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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN SESSIÓ
ORDINÀRIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 20 DE NOVEMBRE DE 2014 (12/2014).
A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 20 de
novembre de 2014 a les 20.00 hores, sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Núria Figueras
Tuset, assistits per la secretària-interventora interina de la Corporació, Sra. Anna Tapia
Rodríguez, es reuneixen els Regidors:
1. Sra. Núria Figueras Tuset
2. Sr. Jordi Guasch Bea
3. Sr. Joan Coll Molero
4. Sr. José Mª Acosta Fajardo
5. Sra. Joana Josepa Fernández Coll
6. Sr. Avelino Menéndez Suárez
7. Sra Maria Dolores Medina Donaire
8. Sra. Ana Dolores Ordoñez Rivero
9. Sr. Luis Enrique Rodríguez Rivas
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 18 DE SETEMBRE
2014.- Exp. C/14/135
2. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 23 DE
SETEMBRE DE 2014.- Exp. C/14/149
3. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 3 D’OCTUBRE
DE 2014.- Exp. C/14/155
4. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL MES
DE JULIOL, AGOST, SETEMBRE I OCTUBRE DE 2014
5. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE L’EXECUCIÓ
TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST A 30 DE SETEMBRE DE 2014.- Exp. H/14/127
6. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 9
D’OCTUBRE DE 2014 DE APROVACIÓ DE L’ANNEX AL CONVENI DE
COL.LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE
BANYERES DEL PENEDÈS I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS EN
MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, AMB L’OBJECTE D’INCORPORAR EL SERVEI
DE CENTRE OBERT. C/14/055
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7. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE SOCIALISTA DE
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN RELACIÓ A LA DEFENSA
DE LES POLÍTIQUES DE LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES.
C/14/180
8. PRECS I PREGUNTES.
-

---------------------------------------------

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 18 DE SETEMBRE
2014.- Exp. C/14/135
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 per unanimitat.
2. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 23 DE
SETEMBRE DE 2014.- Exp. C/14/149
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 per unanimitat.
3. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 3 D’OCTUBRE
DE 2014.- Exp. C/14/155 abstenció
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present acta 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: 0
Abstencions: 4 del grup PSC.

Queda aprovada per majoria.
4. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL MES
DE JULIOL, AGOST, SETEMBRE I OCTUBRE DE 2014
S’ha donat compte de les actes de la Junta de Govern Local del mes de juliol, agost,
setembre i octubre de 2014.
No es realitzen observacions quedant per tant aprovada per unanimitat.
5. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE L’EXECUCIÓ
TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST A 30 DE SETEMBRE DE 2014.- Exp. H/14/127
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Intervencions:
Sr. Coll: Procedeix a la lectura de l’informe d’Intervenció:
“En data 30 d’octubre de 2014, el secretari interventor acumulat va emetre informe
d’execució trimestral del pressupost de l’exercici 2014, en compliment de l’article 16 de
l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
La present informació està referida al tercer trimestre de l’exercici 2014.
“INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL. TERCER TRIMESTRE 2014
1. IDENTIFICACIÓ
1.1. Òrgan al qual s’adreça: Alcaldessa de la Corporació
1.2. Caràcter: Preceptiu
1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral
2. ANTECEDENTS
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions trimestrals de
subministrament indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada
trimestre de l’any s’ha de trametre la informació que es relaciona a l’article 16 de la mateixa
Ordre.
3. FONAMENTS DE DRET

•
•

•

Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM).
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat
Financera (LOEPSF).
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions
comercials.
Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i
les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament,
previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.

4. INFORME
L’article 16 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que abans de l’últim dia
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del mes següent a la finalització del trimestre caldrà trametre informació relativa:
a l’actualització i grau d’execució del pressupost així com la previsió de la
seva execució fins a la finalització de l’exercici,
- a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no imputades a
pressupost,
- a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses
pendents de pagar,
- a la situació dels compromisos de despesa plurianual i a l’execució de l’annex
d’inversions i el seu finançament,
- a l’actualització del pla de tresoreria,
- a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i
despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament,
- a l’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu
d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute
- a informació relativa a la plantilla de personal.
Per la qual cosa, emeto el següent informe:
-

4.1. Personal
4.1.1. AJUNTAMENT DE BANYERES
A data 30 de setembre de 2014 l’Ajuntament de Banyeres del Penedès té una plantilla de
personal de 25 treballadors i 2 òrgans de govern retribuïts mitjançant nòmina. Aquest
personal es troba dividit en els següents sectors:
Sector
1. Administració general i resta de sectors
1.1 Òrgans de govern
1.2 Funcionaris de carrera
1.3 Laboral fix
1.4 Laboral temporal

Número d’efectius
27
2
2
23
0

L’execució en les despeses de personal fins al 30 de setembre de 2014 és de 443.091,40€.
Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al
rendiment, el fons social i la Seguretat Social.
4.1.2. FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS
A data 30 de setembre de 2014 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
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L’execució en les despeses de personal fins al 30 de setembre de 2014 és de 18.411,82€.
Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les complementàries, els incentius al
rendiment i la Seguretat Social.
4.2. Indicadors pressupostaris
4.2.1 AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS
4.2.1.1. El grau d’execució del pressupost d’ingressos respecte el pressupost definitiu al
tercer trimestre de 2014 és del 67,41%, dels quals s’ha recaptat un 33,09%, amb el següent
resum per capítols:
CAPÍTOL
Previsions
Previsions
Drets
Recaptació Recaptació
inicials
definitives
Reconeguts
Líquida
Líquida
Nets
exercicis
tancats
1. Impostos directes 1.023.549,62 1.023.549,62 1.314.198,18 248.633,50 63.913,84
2. Impostos
20.000,00
20.000,00
-19.292,66*
7.776,28
indirectes
19.816,67*
3. Taxes i altres 1.201.784,20 1.201.784,20 712.051,11
221.484,11 132.335,95
ingressos
4. Transferències
744.725,54
744.725,54
564.823,13
389.727,16 108.982,26
corrents
5. Ingressos
54.457,12
54.457,12
37.727,83
20.643,83
8.239,28
patrimonials
6. Alienació
d’inversions
7. Transferències de 370.109,04
370.109,04
4.334,61
4.334,61
28.310,91
capital
8. Actius financers
0,00
462.731,89
0,00
0,00
0,00
9. Passius financers
TOTAL
3.414.625,52 3.877.357,41 2.613.842,20 865.006,54 349.558,52
INGRESSOS
*Aquests imports negatius es deuen a les devolucions d’ingressos.
El grau d’execució del pressupost de despeses respecte el pressupost definitiu al tercer
trimestre de 2014 és del 55,77%. El nivell de pagament de les obligacions reconegudes se
situa en el 90,36%, amb el següent resum per capítols:
CAPÍTOL

1. Despeses
de
personal
2. Despeses
en
béns corrents i
serveis

Crèdits
inicials

Crèdits
definitius

626.252,6
7
1.560.695,
58

626.252,6
7
1.572.246,
99

Obligacion
s
Reconegu
des Netes
443.091,4
0
1.072.870,
60

Pagament
s Líquids
443.091,4
0
946.041,7
3

Pagaments
Líquids
exercicis
tancats
0,00
67.564,82

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/14/177

3

6/25

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

3. Despeses
financeres
4. Transferències
corrents
5. Fons
de
contingència
i
altres imprevistos
6. Inversions reals
7. Transferències
de capital
8. Actius financers
9. Passius
financers
TOTAL
DESPESES

43.326,86

33.386,86

13.071,30

13.071,30

0,00

199.324,6
2

200.576,4
2

139.793,3
2

128.496,6
1

4.742,18

872.258,7
2

1.284.070,
27

366.732,7
0

296.430,8
2

18.569,61

112.767,0
7
3.414.625,
52

160.824,2
0
3.877.357,
41

126.747,9
3
2.162.307,
25

126.747,9
3
1.953.879,
79

0,00
90.876,61

Sobre el grau de realització dels cobraments i pagaments, per aquest període, es determina
un nivell de cobrament i pagament satisfactori tenint en compte el següent:

•

•
•
•

•
•

•

COBRAMENTS
La recaptació en els capítols tributaris 1 i 3 és molt baixa degut a que la imputació
pressupostària d’aquests conceptes es fa en el moment en què Base (organisme que
té delegada la recaptació de la majoria dels conceptes tributaris) liquida els padrons
tributaris. Mensualment ens ingressa una bestreta a compte que té naturalesa
d’operació no pressupostària.
La recaptació en el capítol 2 és negativa degut a les devolucions d’ingressos
aprovades durant l’exercici, que se situen per sobre dels cobraments realitzats.
La recaptació dels conceptes del capítol 4 i 5 és satisfactòria.
La recaptació de les transferències de capital és correcte en tant que si no
s’executen les despeses que donen lloc a les subvencions de capital lògicament no
hi ha reconeixement de dret ni recaptació.
PAGAMENTS
El grau de realització dels pagaments dels capítols 1, 2 i 4 és satisfactori.
El grau de realització dels pagaments dels capítols 3 i 9 és correcte en tant que
correspon a interessos i amortització de les operacions de crèdit concertades per la
Corporació, d’acord amb els quadres d’amortització de cadascuna d’elles.
El grau de realització dels pagaments del capítol 6 és correcte tenint en compte les
inversions que s’han executat fins a la data d’aquest informe.

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, no es pot fer cap estimació en tant
que hi ha algunes obres en execució i altres que encara no es coneix si s’iniciaran dins
d’aquest exercici.
4.2.1.3. En relació al calendari i pressupost de tresoreria d’aquest Ajuntament, cal ressaltar
que el líquid disponible a final d’aquest període és de 974.867,46 €.
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4.2.2. FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS
4.2.2.1. El grau d’execució del pressupost d’ingressos respecte el pressupost definitiu al
tercer trimestre de 2014 és del 63,32%, dels quals s’ha recaptat un 97,05%, amb el següent
resum per capítols:
CAPÍTOL

1. Impostos directes
2. Impostos
indirectes
3. Taxes i altres
ingressos
4. Transferències
corrents
5. Ingressos
patrimonials
6. Alienació
d’inversions
7. Transferències de
capital
8. Actius financers
9. Passius financers
TOTAL
INGRESSOS

Previsions
inicials

Estimació
previsions
definitives
a final de
l’exercici

Drets
Recaptació Recaptació
Reconeguts
Líquida
Líquida
Nets
exercicis
tancats

500,00

500,00

0,00

0,00

400,00

40.927,80

40.927,80

30.695,85

27.285,20

0,00

4.995,00

4.995,00

4.902,65

4.902,65

0,00

0,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

56.151,46

0,00

0,00

0,00

46.422,80

182.574,26 115.598,50

112.187,85 400,00

El grau d’execució del pressupost de despeses respecte el pressupost definitiu al tercer
trimestre de 2014 és del 25,95%. El nivell de pagament de les obligacions reconegudes se
situa en el 98,57%, amb el següent resum per capítols:
CAPÍTOL

1. Despeses
de
personal
2. Despeses
en
béns corrents i
serveis
3. Despeses
financeres
4. Transferències
corrents
5. Fons
de

Estimació
crèdits
definitius a
final de
l’exercici
24.702,13

Obligacion
s
Reconegu
des Netes

Pagame
nts
Líquids

18.411,82

0,00

17.802,57

10.145,74

18.411,8
2
10.145,7
4

20,00

20,00

18,00

18,00

0,00

2.709,6
0

2.709,60

2.032,20

1.354,80

903,20

Crèdits
inicials

23.390,
63
17.802,
57

Pagaments
Líquids
exercicis
tancats

411,73
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contingència
i
altres imprevistos
6. Inversions reals
2.500,0 137.339,96 16.764,55 16.764,5 0,00
0
5
7. Transferències
de capital
8. Actius financers
9. Passius
financers
TOTAL
46.422, 182.574,26 47.372,31 46.694,9 1.314,93
DESPESES
80
1
Sobre el grau de realització dels cobraments i pagaments, per aquest període, es determina
un nivell de cobrament i pagament satisfactori en tots els capítols pressupostaris.
4.2.2.2. En relació a la situació dels compromisos de despeses plurianuals i a l’execució de
l’annex d’inversions i el seu corresponent finançament s’informa que la Fundació Josep
Cañas durant el tercer trimestre de 2014, en relació als projectes d’inversió previstos, ha
reconegut obligacions per import de 16.577,00 € pels honoraris tècnics de redacció del
projecte executiu de la 1ª fase de Cal Fontanilles.
4.2.2.3. En relació al calendari i pressupost de tresoreria d’aquest organisme, cal ressaltar
que el líquid disponible a final d’aquest període és de 351.407,82€.
4.3. Morositat
4.3.1. AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS
Els pagaments totals realitzats per l’Ajuntament durant el tercer trimestre de l’exercici han
estat de 318, dels quals 294 s’han fet dintre del període legal i 24 fora d’aquest període1, per
imports de 266.576,80 € i 115.466,64 €, respectivament. A final del trimestre, es detecten 96
obligacions pendents de pagament, de les quals 67 es troben dintre del període legal de
pagament i 29 es troben fora d’aquest període, per imports de 121.866,73 € i 48.878,18 €,
respectivament.
4.3.2. FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS
Els pagaments totals realitzats per la Fundació Josep Cañas durant el tercer trimestre de
l’exercici han estat de 16, tots fets dins del període legal de pagament, per import de
23.742,79€. A final del trimestre, no es detecta cap obligació pendent de pagament en la què
s’estigui incomplint el termini legal de pagament establert per la normativa de morositat.
4.4. Període mig de pagament
Juntament amb l’informe de morositat establert a l’art. 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol,
de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
1
Actualment, el termini legal per al pagament és de 30 dies des de què es fa el reconeixement de l’obligació. Per tant,
l’Ajuntament disposa de 30 dies des de què registra la factura fins que fa la “O” i 30 dies més, a partir d’aquest moment, per al
pagament.
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lluita contra la morositat de les operacions comercials, s’estableix una nova obligació
d’aplicar i fer públic el període mig de pagament (PMP), a partir del tercer trimestre de 2014.
És la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, la que introdueix el concepte de PMP com una expressió de temps de pagament
o retard en el pagament del deute comercial, de forma que totes les Administracions
Públiques hauran de fer públic el seu PMP que s’haurà de calcular d’acord amb una
metodologia comuna.
I és el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,
el que defineix el concepte com la mesura de pagament comercial en termes econòmics. Pot
prendre un valor negatiu, tant en les operacions pagades com en les pendents de pagament,
si l’Administració paga abans de 30 dies naturals des de la presentació de les factures o
certificacions d’obra o si al final del període d’entrega de la informació encara no han
transcorregut els 30 dies.
El PMP de l’Ajuntament de Banyeres durant el tercer trimestre de 2014 ha estat de 10,07
dies i el de la Fundació Josep Cañas durant el mateix període de -10,78 dies. Resulta un
PMP global durant el tercer trimestre de 2014 de 9,32 dies.
4.5. Indicadors comptabilitat nacional
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa i límit del
deute viu:
4.5.1. Al tercer trimestre de l’exercici en resulta una necessitat de finançament de
428.896,44€. Aquesta necessitat de finançament ve motivada, bàsicament, per l’ajust
realitzat en concepte d’arrendament financer, per import de 433.709,44€. Aquest import
resulta de la diferència entre el cost del be a adquirir mitjançant un contracte d’arrendament
financer durant aquest exercici i les obligacions reconegudes netes previstes de contreure
durant el mateix exercici.
4.5.2. Respecte la Regla de la despesa calculada en el tercer trimestre de l’exercici, la
diferència entre el “límit de la Regla de la Despesa” i la “Despesa computable al pressupost
de 2014” és de -1.104.900,64€. Per tant, la corporació local no compleix amb l’objectiu de la
Regla de la Despesa en aquesta fase d’execució del pressupost. A banda de l’increment en
la despesa, bàsicament del capítol 6 del pressupost, aquest incompliment obeeix en gran
mida a l’ajust realitzat en concepte d’arrendament financer pel mateix import que l’ajust
aplicat al càlcul de l’estabilitat pressupostària, 433.709,44 €.
4.5.3. El deute viu al finalitzar aquest tercer trimestre és de 1.234.781,88€. Incrementa per la
consideració de deute de l’operació d’arrendament financer concertada al juliol de 2014 pel
finançament de la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol. En conseqüència, la ràtio
del deute viu es situa a 30 de setembre de 2014, i considerant com a denominador els
ingressos corrents consolidats del darrer exercici liquidat, en el 45,46 %2.
2

En el càlcul de la ràtio del deute viu hem considerat el deute viu a 30 de setembre de 2014, no la previsió de deute viu a 31 de
desembre de 2014.
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5. CONCLUSIONS
L’Ajuntament no compleix al tercer trimestre de 2014 amb l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i no compleix amb l’objectiu de la regla de la despesa.
En relació a l’objectiu del deute viu, únicament s’informa en relació al nivell d’endeutament,
atès que està pendent d’establir per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
l’objectiu del deute per a les entitats locals.
S’informa favorablement sobre la previsió i execució del pressupost d’ingressos i despeses
en aquest trimestre.
Els pagaments totals realitzats per l’Ajuntament durant el tercer trimestre de l’exercici han
estat de 318, dels quals 294 s’han fet dintre del període legal i 24 fora d’aquest període3, per
imports de 266.576,80 € i 115.466,64 €, respectivament. A final del trimestre, es detecten 96
obligacions pendents de pagament, de les quals 67 es troben dintre del període legal de
pagament i 29 es troben fora d’aquest període, per imports de 121.866,73 € i 48.878,18 €,
respectivament.
Els pagaments totals realitzats per la Fundació Josep Cañas durant el tercer trimestre de
l’exercici han estat de 16, tots fets dins del període legal de pagament, per import de
23.742,79€. A final del trimestre, no es detecta cap obligació pendent de pagament en la què
s’estigui incomplint el termini legal de pagament establert per la normativa de morositat.
El PMP global de l’Ajuntament de Banyeres corresponent al tercer trimestre de 2014 és de
9,32 dies.
S’assoleix, dins de la normalitat, la previsió dels pagaments i cobraments de la tresoreria,
tant de l’Ajuntament com de la Fundació Josep Cañas. “
Per tot això, es proposa al Ple:
ÚNIC.- Donar compte de l’informe de la intervenció de data 30 d’octubre de 2014, d’execució
trimestral del pressupost de l’exercici 2014 corresponent al tercer trimestre, emès en
compliment de l’article 16 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.”
Sr. Menéndez: L’Ajuntament no compleix el tercer trimestre de 2014 amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i no compleix amb l’objectiu de la regla de la despesa.
Els pagaments totals realitzats per l’Ajuntament durant el tercer trimestre de l’exercici han
estat de 318, dels quals 294 s’han fet dintre del període legal i 24 fora d’aquest període3, per
imports de 266.576,80 € i 115.466,64 €, respectivament. A final del trimestre, es detecten 96
obligacions pendents de pagament, de les quals 67 es troben dintre del període legal de
pagament i 29 es troben fora d’aquest període, per imports de 121.866,73 € i 48.878,18 €,
3
Actualment, el termini legal per al pagament és de 30 dies des de què es fa el reconeixement de l’obligació. Per tant,
l’Ajuntament disposa de 30 dies des de què registra la factura fins que fa la “O” i 30 dies més, a partir d’aquest moment, per al
pagament.
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respectivament.
El PMP global de l’Ajuntament de Banyeres corresponent al tercer trimestre de 2014 és de
9,32 dies.
Sobre todo que a final de año se cumpla. Y comentar que los pagos que más se retrasan
son los más importantes por la cantidad, que los que se han pagado fuera de plazo son las
facturas más gordas.
Sr. Coll: Sí, però s’han pagat. No som perfectes però sí intentem fer-ho correctament.
Hem tingut que incorporar en el deute viu les despeses del camp de futbol però encara
tenim marge. Estem al 45,6%.
S’ha donat compte al Ple.
6. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 9
D’OCTUBRE DE 2014 DE APROVACIÓ DE L’ANNEX AL CONVENI DE
COL.LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE
BANYERES DEL PENEDÈS I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS EN
MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, AMB L’OBJECTE D’INCORPORAR EL SERVEI
DE CENTRE OBERT. C/14/055
“Atès que en la Junta de Govern Local de data 27 de setembre de 2012, l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès va aprovar el conveni de cooperació interadministrativa entre el
Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament de Banyeres del Penedès en matèria de
serveis socials (exercicis 2012 – 2015) i el seu annex 1.
Atès l’acord onzè de l’esmentat conveni on diu que: “Aquest conveni s’estableix des de la
data de la signatura fins al 31 de desembre de 2015, amb efectes econòmics des de l’1 de
gener de 2012. Això no obstant, seran revisats anualment els objectius generals i específics
i l’Annex 1 en el qual es determina la participació econòmica dels ajuntaments”.
Vista la comunicació, registrada el 30 de maig de 2014 (RE 1953), de l’acord de l’annex I
2014 del conveni de cooperació interadministrativa entre el CCBP i diversos ajuntaments de
la comarca en matèria de serveis socials, aprovat per la Junta de Govern del Consell
Comarcal reunit en sessió ordinària 19/2013, de data 11 de desembre
A continuació es transcriu el text íntegre de l’annex:
CONVENI 2014 CCBP I AJUNTAMENTS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS
2014
Concepte 1. Professionals i serveis socials bàsics
€

Quota participació dels ajuntaments

536.408,10 €
34,00%

182.378,75

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/14/177

3

12/25

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

MUNICIPI

% POBL. S/

POBLACIÓ

COMARCA

HABITANTS

ALBINYANA
L’ARBOÇ
BANYERES PDÈS.
BELLVEI
LA BISBAL PDÈS.
BONASTRE
CUNIT
LLORENÇ
MASLLORENÇ
EL MONTMELL
ST. JAUME
DOMENYS
SANTA. OLIVA

Aportació

5,9%
13,8%
7,6%
5,3%
8,6%
1,6%
31,7%
5,7%
1,3%
3,8%

2.367
5.486
3.019
2.110
3.428
651
12.626
2.280
528
1.511

10.841,32 €
25.126,94 €
13.827,61 €
9.664,21 €
15.700,91 €
2.981,71 €
57.829,53 €
10.442,84 €
2.418,34 €
6.920,67 €

6,3%

2.491

11.409,26 €

8,3%

3.322

15.215,40 €

39.819

182.378,75 €

Total comarca
Concepte 2. SAD (inclou SAD Dependència i SAD Social)

L’Ajuntament aportarà una tercera part del cost dels casos del seu municipi.
MUNICIPI

APORTACIÓ ACTUAL

ALBINYANA
L’ARBOÇ
BANYERES PDÈS.
BELLVEI
LA BISBAL PDÈS.
BONASTRE
CUNIT
LLORENÇ
MASLLORENÇ
EL MONTMELL
ST. JAUME DOMENYS
SANTA. OLIVA
TOTAL

8.498,10 €
7.046,16 €
12.005,06 €
10.713,26 €
8.196,11 €
2.348,72 €
40.269,87 €
5.338,00 €
5.124,48 €
3.266,86 €
12.985,62 €
7.110,22 €
122.902,46 €

APORTACIÓ
MÀXIMA
PREVISTA
9.498,10 €
9.046,16 €
13.005,06 €
11.713,26 €
8.196,11 €
3.348,72 €
41.269,87 €
6.338,00 €
6.124,48 €
4.266,86 €
13.985,62 €
8.110,22 €
134.902,46 €

Concepte 3. Teleassistència i SIMAP
El Consell Comarcal subscriurà un conveni amb Creu Roja amb la finalitat d’evitar el
cost de les instal·lacions i reinstal·lacions dels aparells. Així mateix, el Consell
Comarcal subscriurà un conveni amb Creu Roja per a la promoció, difusió i
implantació del servei intel·ligent d’alertes personals (SIMAP – casos d’Alzheimer)
L’Ajuntament assumirà el cost dels aparells efectivament activats en el seu municipi
en concepte de manteniment d’ambdós Serveis. Queden exclosos d’aquest concepte
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els ajuntaments de Bellvei i la Bisbal del Penedès, per disposar de conveni directe
amb Creu Roja.
Concepte 4. Transport Adaptat
El consell Comarcal distribuirà l’aportació de la Generalitat (Fitxa 9 del contracte
programa) de la següent manera:
Associació Pares Ventall. Desplaçament al centre treball

30.000,00

€
Fundació Santa Teresa. Conveni transport adaptat persones disminuïdes 5.000,00
€
Suport proporcional a despeses municipals de transport adaptat.

17.662,00

€
Concepte 5. Grup de voluntariat
A) Preu anual creació grup voluntariat
140,00 €
MUNICIPI

% POBL. S/

POBLACIÓ

COMARCA

HABITANTS

ALBINYANA
L’ARBOÇ
BANYERES PDÈS.
BELLVEI
LA BISBAL PDÈS.
BONASTRE
CUNIT
LLORENÇ
MASLLORENÇ
EL MONTMELL
ST. JAUME
DOMENYS
SANTA. OLIVA
Total comarca

Aportació

5,9%
14,0%
7,5%
5,2%
8,5%
1,6%
31,6%
5,7%
1,4%
3,8%

2.347
5.548
2.995
2.082
3.373
642
12.551
2.245
538
1.509

8,28 €
19,58 €
10,57 €
7,35 €
11,90 €
2,27 €
44,28 €
7,92 €
1,90 €
5,32 €

6,3%

2.505

8,84 €

8,4%

3.343

11,80 €

39.678

140,00 €

B) Quota anual per cada voluntari
El Consell Comarcal abonarà a la Federació Catalana de Voluntariat la quota anual
per cada voluntari assegurat, que ascendeix a 6,80€/any. Els ajuntaments assumiran
el cost d’aquestes quotes de les persones voluntàries del seu municipi.
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Concepte 6. Servei d’Acolliment Residencial d’Urgència
Despeses subministraments, assegurança, manteniment, etc 2.000,00 €
MUNICIPI
% POBL. S/
POBLACIÓ
Aportació
ALBINYANA
L’ARBOÇ
BANYERES PDÈS.
BELLVEI
LA BISBAL PDÈS.

COMARCA
HABITANTS
6,5%
2.367
15,1%
5.486
8,3%
3.019
5,8%
2.110
0,0%
0

BONASTRE
CUNIT
LLORENÇ
MASLLORENÇ
EL MONTMELL
ST. JAUME DOMENYS
SANTA. OLIVA
Total comarca

1,8%
34,7%
6,3%
1,5%
4,2%
6,8%
9,1%

651
12.626
2.280
528
1.511
2.491
3.322

130,09 €
301,50 €
165,92 €
115,96 €
0,00 € No participa en
el servei
35,78 €
693,91 €
125,31 €
29,02 €
83,04 €
136,90 €
182,57 €

36.391

Per tot això, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar l’annex I “CONVENI 2014 CCBP I AJUNTAMENTS EN MATÈRIA DE
SERVEIS SOCIALS”, transcrit anteriorment, del conveni de cooperació interadministrativa
entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament de Banyeres del Penedès en
matèria de serveis socials (2012-2015).”
Intervencions:
Sra. Fernández: Hem lluitat molt per tenir aquest servei que és per nens de 4 a 10 anys i
adreçat a famílies amb carències socials.
Tot i que es realitza reforç escolar, aquesta no és la principal finalitat.
Està funcionant molt bé tal i com ens diu l’Educadora. Actualment hi ha 8 nens.
Sra. Alcaldessa: Som un Ajuntament més que ho fa i amb moltes ganes de poder
continuar-ho.
Sra. Medina: Van cada dia?.
Sra. Fernández: Dos cops per setmana.
Sr. Inglada: Edats dels nens?.
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Sra. Fernández: de 4 a 10 anys.
Sr. Menéndez: Quants nens van?.
Sra. Fernández: 8 nens. Màxim són 10. Si va bé, es vol continuar proper any, ha tingut molt
bona acceptació.
7. MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN MOTIU 25 DE
NOVEMBRE DE 2014, DIA INTERNACIONAL PER LA LLUITA CONTRA LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA. C/14/180
Es retira de l’ordre del dia estan d’acord el PSC que la presenta, ja que a la Junta de
Portaveus es va acordar presentar una Moció conjunta de tots els grups polítics de
l’Ajuntament de Banyeres.
URGÈNCIES:
Votació conjunta per a la inclusió de les 3 urgències: requereix majoria absoluta.
Queden aprovades per la MAJORIA ABSOLUTA i prosperen es passa a debat i votacions.
URGÈNCIA 1Sr. Inglada: Dóna lectura a la moció:
“El dia 25 de novembre commemorem el dia Internacional per l’eradicació de les violències
masclistes. Unes violències que els masclistes produeixen els 365 dies de l’any atemptant
contra la vida de les dones.
Els incompliments constants de les recomanacions internacionals per eradicar la violència
masclista que es produeixen a casa nostra, dels quals alerten amb preocupació les
organitzacions feministes, són una prova més de la necessitat imperant de d’un canvi de
rumb decisiu cap a polítiques actives de lluita contra el masclisme.
Per una banda, les recomanacions generals del comitè de la CEDAW (de l’any 1992) i per
l’altre del Conveni d’Istanbul del Consell d’Europa per prevenir i combatre la violència contra
les dones (que va entrar en vigor l’1 d’agost d’enguany), ha de ser una prioritat de país, per
a totes les institucions públiques, des de l’àmbit educatiu fins al judicial i, especialment, en
aquest últim.
11 dones assassinades per violència masclista a Catalunya i 45 dones a l’Estat en el que
portem d’any. 49 dones mortes des del 2010 a Catalunya. 284 dones mortes des del 2010 a
l’estat espanyol. Enguany, 55.855 dones víctimes de violència en l’àmbit de la parella han
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estat ateses a Catalunya per la Unitat de Suport d’Atenció a les Víctimes. Xifres que tenen
rostre, nom i cognoms, vides. Que descriuen una xacra que no para de créixer i que esdevé
una situació dramàtica que qüestiona els fonaments de la nostra democràcia incapaç de
garantir el dret de les dones a viure lliures de violència.
Les xifres visibles de la violència masclista en totes les seves formes i expressions, des dels
maltractaments en l’àmbit de la parella, la violència sexual o els assetjaments laborals, entre
altres múltiples manifestacions, així com els perfils dels agressors masclistes i la gravetat de
l’augment de la violència en la població més jove, com alerten recents estudis, constaten
una realitat inacceptable en qualsevol país democràtic. Més enllà de les dades visibles,
informes recents com el de l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea presentava
unes conclusions alarmants: un 22% de les dones a l’Estat espanyol afirmava haver patit
violència física o sexual i ho callava. Un 30% denunciava haver patit violència física,
psicològica o sexual a la infància per part d’un adult.
En l’informe presentat per Dones Juristes l’octubre del 2013 sobre els drets de les dones
adolescents davant la violència masclista es feia palesa la dura realitat que les violències
masclistes persisteixen en les relacions entre nois i noies on persisteixen i s’incrementen les
conductes masclistes, d’assetjament i control, especialment a través de les TIC, que queden
impunes per la manca de regulació.
10 anys després de l’aprovació de la Llei integral de violència de gènere i 6 anys de la Llei
del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que van significar un pas en ferm per
traslladar la violència masclista de l’àmbit privat a l’àmbit públic i polític, constatem la
necessitat de reafirmar un compromís estable i perseverant de les administracions
públiques. Un compromís que ha de impulsar la necessària transformació dels valors socials
i implementar les mesures i dotació de recursos que permetin combatre la xacra de la
violència masclista des d’un abordatge integral i interdisciplinar i incidir en tots els factors
que la perpetuen.
Cal fer saber als agressors el rebuig i la condemna absoluta de totes les expressions de
violència masclista, també de les més subtils i simbòliques. Cal emetre un contundent
missatge de que no hi ha impunitat front els feminicidis ni la violència masclista.
El Dia internacional per l’eradicació de les violències masclistes, 25 de novembre, és una
oportunitat per fer visible, una vegada més, aquesta situació devastadora que nega a milions
de dones el seu dret a viure una vida lliure de violències. Però no n’hi ha prou en fer-la
visible, cal un compromís ferm, social i polític per tal de combatre-la i eradicar-la. Cal posar
fre a aquesta situació alarmant.
Per l'exposat, el Ple de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès, adopta el següent acord:
PRIMER.- Instar a les forces polítiques a articular des del Parlament de Catalunya, la
constitució d’un Acord Social i Polític per l’eradicació de la violència masclista integrat
per les organitzacions socials i feministes, que treballen en l’àmbit dels drets de les dones, i
les organitzacions polítiques. L’Acord tindrà per objectiu elaborar les recomanacions i
mesures per la lluita contra la violència masclista a totes les institucions públiques de
Catalunya així com fer-ne el seguiment, avaluar les polítiques i emetre informes de caràcter
públic
SEGON. L'Ajuntament es compromet al fet que les polítiques i les estratègies que
s'implementin per prevenir les agressions sexistes parteixin d'una educació afectiu-sexual a
tots els nivells que faciliti desenvolupar una sexualitat basada en el respecte i la igualtat real
entre dones i homes.

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/14/177

3

17/25

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

TERCER. Ampliar els recursos econòmics i humans destinats al desenvolupament de
polítiques d'igualtat actives, integrals i participatives, per la consecució d'una Societat lliure
de violència de gènere, en la línia de l'apuntat pel Conveni d'Istanbul sobre prevenció de la
violència de gènere i les propostes enunciades pels col·lectius feministes.
QUART. Comunicar aquest acord als grups polítics amb representació al Parlament de
Catalunya i a la Mesa del Parlament.”
Intervencions:
Sra. Alcaldessa: el proper dia 25 el col·lectiu de dones llegirà el Manifest i us convidem a
tots a ser-hi.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada
per UNANIMITAT.
8.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTAN ELS REGIDORS DEL GRUP
MUNICIPAL SOCIALISTA (PSC-PM) A L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS
RELATIVA A DOTACIÓN DE AYUDAS, PRESTACIONS SOCIALS DE CARÀCTER
ECONÓMIC, PARA PAGOS DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI urbà) Y
TASAS MUNICIPALES. C/14/183
Sr. Merino dóna lectura a la Moció:
“Que son notorias las dificultades que una buena parte de los Bañerenses tienen para poder
asumir el pago de los impuestos y tasas municipales.
Que también es notoria la existencia de una significativa parte de Bañerenses sin ocupación
laboral ni actividad económica que le proporcionen ingresos.
Que se dan bastantes casos de unidades familiares que no reciben dineros y en algunos
casos solo los propios de ayudas sociales.
Que por otra parte l’Ajuntament de Banyeres puede ayudar a estas familias, aparte de con
las insuficientes y limitadas ayudas sociales y de bonificación de tasas de servicios
municipales, que está practicando, e independientemente de mejorar tales ayudas, también
puede ayudar en las propias del impuesto municipal por excelencia que es el IBI urbano.
Que por todo ello:
DEMANEN:
Que se incluya un punto en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario previsto para el día
20 de noviembre,
•

Ayudas municipales para el pago de la Ordenança Fiscal nº 1 reguladora de l’Impost
sobre Béns Immobles y tasas del agua y basura.

Que en este punto del Ordre del Dia proponen se apruebe en Pleno :
L’Ajuntament de Banyeres del Penedès ayuda (prestaciones sociales de carácter
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económico) en el pago del IBI urbano del 2015 y ejercicios siguientes a los titulares de fincas
urbanas residentes y empadronados en el municipio que reúnan las siguientes condiciones:
Que lleven dos años o más en situación de desempleo o que en la unidad familiar no
se perciban ingresos superiores al Indicador de renda de suficiència (IRSC) para
Catalunya que cada año fije los Pressupost de la Generalitat de Catalunya. Per a
l'exercici 2014, la Llei de pressupostos de la Generalitat fixa el valor de l'indicador de
renda de suficiència de Catalunya en 569,12€ mensuals i 7.967,73€ anuals
•

Que sean titulares de fincas con vivienda, en la que residan, cuyo valor catastral
anual de la propiedad no supere los 50.000 €.

•

Que la ayuda este comprendida entre el 75 y el 100%, según los casos, del impuesto
del IBI urbano.

•

Que se asigne en el presupuesto del 2015 y siguientes una partida con dotación
económica para asumir las ayudas económicas del IBI urbano.

Tasa del agua. Que se exima del pago la tasa municipal del mínimo de 18 m3 trimestrales a
las unidades familiares con ingresos inferiores al IRSC
Tasa de basura. Que se exima del pago de la tasa de basuras a las unidades familiares con
ingresos inferiores al IRSC
Que se elabore e implante la ordenanza reguladora de prestaciones sociales económicas
municipales que incluya y regule el procedimiento operativo para lograr que las propuestas
detalladas se faciliten a las familias y personas titulares afectadas y que en todos los casos,
desde el momento que lo soliciten se garantice no se les llegue ejecutar el impuesto del IBI
urbano hasta proceder a la resolución del expediente de la solicitud planteada ni a la
liquidación de las tasas de los servicios referidos.
Que también se incluya en la ordenanza reguladora de prestaciones sociales económicas
municipales, complementaria con las subvenciones de la Generalitat de Catalunya via
Consell Comarcal del Baix Penedès, para las unidades familiares comprendidas, de forma
que cubran la gratuidad de los comedores escolares de la Escola Bressol y del CEIP.
También se prevean las ayudas, prestaciones sociales económicas municipales, para
garantizar, en su caso, los comedores en temporadas de vacaciones escolares, en los
centros educativos del municipio, para infantes de Banyeres del Penedès menores de 12
años.”
Intervencions:
Sr. Joan Coll: En el cas de l’IBI no té el mateix plantejament que té la taxa de la brossa o
aigua.
Per poder bonificar directament el rebut de l’IBI ha de ser uns supòsits que estableix la Llei,
com ser família nombrosa.
D’acord amb el Ple extraordinari del passat dilluns s’ha rebaixat.
En el pressupost que aprovarem tindrem una previsió d’ajuts i sí que hi haurà una partida
per casos de persones que ho justifiquen, per poder ser bonificats/des.
Aigua i brossa a Banyeres ja té moltes famílies subvencionades. No és nou, ja s’està fent.
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Sra. Núria Figueras: A la moció s’està demanant el 0% i això segons els nostres assessors
no pot ser perquè un servei per poc que sigui s’ha de pagar.
Sí que volem destinar una partida a causes extremes.
Per tant, nosaltres votarem en contra però no perquè no estiguem d’acord sinó perquè ja ho
estem fent.
Sra. Joana Fernández: Totes les propostes que ens arriben a Serveis Socials s’estudien.
Sr. Avelino Menéndez: En relación al IBI, tendrían que subvencionar a familias para poder
ayudarlas, y que estos trámites se agilizasen mediante la aplicación de la ordenanza.
En relación al agua rebajar el bloque de consumo medio.
Y de la basura también.
Sra. Núria Figueras: Això no és legal i per tant no es pot fer. La llei no ho permet.
Sr. Avelino Menéndez: Me gustaria ver un informe.
Sra. Núria Figueras: Ja te’l farem.
Sr. Avelino Menénedez: Consideramos que son migajas y que se pueden hacer.
Sra. Núria Figueras: Ho estem treballant. Les persones que tenen problemes que ho
demanin mitjançant el departament de Serveis Socials i intentarem ajudar-les.
Sr. Lluís Inglada: Falta un estudi per treballar, les coses s’estan fent d’una manera on
cadascú diu la seva, la JGL pren decisions però no hi ha un estudi. Estic d’acord que està
regulat per Llei però la forma de fer es pot canviar, s’ha de fer un anàlisi de quina és la
situació de Banyeres. En base a un estudi pots fer un treball, el demés són cops a l’aire. Ja
sabem que aigua i brossa s’estan subvencionant però potser s’hauria de saber que unes
persones no ho necessiten tant i d’altres sí. No coneixem els problemes i estic segur que
l’equip de govern tampoc.
Sra. Núria Figueras: L’equip de govern ho sap a través de Serveis Socials, que ens qui ens
diu les necessitats que te la gent de Banyeres.Serveis Socials ens fa arribar la problemàtica,
són els serveis socials els que detecten i valoren a través de l’assistenta social i
objectivament aquestes carències.
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Sra. Joana Fernández: A la memòria dels serveis socials bàsics es veu amb els indicadors.
Sr. Jeronimo Merino: Celebro la iniciativa que ha planteado Lluís de hacer un
estudio/observatorio de los vecinos de Banyeres. Eso es hacer política.
Pero no me parece bien que seis días antes un grupo proponga lo que tenemos que hacer
puesto que estos trámites se realizan a través del Consell Comarcal.
La falta de tiempo de instancias que entran apenas unos días antes no permiten realizar un
estudio eficiente, por tanto, esta moción presentada así, no es hacer política es hacer una
fotografía. Quien presenta esta instancia así está más preocupado por la foto que el tema
puesto que si realmente estuviera preocupado lo observaría antes. Por ello votaré en contra.
Sr. Avelino Menéndez: Lamento que diga lo de la foto, porque si no se establecen unas
bases mínimas y sin informes, no sabemos. Así las personas que lo necesiten vendrán a
solicitarlas.
Hay ayuntamientos que lo están subvencionando.
Sra. Núria Figueras: Nosaltres ens vàrem trobar amb rebuts de l’aigua que estaven
bonificats al 100%; els vam citar a tots per anar a Serveis Socials i no van anar.
Tot el que es rebaixa passa per Serveis Socials perquè han de reunir una sèrie de
condicions i no es fa aleatòriament.
Sr. Avelino Menéndez: Siempre se ha hecho a través de Servicios Sociales.
Pero ¿son datos objetivos?
Sra. Núria Figueras: I tant que sí són dades objectives.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa no
aprovada 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

La moció no queda aprovada.

9.MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA-EPM DE
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS, PER A LA CREACIÓ DE PLANS
D’OCUPACIÓ MUNICIPALS. C/14/184
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Sr. Lluís Inglada dóna lectura a la Moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA-EPM:
“ Atès que el mes d’agost de 2014 la taxa d’atur registrat al nostre municipi era del
.20,20%.... amb un total de ...248... persones aturades.
Atès que degut a l’esclat de la crisi financera i la bombolla immobiliària el 2008, la destrucció
d’ocupació al nostre municipi ha estat una realitat any rere any.
Atès que des de l’inici de l’aplicació de polítiques d’austeritat i reducció de la despesa i
inversió públiques nombrosos drets socials i prestacions socials, com la prestació d’atur,
s’han vist retallats i reduïts afectant greument a nombroses llars del nostre municipi que han
vist com el seu poder adquisitiu es reuïa de forma dràstica.
Atès que moltes de les persones aturades tenen perfils professionals de baixa o sense
qualificació o en dificultat d’ocupació per primera vegada (principalment joves i persones
majors de 50 anys) i que aquests sectors de població són els que pateixen uns majors índex
d’atur i una reinserció laboral més costosa.
Atès que l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, té en marxa una sèrie de projectes d’obres
de construcció, remodelació i rehabilitació de l’espai públic o de recuperació d’espais
naturals i de serveis a la comunitat.
Atès que la creació d’ocupació ha de ser una de les prioritats de totes les administracions
públiques i també de les administracions locals.
Atès que la creació d’eines com els Plans d’Ocupació Municipals és una realitat a la nostra
comarca i a molts municipi de Catalunya i de l’Estat espanyol, concretament a la nostra
comarca a Banyeres del Penedès, entre d’altres.
El Grup Municipal de’ICV-EUiA-EPM proposa l’adopció dels següents acords:
ACORDS
1.- La creació dels Plans d’Ocupació Municipal com a servei ineludible i de caràcter prioritari
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.
2.- La redacció consensuada amb tots els grups polítics municipals i participada per la
ciutadania i entitats del municipi d’unes bases reguladores d’aquest servei.
3.- La creació d’una partida pressupostària amb dotació suficient com per a poder ocupar un
nombre significatiu de persones en situació d’atur empadronades al nostre municipi.”

Intervencions:
Sra. Núria Figueras: Nosaltres no la podem votar a favor perquè estaríem incomplint la Llei.

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/14/177

3

22/25

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

El Reial Decret Llei 20/2011 no permet la contractació de personal a les Administracions
Públiques Llevat supòsits excepcionals o per necessitats urgents.
A l’any 2013 es fa obligatori pels Ajuntaments de menys de 20.000 habitants demanar Plans
d’ocupacions a través dels Consells Comarcals i no del SOC.
A Banyeres ja tenim els Plans que es poden tenir.
Veiem bona voluntat, però tot això s’ha de fer a través del Consell Comarcal.
Sr. Lluís Inglada: Ja sé que hi ha Plans d’Ocupació i que la Llei no permet que es contracti,
però hi ha altres maneres de treballar i s’ha de buscar la forma per solucionar-ho. El Sr. Mas
el 9-N va buscar una altra manera de fer, doncs nosaltres també hem d’ajudar a la gent que
està desocupada.
Si la situació es vol afrontar, la forma hi és. Hauria de ser una cosa participativa amb
empreses, sindicats.
Al municipi de Vendrell va haver una acte per parlar de l’atur del Baix Penedès i resulta que
només van anar 4 Ajuntaments dels 14. El meu Ajuntament no hi era. Hi havia Alcaldes
d’altres municipis que explicaven sistemes per donar feina. Si hi ha ganes es pot fer el pas
següent. Hi ha joves aturats que tenen molta més preparació que els que estem aquí, no té
que ser estrictament l’Ajuntament, pot ser d’altres maneres que els pugui ajudar a agafar
experiència i omplir el seu C. Vitae.
El Baix Penedès som la Comarca amb més atur, haurien de ser els primers en anar a
qualsevol acte que es faci per parlar de l’atur.
Tot això es té que pressupostar i destinar-hi una partida pressupostària, aquest és
principalment l’enfocament i el que demano.
Sr. Avelino Menéndez: Hay que hacer algo como sea, buscar vías legales y hacer algo
más. Nosotros si apoyaremos la moción. Es muy precario lo que hemos hecho.
Sra. Núria Figueras: Es lo que se puede hacer. I també crec que les empreses han de
crear feina i els ajuts també anar a aquestes empreses.
Podem contractar el que tenim i hem de vetllar per les 248 persones i no només per 10
perquè per mi són totes iguals.
Sr. Joan Coll: Tant de bo poguéssim donar feina, però s’ha de pagar sous, donar d’altra a la
seguretat social, tant de bo poguéssim però no es pot fer pel que ha explicat. Estem lligats
de peus i mans.
Sr. Lluís Ingada: Parlo de fer coses.
Sra. Núria Figueras: Fer coses i pagar-les.
Sr. Lluís Inglada: Els diners del municipi són per treballar pels seus ciutadans.
Sra. Núria Figueras: Ho estem fent.
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Sr. Lluís Inglada: S’ha de tenir consciència i ganes.
Sr. Joan Coll: Els sistemes han de ser els legals.
Sr. Lluís Inglada: Crec que ho explicat clarament.
Sra. Núria Figueras: Ho hem entès.
Sr. Jeronimo Merino: La situación de la comarca y de nuestro municipio es conocida por
todos; IDIADA es un motor económico increíble.
Sr. Lluís Inglada: IDIADA no somos nosotros.
Sr. Jeronimo Merino: De su moción, el punto número 1 ya se ha dicho que por Ley no se
puede hacer. Y del punto número 2 desde la Administración Local no se pueden realizar.
Sr. Lluís Inglada: Hay municipios que sí lo hacen.
Sr. Jeronimo Merino: Desde la Administración Local no se puede. Nos estás diciendo que
se hagan ilegalidades.
Sr. Lluís Inglada: No.
Sr. Jeronimo Merino: Nosotros hacemos nuestra labor y tu hace dos años estabas en
contra de la creación de puestos de trabajo.
Sr. Luís Enrique Rodríguez: Eso está fuera de lugar.
Sr. Jeronimo Merino: Si está fuera o no de lugar ya lo diré yo. Hace dos años estabas en
contra.
Sr. Lluís Inglada: No és veritat. No he estat mai en contra de la creació de llocs de treball.
Si anem per aquí deixem-ho córrer.
El que s’ha de fer, son coses.
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Sr. Jeronimo Merino: Crec que la situació la tenim molt clara.
Sra. Núria Figueras: Queda clar que no votarem a favor pel que hem explicat.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present moció quedant la mateixa no aprovada
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

La moció no queda aprovada.
9. PRECS I PREGUNTES.
Sr. Avelino Menendez: Pregunta número 12 del Pleno Ordinario de 26 de mayo de 2014.
Padrones IBI 2014: He preguntado y todavía hoy los padrones no se han publicado, ¿es
posible que se pasen a liquidar los IBIS de 2014 sin haber publicado los padrones
previamente?.
Pleno de 18 de septiembre de 2014 en la página 17 se contesta: “Pel que fa a la publicació
al butlletí dels padrons és una tasca que duu a terme BASE i consultat aquest aspecte amb
ells m’informen que es va publicar al BOPT número 33 de data 10 de febrer de 2014.”
Lamentablemente y vaya forma de aclarar e informar tienen Ustedes, hemos de manifestar
que consultado el BOPT de ese día no se publican los padrones. Se publica el calendario de
cobros, por Base, de los impuestos y tasas de todos los municipios de la Provincia que
tienen concertados con Base su recaudación. O sea mantenemos que no se habían
expuesto al público los padrones de IBI 2014 y ya están cobrados.
Y en relación a la memoria de Serveis Socials preguntarles:
Memoria de Benestar Social del CCBP Originada en Pleno del 26 de mayo. Recibidas las
dos hojas al inicio del Ple Ordinario del 18 de septiembre, 4 meses más tarde, pensábamos
que sería más completa y detallada. Se limita a dos hojas.
Nos parece pobre, resumida en 6 apartados estadísticos, y desde luego no es para utilizar
como ustedes utilizan en sus argumentos para tratar de contrarrestar nuestros
posicionamientos en el sentido de reforzar las disponibilidades sociales y de dependencia
para la población de Banyeres.
Por otra parte, no queremos decir que hay mala intención, ni mala fe, pero….
•

En la Memoria de Benestar Social que dispone el ayuntamiento la gráfica están en
colores. Hay 10 tipos de problemática en el de columnas: comprenderán que no son
identificables al ser todas ellas en colores negros, en las barras de los gráficos.

•

El Ayuntamiento tenía y tiene fotocopiadora en colores. Y ustedes van y nos las
facilitan solo en blanco y negro. Eso son detalles.
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Sra. Joana Fernández: Ja ho posa les dades.
Sra. Núria Figueras: Ens podeu moltes “pegues” pel fet que són dades personals.
Sr. Avelino Menéndez: Nadie dice que se pongan datos.
Sra. Joana Fernández: Què vols saber?
Sr. Avelino Menéndez: Quiero más información. Hay que pedir que hagan más
valoraciones.
Sra. Núria Figueras: Al consell no hem sentit res en contra de les memòries ni de les
valoracions.
Sr. Avelino Menéndez: A mi me ha planteado problemas.
Sra. Joana Fernández: Tots els municipis tenim el mateix. Què vols noms i cognoms?
Sr. Avelino Menéndez: Sabemos lo que son memorias, queremos más detalle e
información.
Sra. Núria Figueras: Bona nit.
Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 21:15 hores,
donant fe de tot allò jo, el secretari interventor acumulat, que certifico.
Banyeres del Penedès, el 20 de novembre de 2014
Alcaldessa

Secretària-interventora interina

Núria Figueras Tuset

Anna Tapia Rodríguez
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