable en fase d’execució.
4.4.2. Respecte la Regla de la despesa calculada en el quart trimestre, la diferència entre el “límit
de la Regla de la Despesa” i la “Despesa computable al pressupost de 2013” és de -306.428,89
€. Per tant, la corporació local no compleix amb l’objectiu de la Regla de la Despesa.
4.4.3. El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 866.279,52 €. En conseqüència, la ràtio del
deute viu al finalitzar el quart trimestre, i considerant com a denominador els ingressos corrents
consolidats previstos a final de l’exercici és del 31,44 %.
5. CONCLUSIONS
L’ajuntament compleix en termes acumulats al trimestre quart de 2013 amb l’objectiu d’estabilitat
i no compleix amb l’objectiu de la regla de la despesa.
En relació a l’objectiu del deute viu, únicament s’informa en relació al nivell d’endeutament, atès
que està pendent d’establir per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’objectiu
del deute per a les entitats locals.
S’informa favorablement sobre la previsió i execució del pressupost d’ingressos i despeses en
aquest trimestre.
En el cas de l’Ajuntament no es compleix amb el termini legal de pagament a proveïdors atès la
normativa en vigor. Durant el trimestre es realitzen 385 pagaments, dels quals 91 es fan fora del
període legal, per un import de 194.904,71 €.
En el cas de la Fundació Josep Cañas sí es compleix amb el termini legal de pagament a
proveïdors atès la normativa en vigor.
S’assoleix, dins de la normalitat, la previsió del pla de tresoreria, tant de l’Ajuntament com de la
Fundació Josep Cañas”.
Per tot això, es proposa al Ple:
ÚNIC.- Donar compte de l’informe de la intervenció de data 30 de gener de 2014, d’execució
trimestral del pressupost de l’exercici 2013 corresponent al quart trimestre, emès en compliment
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de l’article 16 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Intervencions:
Sr. Menéndez: no se cumple con regla despesa y con plazo legal. Las inversiones
no llegan al 20%, es significativo.
Sr. Coll: la ràtio d’endeutament és d’un 34%, és molt favorable.
S’HA DONAT COMPTE.
11. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG
TERMINI DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS. PERÍODE
2015-2017, H/14/030.
En data 14 de març de 2014, l’Alcaldessa ha adoptat la resolució núm. D/14/017 per la qual
s’aprova el pla pressupostari a mig termini de l’Ajuntament de Banyeres corresponent al període
2015-2017, la qual es transcriu a continuació:
1. “ANTECEDENTS
De conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, s’ha elaborat el pla pressupostari a mig
termini per als exercicis 2015 a 2017, prenent com a base el pressupost liquidat de l’exercici 2013 i la
previsió de la liquidació de l’exercici 2014. Així mateix, a l’informe d’intervenció es detallen les
hipòtesis que s’han considerat per la seva realització.
Alhora, es considera que aquest pla pressupostari a mig termini està alineat amb els eixos d’actuació
d’aquest mandat.
En data 13 de març de 2014 s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla pressupostari
1
a mig termini , coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de la
despesa.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), modificat per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute
comercial, estableix que les Administracions Públiques elaboraran un pla pressupostari a mig termini
en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà
una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute
públic.
Els marcs pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i contindran, entre altres
paràmetres:
- Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de les respectives
Administracions Públiques.
- Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte tant la seva
evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, com l'impacte de les
1
La Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic modifica l'art.29 de la LOEPSF
substituint la nomenclatura anterior, de "marc pressupostari", per la de "pla pressupostari a mig termini".
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mesures previstes per al període considerat
- Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions d'ingressos i despeses.
- Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg termini de les
finances públiques.
2.2. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions
de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, determinava
l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març els marcs pressupostaris.
2

2.3. La norma general estableix que, per aplicació de l’art. 32 de la LOEPSF, modificat per la Llei
Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, en el supòsit
que la liquidació pressupostària es situï en superàvit, aquest es destinarà, en el cas de l’Estat,
Comunitats Autònomes i Corporacions Locals, a reduir el nivell d'endeutament net sempre amb el
límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció de
.
deute
La nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, que introdueix la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de
desembre, de control del deute comercial en el sector públic, determina les regles especials per al
destí del superàvit pressupostari, és a dir, la possibilitat d'invertir quan es tracti d'ajuntaments que
tinguin capacitat de finançament, romanent de tresoreria positiu, ràtio del deute viu inferior al 110%
dels ingressos corrents liquidats en termes consolidats i període mig de pagament inferior a 30 dies.
3
En aquests casos, podran invertir sempre i quan es destini el percentatge de superàvit necessari a
amortitzar operacions d'endeutament per a què l'ajuntament no incorri en dèficits en termes de
comptabilitat nacional.
A la mateixa disposició, s'estableixen per a l'any 2014, les consideracions a tenir en compte en relació
a la distribució d'aquest superàvit.
Per tant, S’ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2015 a 2017, que s’adjunta en
document annex, d’acord amb el següent detall:

INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital

PREVISIÓ
2015
1.023.550
20.000
939.407
744.726
59.452
2.787.135
0
0
0

PREVISIÓ
2016
1.025.597
21.400
1.005.166
744.726
59.452
2.856.340
0
78.703
78.703

PREVISIÓ
2017
1.025.597
21.400
1.005.166
666.753
59.452
2.778.368
0
0
0

2

Els Ajuntaments que no tinguin capacitat de finançament no resten subjectes a l'art. 32 de la LOEPSF en quan a l'aplicació del
superàvit i es regiran únicament per TRLRHL, per tant, si no tenen capacitat de finançament, però tenen romanent de Tresoreria per a
despeses generals positiu, el podran aplicar sense limitacions.
Els Ajuntaments que tenen capacitat de finançament i el Romanent de tresoreria és superior, s'hauran de regir pel que estableix l'art.
32 de la LOEPSF fins l'import de la capacitat de finançament i l'excés el podran aplicar sense limitacions.
3
De conformitat a la normativa de referència les inversions han de ser financerament sostenibles i així ho ha de determinar una llei
juntament amb els requisits corresponents. Veure la Disposició final primera del Real Decret Llei 2/2014, de 21 de febrer que modifica el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i que determina els requisits que hauran de complir les inversions financerament
sostenibles.
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Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS

0
0
0
2.787.135

0
0
0
2.935.043

0
0
0
2.778.368

DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Despeses corrents
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Amortització ordinària
Amortització LOEPSF
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

2015
649.643
1.594.283
36.153
161.106
2.441.186
54.959
0
54.959
0
112.403
0
112.403
112.403
2.608.547

2016
649.643
1.610.226
31.001
161.106
2.451.977
363.299
0
363.299
0
112.711
258.532
112.711
112.711
2.927.987

2017
649.643
1.626.328
25.611
161.106
2.462.689
62.364
0
62.364
0
113.025
78.193
113.025
113.025
2.638.077

SEGON.- Trametre, abans del 31 de març, el pla pressupostari a mig termini (període 2015-2017) al
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix l’article 6 de l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012.
TERCER.- Donar compte del present acord al Ple a la propera sessió.
ANNEX
PLA PRESSUPOSTARI. PERÍODE 2015-2017
1. Hipòtesis en la determinació de les previsions d’ingressos i despeses
L’horitzó temporal és de tres anys: 2015, 2016 i 2017.
La planificació dels ingressos i despeses s’ha centrat fonamentalment en les operacions corrents.
S’han previst les despeses d’inversió derivades de la concertació d’un contracte de lísing previst per
l’exercici 2014, per un període de 7 anys, així com les inversions planificades durant aquest període
2015-2017, d’acord amb la formulació inicial del PUOSC, període 2013-2017. La possibilitat de
realitzar més inversions resta condicionada a l’evolució i ritme d’atorgament de subvencions finalistes
i al propi estalvi que la corporació generi, després d’atendre les despeses d’amortització de capital.
2. Previsions d’ingressos i despeses
Exercici 2015
Estat d’ingressos
Capítols 1 i 2: no es preveu cap variació respecte el pressupost inicialment aprovat més les
modificacions de crèdit de l’exercici 2014.
Capítol 3: no es preveu cap variació respecte el pressupost inicialment aprovat més les modificacions
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de crèdit de l’exercici 2014, a excepció de la previsió de liquidació de contribucions especials per
l’exercici 2014, no previstes per l’exercici 2015.
Capítols 4 i 5: no es preveu cap variació respecte el pressupost inicialment aprovat més les
modificacions de crèdit de l’exercici 2014.
Capítols 6, 7, 8 i 9: sense previsió pressupostària.
Estat de despeses
Capítol 1: no es preveu cap variació respecte el pressupost inicialment aprovat més les modificacions
de crèdit de l’exercici 2014.
Capítol 2: es preveu un increment d’un 1% respecte el pressupost inicialment aprovat més les
modificacions de crèdit de l’exercici 2014.
Capítol 3: es preveu un increment d’un 1% respecte el pressupost inicialment aprovat més les
modificacions de crèdit de l’exercici 2014 en aquells conceptes diferents dels interessos del deute.
Respecte aquests, s’incorporen les despeses financeres generades per les operacions financeres a
llarg termini que té concertades o previstes de concertar la Corporació, d’acord amb els quadres
d’amortització lliurats per les corresponents entitats financeres.
Capítol 4: no es preveu cap canvi respecte el pressupost inicialment aprovat més les modificacions de
crèdit de l’exercici 2014.
Capítol 6: es preveu com a despesa d’inversió el cost anual derivat del contracte d’arrendament
financer previst de concertar per la instal·lació de la gespa artificial al camp de futbol municipal.
Capítols 7 i 8: sense previsió pressupostària.
Capítol 9: es consigna l’amortització de capital de les operacions financeres a llarg termini que té
concertades la Corporació, d’acord amb els quadres d’amortitzacions lliurats per les corresponents
entitats financeres.
Exercici 2016
Estat d’ingressos
Capítol 1: es preveu una disminució en la recaptació respecte les previsions de l’exercici 2015 amb
motiu de la disminució en la previsió d’ingressos procedents de l’IBI. El motiu és que la mesura
contemplada a l’article 8 del Reial Decret – llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en
matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, només ha estat
prorrogada pels exercicis 2014 i 2015. A l’espera d’una nova pròrroga, si escau, es preveu que
aquesta mesura deixarà d’estar en vigor a partir de l’exercici 2016. Aquesta disminució en la
recaptació es veu compensada per un increment d’un 7% respecte les previsions de l’exercici 2015.
Capítols 2 i 3: es preveu un increment del 7% respecte les previsions de l’exercici 2015.
Capítols 4 i 5: no es preveu cap canvi respecte les previsions de l’exercici 2015.
Capítols 6: sense previsió pressupostària
Capítol 7: es preveu una subvenció finalista per import de 78.702,84 € amb motiu de l’execució de
l’obra “Substitució de les llumeneres a la urbanització Priorat de Banyeres”, inclosa a la formulació
inicial del PUOSC, període 2013-2017.
Capítol 8 i 9: sense previsió pressupostària.
Estat de despeses
Capítol 1: no es preveu cap variació respecte les previsions de l’exercici 2015.
Capítol 2: es preveu un increment d’un 1% respecte les previsions de l’exercici 2015.
Capítol 3: es preveu un increment d’un 1% respecte les previsions de l’exercici 2015 en aquells
conceptes diferents dels interessos del deute. Respecte aquests, s’incorporen les despeses
financeres generades per les operacions financeres a llarg termini que té concertades o previstes de
concertar la Corporació, d’acord amb els quadres d’amortització lliurats per les corresponents entitats
financeres.
Capítol 4: no es preveu cap variació respecte les previsions de l’exercici 2015.
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Capítol 6: es preveu com a despesa d’inversió la “Substitució de les llumeneres a la urbanització
Priorat de Banyeres”, per un import de 304.754,84 €. També es preveu com a despesa d’inversió el
cost anual derivat del contracte d’arrendament financer previst de concertar per la instal·lació de la
gespa artificial al camp de futbol municipal.
Capítols 7 i 8: sense previsió pressupostària.
Capítol 9: es consigna l’amortització de capital de les operacions financeres a llarg termini que té
concertades la Corporació, d’acord amb els quadres d’amortitzacions lliurats per les corresponents
entitats financeres.
Exercici 2017
Estat d’ingressos
Capítols 1, 2 i 3: no es preveu cap variació respecte les previsions de l’exercici 2016.
Capítol 4: es preveu una disminució per import de 77.972,36 € atès que a l’exercici 2017 no hi ha cap
assignació en concepte de subvenció del PAM, Programa de despeses corrents (PAM 2013-2016),
les bases del qual s’integren com a programa específic al PUOSC.
Capítol 5: no es preveu cap variació respecte les previsions de l’exercici 2016.
Capítols 6, 7, 8 i 9: sense previsió pressupostària.
Estat de despeses
Capítol 1: no es preveu cap variació respecte les previsions de l’exercici 2016.
Capítol 2: es preveu un increment d’un 1% respecte les previsions de l’exercici 2016.
Capítol 3: es preveu un increment d’un 1% respecte les previsions de l’exercici 2016 en aquells
conceptes diferents dels interessos del deute. Respecte aquests, s’incorporen les despeses
financeres generades per les operacions financeres a llarg termini que té concertades o previstes de
concertar la Corporació, d’acord amb els quadres d’amortització lliurats per les corresponents entitats
financeres.
Capítol 4: no es preveu cap variació respecte les previsions de l’exercici 2016.
Capítol 6: es preveu com a despesa d’inversió el cost anual derivat del contracte d’arrendament
financer previst de concertar per la instal·lació de la gespa artificial al camp de futbol municipal.
Capítols 7 i 8: sense previsió pressupostària.
Capítol 9: es consigna l’amortització de capital de les operacions financeres a llarg termini que té
concertades la Corporació, d’acord amb els quadres d’amortitzacions lliurats per les corresponents
entitats financeres”.

Es proposa al Ple:
ÚNIC.- Donar compte de l’aprovació del pla pressupostari a mig termini de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès corresponent al període 2015-2017, aprovat per resolució de l’Alcaldia
núm. D/14/017 de data 14 de març de 2014.

Intervencions:
Sr. Coll: es una previsió que tindrà modificacions, es la base que tenim per treballar,
hem incorporat les inversions del PUOSC.
Sr. Menéndez: para el 2015 se incrementa el IBI, vamos a pagar un 10% más. Y
48.000 euros de la Diputación que usted sabe?
Sr. Alcaldessa: els 48.000 euros no estan aprovats, no podem fer volar coloms.
Sr. Coll: preveiem recaptar més ingrés, no incrementem l’IBI que és diferent i es pel
2016 no pel 2015. S’està treballant molt perseguint perquè la gent pagui.
Sr. Menéndez: el valor catastral se aumenta un 10% por decisión vuestra.
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Sr. Coll: es pot recaptar més sense augmentar el impostos.
Sr. Inglada: som de la categoria de municipis que paguem un IBI més elevat.
Penseu que l’any vinent hi ha eleccions, els pressupostos s’han de pactar ja que no
es sap qui governarà.
Sra. Alcaldessa: diguem un Ajuntament que hagi fet el pla pressupostari com tu
dius, cap.
S’HA DONAT COMPTE.
12. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE LA FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS, EXERCICI 2013,
H/14/040.
En data 26 de febrer de 2014, la Presidenta de la Fundació Josep Cañas va adoptar la resolució
núm. D/14/001, per la qual s’aprova la liquidació del pressupost de l’organisme autònom
Fundació Pública Josep Cañas corresponent a l’exercici 2013.
El Consell Rector, en sessió ordinària de data 13 de març de 2014, s’ha donat per assabentat de
la liquidació del pressupost d’aquest organisme corresponent a l’exercici 2013, la qual es
transcriu a continuació:

“1. ANTECEDENTS
1.1 Presentada la liquidació del pressupost de l’organisme autònom Fundació Pública Josep
Cañas corresponent a l’exercici 2013, s’ha obtingut el resultat següent:
1.1.1. Respecte al pressupost de despeses:
1.1.1.1
Exercici en curs
Pressupost inicial
Modificacions
Pressupost definitiu
Obligacions reconegudes netes
Pagaments realitzats

2.-

36.505,00
10.000,00
46.505,00
43.626,29
42.311,36

Obligacions pendents de pagament
1.314,93

Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l'inici de l'exercici
Baixes
Pagaments realitzats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a final de l'exercici

2.369,57
0,00
2.369,57
0,00

TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT (d’exercicis tancats i
corrent)

1.314,93
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1.1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
Exercici en curs
Pressupost inicial
Modificacions
Pressupost definitiu

3.-

36.505,00
10.000,00
46.505,00

Drets reconeguts nets

Recaptació neta
Drets pendents de cobrament

45.517,62
45.117,62
400,00

Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a inici de l'exercici
Drets anul·lats
Recaptació
Drets pendents de cobrament a final de l'exercici

13.768,07
0,00
5.864,37
7.903,70

TOTAL DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT (d’exercicis tancats i
corrent)

8.303,70

1.1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
1
2
3
4
5
6

Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes
Resultat pressupostari (1-2)
Desviacions positives de finançament
Desviacions negatives de finançament
Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (3-4+5+6)

45.517,62
43.626,29
1.891,33
0,00
0,00
10.000,00
11.891,33

1.1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 2.878,71 €.
1.1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:

1
2

Fons líquids de tresoreria a final de l'exercici
Deutors pendents de cobrar a final de l'exercici
De pressupost d'ingressos. Exercici corrent

284.034,78
8.921,91
400,00
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3

De pressupost d'ingressos. Pressupostos tancats
D'altres operacions no pressupostàries
Ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva

7.903,70
618,21
0,00

Creditors pendents de pagar a final de l'exercici
De pressupost de despeses. Exercici corrent

2.266,62
1.314,93

4.-

De pressupost de despeses. Pressupostos tancats

D'altres operacions no pressupostàries
Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
I
II
III
IV

Romanent de tresoreria total (1+2-3)
Saldo dubtós cobrament
Excés de finançament afectat
Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)

0,00
991,72
40,03
290.690,07
0,00
0,00
290.690,07

1.2. D’acord amb l’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, així com la
Regla 83.1 de l’Ordre 4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model
Normal de Comptabilitat Local i la Regla 71.3 de 23 de novembre per la qual s’aprova la
Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat, es preveu que per quantificar el romanent de
tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o
impossible recaptació.
Atès que la Fundació Josep Cañas no té drets pendents de cobrament de naturalesa tributària i
els que té no es consideren de difícil o impossible recaptació, no es procedeix a realitzar cap
dotació per dubtós cobrament.
1.3. No hi ha ingressos afectats.
1.4. L’estudi del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i nivell
de deute viu es mesura en termes consolidats. Per tant, serà objecte d’Informe independent que
complementarà l’informe d’intervenció de l’expedient de liquidació del pressupost de l’ens matriu.
1.5. En relació a les despeses pendents d’imputació pressupostària, pagades i no pagades,
s’informa que no hi ha registrat cap saldo al compte 413.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’article 191 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 l’article 89 del Reial decret 500/1990 regulen el
moment de tancament i la liquidació del pressupost.
L'article 191.3 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 estableix el caràcter preceptiu d’aquest informe.
2.2. L’article 93.1 del Reial decret 500/90 estableix que la liquidació del pressupost posa de
manifest diversos punts.
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Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els crèdits inicials, les
modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les seves
modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com la recaptació
neta.
2.3. L’article 93.2 del Reial decret 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
-

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria

2.4. La norma general estableix que, per aplicació de l’art. 324 de la LOEPSF, modificat per la
Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, en
el supòsit que la liquidació pressupostària es situï en superàvit, aquest es destinarà, en el cas de
l’Estat, Comunitats Autònomes i Corporacions Locals, a reduir el nivell d'endeutament net
sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a
destinar a la reducció de deute.
No obstant això, la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, que introdueix la Llei
Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic,
determina les regles especials per al destí del superàvit pressupostari, és a dir, la possibilitat
d'invertir quan es tracti d'ajuntaments que tinguin capacitat de finançament, romanent de
tresoreria positiu, ràtio del deute viu inferior al 110% dels ingressos corrents liquidats en termes
consolidats i període mig de pagament inferior a 30 dies. En aquests casos, podran invertir5
sempre i quan es destini el percentatge de superàvit necessari a amortitzar operacions
d'endeutament per a què l'ajuntament no incorri en dèficits en termes de comptabilitat nacional.
A la mateixa disposició, s'estableixen per a l'any 2014, les consideracions a tenir en compte en
relació a la distribució d'aquest superàvit.
Per tot això,
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2013 de la Fundació Pública Josep
Cañas, que figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
SEGON.- Informar-ne al Consell Rector de la Fundació i al Ple de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès.
4

Els Ajuntaments que no tinguin capacitat de finançament no resten subjectes a l'art. 32 de la LOEPSF en quan a l'aplicació del superàvit i es
regiran únicament per TRLRHL, per tant, si no tenen capacitat de finançament, però tenen romanent de Tresoreria per a despeses generals
positiu, el podran aplicar sense limitacions.
Els Ajuntaments que tenen capacitat de finançament i el Romanent de tresoreria és superior, s'hauran de regir pel que estableix l'art. 32 de la
LOEPSF fins l'import de la capacitat de finançament i l'excés el podran aplicar sense limitacions.
5
De conformitat a la normativa de referència les inversions han de ser financerament sostenibles i així ho ha de determinar una llei juntament amb
els requisits corresponents. Veure la Disposició final primera del Real Decret Llei 2/2014, de 21 de febrer que modifica el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals,i que determina els requisits que hauran de complir les inversions financerament sostenibles.
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TERCER.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda i donar compliment i al que
estableix l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera”.
Es proposa al Ple:
ÚNIC.- Donar compte de la liquidació del pressupost de la Fundació Josep Cañas corresponent a
l’exercici 2013, aprovada per resolució de la Presidenta de la Fundació Josep Cañas núm.
D/14/001 de data 26 de febrer de 2014.

Intervencions:
Sr. Coll: es molt senzill, els moviments son pocs. És una entitat sanejada.
Sr. Menéndez: con dinero municipal.
S’HA DONAT COMPTE.
13. MOCIÓ CONTRA LA INTENCIÓ DE PRIVATITZACIÓ O CONCESSIONAR
LES DEPURADORES, C/14/015.
Que en el Ple ordinari de 16 de gener de 2014 el grup municipal PSC va presentar
una moció quin contingut és el següent.
Que no va prosperar la urgència i per tant s’inclou en el ordre del dia de la següent
sessió ordinària de ple.
MOCIÓ CONTRA LA INTENCIÓ DE PRIVATITZACIÓ O CONCESSIONAR LES
DEPURADORES, C/14/015.
La Generalitat segueix amb la seva política de privatització i gestió privada de béns
públics. Casos com L’ATLL (Aigües Ter- Llobregat) o ara la venda de les
depuradores previstes als pressupostos de la Generalitat per l’any vinent. Tenint en
compte que aquests pressupostos – recolzats per CIU i ERC-, preveuen uns
ingressos atípics no recurrents de 2.318 milions d’euros, equivalents a més del 10%
dels ingressos no financers de la Generalitat, un 1 per cent del PIB. Està previst que
d’aquest 2.318 milions euros, més de la meitat, uns 1.400 milions d’euros, provinguin
de la privatització de les 487 Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR) en
servei l’any 2014. En seu parlamentària no s’ha explicat com es pensa fer.
Denunciem que estem davant d’un nou embolic en la gestió en alta del cicle
l’aigua, que va començar amb l’abastament i la privatització de la gestió durant
anys de ATLL per l’empresa Acciona, i que ara vol continuar amb la depuració
l’aigua. Pot acabar sent un garbuix legal encara més gran atès l’entramat

de
50
de
de
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titularitats, gestions i interessos municipals en base a que la Llei de Bases de Règim
local atribueix aquesta competència als ens locals. Una operació que, a més,
acabarà repercutint en el que paga el ciutadà pel cost de l’aigua com ja va succeir
amb la privatització d’ATLL que ha significat una pujada mitjana de més d’un 40 per
cent.
Si afegim que les despeses d’explotació del conjunt dels sistemes de sanejament de
Catalunya va ser l’any 2010 de 196M€ amb 389 depuradores en servei, i la previsió
per l’any 2014 és de 176 M€ amb 487 depuradores en servei. Podem deduir que
aquest infrafinançament dels costos de sanejaments vol mantenir per donar
recorregut a un increment del cànon de l’aigua que seria necessari per retribuir la
concessió o altre forma de privatització de les depuradores.
També, que aquesta disminució dels recursos destinats al sanejament acabarà
passant factura a la qualitat de les masses d’aigua del nostre país. Reduir el pes del
sector públic en l’abastament i el sanejament de l’aigua, és una prova més de la
demolició gradual de l’estat del benestar que estant fent els grups parlamentaris que
donen suport al Govern. Denunciem la reducció de recursos de més del 30% en
matèria de depuradores. La combatrem i demanarem a Europa consultes, ja que
aquestes estan construïdes amb fons europeus.
Per tot
acordi:

plegat proposem que el Ple de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

PRIMER.- Mostrar la seva oposició frontal als plans del Govern de la Generalitat de
Catalunya de privatitzar o de concessionar les depuradores perquè no suposa cap
estalvi ni un millor sanejament dels postres Rius. Una operació que, acabarà
repercutint en el que paga el ciutadà pel cost de l’aigua com ja va succeir amb la
privatització d’ATLL que ha significat una pujada mitjana de més d’un 40 per cent.
SEGONS.- Denunciar la reducció de recursos de més del 30% en matèria de
depuradores. Una disminució dels recursos destinats al sanejament que acabarà
passant factura a la qualitat de les masses d’aigua del nostre país.
TERCER.- Denunciar que el Govern català ja està infrafinançant el sistema de
sanejament com a coartada per a una posterior privatització, quan els ajuntaments
no se’n puguin fer càrrec. Que es vol mantenir per donar recorregut a un increment
del cànon de l’aigua que seria necessari per retribuir la concessió o altre forma de
privatització de les depuradores.
QUART.- Comunicar aquests acords al President de la Generalitat de Catalunya, a
la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya; i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i de la Federació
de Municipis de Catalunya.
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Intervencions:
Sr. Menéndez: la queremos retirar, ya pasó el momento, los presupuestos de la
Generalitat están aprobados.
ES RETIRA DE L’ORDRE DEL DIA, NO PROCEDEIX DEBAT I VOTACIÓ.
14. DESPATX D’OFICI, DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL.
S’ha donat compte de les actes de la Junta de Govern Local següents:
-

5, 12, 19, 23 de desembre de 2013
2, 9, 16, 23, 30 de gener de 2014.
6, 13, 20, 27 de febrer de 2014.

L’Alcaldessa pregunta si cap grup té alguna moció que incloure per urgència.
El grup PSC i ICV proposen conjuntament la inclusió d’una moció per urgència que
es:
15. MOCIÓ SOBRE LA CAMPANYA PER UNA CATALUNYA SOCIAL
Les organitzacions socials de Catalunya, en la seva àmplia majoria, han engegat
una campanya per a la construcció d’una Catalunya que reconegui els drets socials
de tots els ciutadans i ciutadanes del nostre país.
Les polítiques de retallades imposades, fins ara, des del Govern de Catalunya i des
del Govern central no fan sinó agreujat la situació i responen a la clara voluntat
política de desmantellar el nostre estat del benestar. Ni han generat ocupació ni han
revitalitzat la nostra economia: al contrari, han generat més pobresa i desigualtat.
La creació d’ocupació i la lluita contra l’atur i la precarietat han de ser una prioritat.
Per això demanem la retirada de la reforma laboral, la recuperació dels drets
laborals i socials, i el suport a les persones que es troben a l’atur i ales que no poden
accedir a una feina.
Considerem que una Catalunya amb drets també ha d’apostar clara i fermament per
la defensa de la Negociació col·lectiva, per donar suport a les empreses i sectors
ens crisi i pel desenvolupament del Marc català de relacions laborals.
Volem que l’administració local continuï sent una administració propera a la
ciutadania, que es garanteixi la cooperació entre administracions i que es disposi
dels recursos suficients per donar resposta a les necessitats de veïns i veïnes. En
aquest sentit cal garantir que els Serveis Socials es puguin dotar amb recursos
suficients per afrontar les dramàtiques conseqüències de la crisi entre la ciutadania
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de les nostres ciutats i viles, i que els ajuntaments tinguem capacitat per intervenir
davant les situacions extremes de pobresa energètica o garantint l’accés, sense
exclusions, a qualsevol servei bàsic i al transport públic.
Per tot això, i perquè defensem una administració pública compromesa amb la
democràcia, transparent i participativa, ens oposem totalment a l’aplicació de
reformes de l’Administració que, com la LRSAL, provocaran un allunyament entre la
governança i la ciutadania i són contràries a quests objectius.
Les mesures per sortir de la crisi s’han de construir escoltant la veu de la ciutadania i
no sota els dictats dels interessos econòmics d’uns quants. La construcció d’un país
democràtic i amb drets requereix del reforçament de l’estat del benestar i de la
garantia de l’accés universal a uns serveis públics de qualitat, i amb equitat.
Per tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple:
ÚNIC.- Donar suport a la campanya “per una Catalunya social” i animem a participar
als ciutadans i ciutadanes a la manifestació del dia 6 d’abril.
Votació per a la inclusió per urgència: requereix majoria absoluta:
L’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb
el següent resultat:
 Vots a favor: 5 vots de CIU, 4 de PSC, 1 de ICV i 1 de PP
 Vots en contra: 0 vots.
 Abstencions: 0 vots.
Resultat: PROSPERA LA URGÈNCIA, ES PASSA A DEBAT I VOTACIÓ.
Sra. Alcaldessa: és donar suport a una campanya i apoyar una manifestació. Estem
per eradicar la pobresa, donem la cara i responem però des de l’Ajuntament poc es
pot fer. Estem molt sensibilitzats amb les persones que pateixen.
Llegeix textualment:
Dimecres passat va tenir lloc al Parlament de Catalunya el debat monogràfic sobre la
pobresa sol·licitat pels grups del PSC, ICV-EUiA i la CUP. Un Ple extraordinari al
qual s’ha donat des de CiU màxima rapidesa. Aquest debat ha servit perquè el
Govern exposés l’enorme esforç que s’està fent per lluitar contra la pobresa en
temps de crisi econòmica davant de l’actitud tacticista i electoralista d’alguns partits
de l’oposició.
CiU es va presentar en el debat amb voluntat d’acord amb totes les forces polítiques,
demanant un esforç conjunt per a fer una diagnosi real de la situació, per a
reconèixer en allò que hem fallat i valorar el que s’està fent. Només d’aquesta
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manera, serem capaços d’afrontar el problema: identificant-lo, anant a l’arrel del
problema i donant-li les solucions adequades, prioritzant les persones més
vulnerables.
CiU aposta pel model de benestar que dóna possibilitats a les persones per a
desenvolupar-se personalment garantint la igualtat d’oportunitats. És per això que
des de CiU considerem que la millor lluita contra la pobresa és que la gent tingui
feina, fonamentat la reinserció i alhora donant ajuda a aquelles persones de forma
puntual o més contínua cal garantir-los una vida digna. Per això van plantejar una llei
marc de protecció social.
Després de sis anys de destrucció d’ocupació, l’any 2013 s’han creat a Catalunya
53.000 nous llocs de treball. Les xifres d’atur mostren un canvi de tendència que ens
permeten tenir esperança de cara als propers anys, sense oblidar que la principal
prioritat de CiU seguirà sent treballar per disminuir l’atur i crear ocupació perquè
aquesta és la millor manera de lluitar contra la pobresa.
A més a més de la Generalitat de Catalunya, CiU governa les quatre diputacions
catalanes i més de 500 ajuntaments d’arreu del país. El treball i la col·laboració entre
totes les administracions per lluitar contra la pobresa és constant durant els 365 dies
de l’any.
En la cohesió social hi ha ajudat sempre la col·laboració amb la societat civil, perquè
forma part, des de fa molts anys, del nostre model de país. Hem d’estar orgullosos
de la solidaritat i de la implicació de la gent d’aquest país.
Les dades de l’Idescat indiquen que actualment a Catalunya la taxa de risc de
pobresa és del 20%. Però cal tenir present que, l’any 2006, en plena època
d’expansió econòmica la taxa de risc de pobresa era del 19%. Això indica que a
Catalunya hi ha des de fa anys una pobresa estructural que no es va reduir en les
èpoques de bonança econòmica.
És inacceptable l’actitud que van mostrar el PSC i ICV-EUiA aprofitant el debat sobre
la pobresa únicament per carregar contra l’actual Govern. Cal recordar que en els
anys de bonança econòmica quan aquells partits governaven, en lloc de fer una
política previsora i aprofitar aquests anys de bonança per combatre la pobresa amb
tots els instruments, van deixar el país endeutat fins l’any 2107 sense que tota
aquesta despesa servís per rebaixar les xifres de pobresa a Catalunya.
L’actual Govern de la Generalitat ha hagut de lluitar contra la pobresa en les
condicions més desfavorables. El deute que la Generalitat haurà de pagar aquest
any 2014 arriba als 787,5 milions d’euros i l’any que ve aquesta xifra pujarà fins als
911,8 milions. Tot això sense tenir en compte els 2.000 milions d’euros d’interessos
del deute que queden per pagar. Si en el passat s’hagués fet una gestió responsable
dels recursos, a dia d’avui disposaríem de molts més instruments per fer front a la
pobresa a Catalunya.
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A aquesta herència rebuda cal sumar-hi l’ofec econòmic que l’Estat aplica a
Catalunya i que ha suposat una dràstica reducció de les aportacions del govern de
l’Estat en matèria de polítiques socials, que en els darrers tres anys s’han reduït un
92%. Els incompliment de l’Estat han tingut efectes en nombrosos àmbits, com ara
l’escolarització de nens de 3 a 6 anys, la reducció d’un 54% de l’aportació en
polítiques actives d’ocupació o el flagrant incompliment de la Llei de la Dependència
que hauria d’estar finançada a parts iguals entre l’Estat i la Generalitat i que,
actualment la Generalitat hi aporta el 90% dels recursos i l’Estat només el 10%.
Respecte les mesures que està impulsant el Govern per lluitar contra la pobresa,
malgrat l’herència rebuda de l’anterior Govern, els incompliments del l’Estat i la
situació de crisi econòmica, el Govern ha impulsat una gran quantitat de mesures en
l’àmbit social per combatre la pobresa. Cal recordar que els pressupostos de la
Generalitat per a l’any 2014 dedicaran un 71,1% dels recursos a les polítiques
socials, per sobre del 67,8% del darrer pressupost del tripartit.
El Govern ha impulsat el Pacte contra la Pobresa que destinarà 850 milions d’euros
a mesures per reduir la pobresa a Catalunya. Des del departament de Benestar
Social i Família es destinen 92 milions d’euros per cobrir les necessitats bàsiques de
més de 94.000 beneficiaris (infants en risc d’exclusió, vídues, discapacitats, etc.) i,
conjuntament amb el món local, es destinen 183 milions d’euros a través d’un
contracte programa que dóna servei a més d’un milió de persones en situació de
vulnerabilitat.
Aquest any 2014 el Govern ha incrementat fins als 173 milions d’euros la partida
destinada a la Renda Mínima d’Inserció que compta a dia d’avui amb 62.000
beneficiaris a Catalunya. La RMI ve acompanyada d’una inversió de 10 milions
d’euros destinats a la formació i reinserció al mercat laboral dels perceptors
d’aquesta renda. En l’àmbit de l’ocupació, s’ha engegat el pla “insert jove” que
destinarà 50 milions d’euros a la formació i ocupació de joves amb baix nivell
formatiu i també s’ha impulsat el programa “prepara’t” per orientar als treballadors
aturats, especialment als de més edat, per poder tornar al mercat laboral.
Les polítiques socials d’habitatge que ha impulsat la Generalitat han evitat durant
l’any 2013 que s’executessin 2.865 desnonaments a Catalunya. Les actuacions en
matèria d’habitatge han donat assistència a més de 24.000 llars i les ajudes al
lloguer han ajudat a més de 19.000 famílies. També s’ha arribat a acords amb
entitats financeres per posar pisos buits a disposició d’entitats socials o ajuntaments
per destinar-los a habitatge social. En l’àmbit del transport públic cal destacar que,
davant de la gran davallada de l’aportació de l’Estat, la Generalitat ha invertit 27
milions d’euros per fer més assequible el transport públic a col·lectius com els joves,
les famílies nombroses o els aturats.
Una de les claus per lluitar contra la pobresa es troba en l’àmbit educatiu. En aquest
sentit el Govern ha fixat com una de les seves prioritats la reducció de les xifres de
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fracàs escolar a Catalunya. Entre les mesures més destacades en aquest àmbit hi
ha el manteniment de la sisena hora al centres educatius situats en entorns
socioeconòmicament més difícils, l’increment en un 22% de les hores lectives
dedicades a l’atenció personalitzada d’aquells alumnes amb més dificultats o
l’increment de 90.000 a 130.000 de les places de Formació Professional. Pel que fa
a les beques menjador, cal recordar que el Govern ha garantit que tots els alumnes
que es trobin per sota del llindar de pobresa tindran accés a una beca menjador.
Donarem suport a accions concretes, no una campanya.
Sr. Inglada: avui en dia tenir feina no es garantia de sortir de la pobresa.
Sr. Merino: reincido en el ROM, deberíamos tener ordenadas las intervenciones,
esto así no funciona.
Diligència: El Sr. Santalla abandona la sessió a les 21.40 hores.
Diligència: El Sr. Santalla s’incorpora a la sessió a les 21.41 hores.
El Sr. Merino exposa textualment:
Antes que nada quisiera decir que votamos en contra a parte de por la exposición de
motivos, principalmente, por que lo que busca esta moción es movilizar vecinos a
una manifa que se celebra el 6 de abril; día en el que celebramos los Tres Tombs en
Banyeres y nosotros estamos por convocar vecinos de pueblos de alrededor a que
vengan a Banyeres y no que vayan a una manifa ese mismo día.
Desde el Partido Popular de Banyeres y su portavoz en el grupo municipal queremos
dejar clara nuestra posición ante problemas como el de la pobreza y el resto de
problemas sociales. Y lo hacemos informando al pleno de cuál es nuestro
posicionamiento político y que fundamenta nuestra acción.
Creemos en un modelo reformista. Un modelo lejos de posiciones defendidas por
Adam Smith y su libre mercado y lejos también del mercado totalmente controlado
defendido por el marxismo-leninismo. Nuestra filosofía es la Tercera Vía, que se
basa en compatibilizar los valores tradicionales del centro-izquierda, como la
solidaridad social, la justicia social, la responsabilidad y la igualdad de
oportunidades, con los postulados económicos de libre mercado, como la reducción
del intervencionismo del estado y la reducción de impuestos.
Diligència: La Sra. Fernández abandona la sessió a les 21.42 hores.
Sr. Menéndez: tenemos 400.000 euros parados que podemos utilizar para vivienda
social, teníamos un proyecto de vivienda dotacional, ahora parado.
Sr. Merino: deberíais entonar el mea culpa, por ser partícipes en el tripartito y dejar
el panorama que dejasteis.
Diligència: La Sra. Fernández s’incorpora a la sessió a les 21.46 hores
Sr. Santalla: los vecinos propietarios pagan la luz de todos, ya que los que están de
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alquiler no pagan y ustedes no hacen nada.
Sra. Alcaldessa: et pots trobar aquest problema a tot arreu, Vilafranca etc. el
problema és de la propietat. Que faries tu?. Potser hauríeu de considerar que els
pisos de comissions obreres no els volen posar en lloguer. No em pogut fer veure la
demanda de gent jove que necessita habitatge.
Sr. Menéndez: qué ayudas tiene el que no puede pagar el alquiler de las viviendas
de Camí de l’Arboç?
Sra. Alcaldessa: es bonifica l’aigua i les escombraries, s’ajuda molt a les persones.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant amb el
següent resultat:
 Vots a favor: 4 del grup PSC i 1 del grup ICV.
 Vots en contra: 5 del grup CIU i 1 del grup PP.
 Abstencions: 0.
Resultat: NO QUEDA APROVADA PEL PLE.

16. PRECS I PREGUNTES.
1.- Sr. Inglada: perquè s’augmenta el valor cadastral dels habitatge?
Sr. Guasch: no s’ha augmentat, s’ha mantingut.
Sra. Alcaldessa: et donarem una resposta, ens ho estudiarem.
2.- Sr. Inglada: la deixalleria mòbil està en un estat lamentable.
Sr. Merino: prenem nota.
3.- Sr. Inglada: com està el tema dels arbres del Priorat?
Sr. Guasch: s’estimen parcialment les al·legacions. Salvarem els arbres
emblemàtics.
Sr. Merino: a la Junta de Govern s’ha acordat que els veïns hi participin.
4.- Sr. Inglada: com estan les plataformes per accedir als contenidors?
Sr. Merino: s’anirà fent.
5.- Sr. Inglada: demanaria que parléssiu amb el farcell per evitar fer cues pel
repartiment d’aliments, s’hauria de fer un altre horari o un altre lloc més dissimulat,
no es tracta de fer caritat sinó ajuda.
Sra. Fernández: està on està, està molt bé al ser planta baixa.
Sr. Merino: el que està malament és la gent que està pendent a veure si va.
Diligència: La Sra. Medina abandona la sessió a les 22.04 hores i es reincorpora a
les 22.08 hores.
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6.- Sr. Inglada: el futbol té un pressupost més elevat que la Fundació Cañas. El
funcionament del futbol o la ràdio amb els pressupostos que mouen hauria d’actuar
com una entitat autònoma. No hi ha cap representat de l’Ajuntament dins del futbol,
no està ben gestionat, portat, controlat, Josep Maria ara ets regidor però quan tú no
hi siguis que pasara amb el futbol?
7.- Sr. Inglada: sobre els límits del municipi teniu algo que contestar?
Sr. Guasch: el PSC demana informació, varem tenir una reunió amb vosaltres, no
s’aixeca actes de les reunions, hi ha principis d’acords que quan estiguin plasmats
ho tractarem amb vosaltres, està prevista una reunió amb els veïns afectat per
explicar.
Sr. Inglada: ens convocaràs per explicar el que heu decidit? Així no podem debatre
res.
Sr. Guasch: abans de tancar el document els contrastarem amb vosaltres.
Sra. Alcaldessa: l’any 2006 es va modificar el límit i no recordo cap reunió prèvia.
Sr. Menéndez: pero votasteis a favor. Se ha informado por escrito a la Generalitat?
Sr. Guasch: no, lo hemos hecho cara a cara.
8.- Sr. Santalla: el tema de los vados, l’Ajuntament no li diu a ningú que necessita
un vado?
Sr. Guasch: no.
9.- Sr. Santalla: al barri de cristaleria hi ha una vorera trencada fa 4 mesos. Hi ha
minusvàlids.
Sr. Guasch: ho tenim previst, però actuem per prioritats.
10.- Sr. Menéndez: puede ser que se esté ejecutando el embargo por plusvalías en
dación en pago?
Sr. Alcaldessa: a vegades posa que es una compraventa, cal que els bancs
certifiquen que és una dació i així ho he fet saber.
Sra. Ordoñez: i si el banc no ho fa?
Sr. Menénez: se debería detectar de forma preventiva.
Sra. Alcaldessa: estem treballant. Tenim voluntat de solucionar-ho.
11.- Sr. Menéndez: la liquidación del presupuesto 2013 no está hecha aún.
Sr. Coll: es presentarà al proper ple.
Sr. Menéndez: sí claro de aquí dos meses, estáis incumpliendo.
12.- Sr. Menéndez: en el último pleno sobre el tema de ENAGAS y la Alcaldessa
dijo que lo miraría, lo ha hecho?
13.- Sr. Menéndez: la señalización de los caminos es importante, hay una señal
tirada y hay concejales que pasan cada día, me duele la dejadez que hay. También
en la esquina del corral d’en beina.
Sr. Alcaldessa: si són només dos senyals amb el que ens varem trobar nosaltres,
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em sembla bé.

14.- Sr. Menéndez: 3 de 8, aparece que la moción de pagesos se votó solo por CIU
y PP y nosotros también la votamos a favor, creo que es un error de la persona de
confianza de la Alcaldía que se dedica a la comunicación.
15.- Sr. Menéndez: deberían aparecer los comensales de las facturas de
restaurante, hemos visto que no se hace.
16.- Sr. Menéndez: porque al forn d’obra no se dan todos los servicios de una vez?
17.- Sr. Menéndez: aparecen inspecciones de obra menores y se incoan
expedientes, lo hemos visto en las últimas juntas y eso que el regidor de urbanismo
decía que no se hacían inspecciones, de que dependen la inspección de la persona
a la que se dirige?
Sr. Guasch: fueron los vigilantes municipales que alertaron porque en una ventana
se vio un tabique en medio.
Sr. Menéndez: entonces los vigilantes municipales son capaces de ver en el interior
de las viviendas y no ven la ocupación de los caminos públicos? Vale ya lo entiendo.
Sr. Guasch: se veía des de la calle.
18.- Sr. Menéndez: no existe proyecto de gestión del fútbol?
Sr. Acosta: ya te contestaré.
19.- Sr. Menéndez: el curso de informática fue un fracaso no?
Sr. Guasch: funcionava però no a la velocitat necessària, no estava ben connectat.
Ens varem enterar al final de curs.
Sr. Menéndez: así que se han dado títulos sin haber aprendido nada, y ustedes sin
enterarse que funcionaba mal?
20.- Sr. Menéndez: no tenemos mapa de capacidad acústica.
Sr. Guasch: ho mirarem.
Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 22.33
hores, donant fe de tot allò, jo el Secretari que certifico.
Banyeres del Penedès, 20 de març de 2014.
Alcaldessa

Secretari- interventor

Núria Figueras Tuset

Joan Manel Ferrera
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