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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN SESSIÓ 
ORDINÀRIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 21 DE NOVEMBRE DE 2013 (06/2013). 
 
 
A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 21 de 
novembre de 2013 a les 20.09 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. 
 
L’Alcaldessa proposa la introducció d’un punt a l’ordre del dia: 
 
APROVAR RATIFICAR EL DECRET D/13/083 DE NOMENAMENT DE LA SRA. MARIA 
BEATRIZ BLASON BERDASCO COM A SUBSTITUTA DE LA SRA. MARIA CAÑAS 
GUASCH COM A ENCARREGADA DEL REGISTRE CIVIL DEL MUNICIPI DE BANYERES 
DEL PENEDÈS C/13/196.  
 
Atès l’art 83 del Reglament d’Organització i Funcionament del ens Locals 2568/1986 i l’art 
103 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 2/2003 es sotmet la 
seva inclusió a votació, amb el següent resultat: 
 

� Vots a favor: 4 CIU, 1 PP, 1 ICV, 4 PSC.  
� Vots en contra: 0. 
� Abstencions: 0. 

 
Resultat: aprovació per, UNANIMITAT DELS PRESENTS.  
 
 
Acte seguit es passa a tractar el següent. 
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ORDRE DEL DIA 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 19 DE SETEMBRE DE 
2013, C/13/192. 

 
2. RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 31 D’OCTUBRE 

DE 2013 DE FIXACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2014, 
C/13/191. 

 
3. D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT 

EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS D’EXERCICIS TANCATS 2/2013, H/13/107. 
 

4. D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL MARC PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI DE 
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS. PERÍODE 2014-2016, H/13/094. 

 
5. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE L’EXECUCIÓ 

TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST A 30 DE JUNY DE 2013, H/13/083. 
 

6. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE L’EXECUCIÓ 
TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST A 30 DE SETEMBRE DE 2013, H/13/108. 

 
7. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL 

D’URBANISME DE 25 DE SETEMBRE DE 2013 PER LA QUE ES DÓNA 
CONFORMITAT AL TEXT REFÓS DEL POUM I ORDENA LA PUBLICACIÓ AL 
DOGC, C/09/238. 

 
8. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ GRI/2172/2013, DE 10 D’OCTUBRE, PER 

LA QUAL ES DÓNA PUBLICITAT A LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA 
MANCOMUNITAT SOBRE EL SECTOR TERRITORIAL DE LA PISTA DE PROVES 
DE VEHICLES L’ALBORNAR, C/13/216. 

 
9. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA D/13/015, DE DATA 

19 DE SETEMBRE DE 2013, PER LA QUAL S’APROVA LA CONTRACTACIÓ PER 
URGÈNCIA DE LA SRA. ELISENDA RÀFOLS BRASÓ, L/13/032 

 
10. MOCIÓ DE SUPORT ALS TREBALLADORS DE CERÀMIQUES DEL FOIX I EN 

CONTRA DELS ACOMIADAMENTS A LA PLANTA DE SANTA MARGARIDA I 
ELS MONJOS, C/13/199. 

 
11. APROVAR RATIFICAR EL DECRET D/13/083 DE NOMENAMENT DE LA SRA. 

MARIA BEATRIZ BLASON BERDASCO COM A SUBSTITUTA DE LA SRA. 
MARIA CAÑAS GUASCH COM A ENCARREGADA DEL REGISTRE CIVIL DEL 
MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS C/13/196. Introduït per urgència.  

 
 

12. DESPATX D’OFICI, DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL. 

 
13. MOCIÓ PER L’ADEQUACIÓ DEL PAS SOBRE VIES DE L’ESTACIÓ DE 

RODALIES DE L’ARBOÇ. Introduïda per urgència.  
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14. PRECS I PREGUNTES.  
 
................................................................................................................................ 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 19 DE SETEMBRE DE 
2013, C/13/192. 

 
Atès l’art 91 del ROF l’Alcaldessa pregunta si cap regidor té observacions a l’acta.  
Es corregeix la plaça de l’Or per plaça de l’Om i per tant queda de la següent manera: 
 
 
El regidor Avelino Menéndez pregunta por la limpieza en la Plaza de l’Om, si esta limpieza 
nada mas está prevista para los familiares de los políticos gobernantes. 
 
El Sr. Menéndez voldria afegir una correcció, que queda de la següent manera: 
 
Sr. Menéndez: se reciben dos escritos de la comunidad de propietarios del Forn d’Obra, se 
remite a Llorenç, no sabemos porqué no tienen asumido los servicios de la zona.  
Sr. Merino: se han colocado en la zona los contenedores.  
 
Fetes les correccions l’acta queda aprovada.  
 
 

2. RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 31 D’OCTUBRE 
DE 2013 DE FIXACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2014, 
C/13/191. 

 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA FIXACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS 
PER A L’ANY 2014.- C/13/191 
 
Vist l’escrit del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, 
registrat el dia 5 de setembre de 2013 -RE 2834-, on sol·liciten que els comuniquem 
les dues festes locals del nostre Municipi per al proper any 2014. 
 
D’acord amb l’art 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze 
festes laborals, dues tindran el caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 
d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre 
del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius. 

 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat, acorda: 

 
PRIMER.- Aprovar fixar les dues festes locals per a l’any 2014 en els següents dies: 

 
- 12 de febrer de 2014 
- 14 de juliol de 2014 

 
SEGON.- Ratificar la present resolució per l’Òrgan Plenari de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès. 
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TERCER.- Notificar aquesta resolució al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials a Tarragona. 

 
 
Es proposa al Ple, 
 
ÚNIC.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de 31 d’octubre de 2013 de fixació de 
les dues festes locals per a l’any 2014. 
 
Intervencions: 
 
 
 
Sra. Alcaldessa: direm al mercat de dimecres que no vinguin. 
Sr. Menéndez: mantenemos, por eficacia de calendarios, que pase a lunes o viernes. 
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada 
amb el següent resultat: 

� Vots a favor: 7 vots de CIU, PP i ICV. 
� Vots en contra: 4 vots de PSC. 
� Abstencions: 0 vots.  

 
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA. 
 

 
3. D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT 

EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS D’EXERCICIS TANCATS 2/2013, H/13/107. 
 
Antecedents 
 
Per providència de l’alcaldia de data 22 d’octubre de 2013, es va iniciar l’expedient per a 
aprovar i comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits per donar cabuda 
pressupostària a factures que detallen prestacions portades a terme per diversos proveïdors 
durant l’exercici 2012 i que no van ser imputades a aquest pressupost.  
 
El regidor d’Hisenda ha formulat la proposta raonada corresponent en data 12 de novembre 
de 2013. 
 
La secretària interventora acumulada ha emès els informes preceptius, en sentit favorable.  
 
Fonaments de dret 
 
Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 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. 
 
Cal considerar els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals. 



     

CODI EXP. NÚM. DOC PAG. 

C/13/215 02 5/36 

        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     

 
 
 

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

 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 4.284,63 €, 
segons el detall individualitzat que figura a l’annex d’aquest acord.  
 
SEGON.- Fer els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació 
d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent. 
 
ANNEX 
 
Reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de proveïdors diversos per despeses no 
imputades al pressupost de l’exercici al que corresponen 
 

Aplicació 
pressupostària 

Concepte Import Proveïdor 

3211 21300 796/2012 - Reparacions escola 45,30 JAC Solució Immobiliària Baix 
Penedès, SL 

3211 21300 147/2012- Reparació del radiador de l'escola 122,72 JAC Solució Immobiliària Baix 
Penedès, SL 

3211 21300 148/2012- Revisió radiadors escola 336,41 JAC Solució Immobiliària Baix 
Penedès, SL 

3373 22500 Exp. H/13/098 taxa telecomunicacions emissora any 
2011 

100,00 Ministerio de Indústria 

3373 22500 Exp. H/13/098 taxa telecomunicacions emissora any 
2012 

100,00 Ministerio de Indústria 

1650 22100 494- Enllumenat públic c/ Saragossa període 13/2/2012 
a 13/3/2012 contracte 40009879950 

78,38 Endesa Energia XXI, SL 

1650 22100 495- Enllumenat públic c/ Saragossa període 17/4/2012 
a 14/5/2012 contracte 40009879950 

54,04 Endesa Energía XXI, SL 

1650 22100 496- Enllumenat públic c/ Saragossa període 12/6/2012 
a 13/7/2012 contracte 40009879950 57,64 Endesa Energía XXI, SL 

1650 22100 497- Enllumenat públic c/ Saragossa període 13/8/2012 
a 14/9/2012 contracte 40009879950 

90,73 Endesa Energía XXI, SL 

1650 22100 529- Enllumenat públic c/ Saragossa període 13/2/2012 
a 13/3/2012 contracte 40009879950 

-94,57 Endesa Energía XXI, SL 

1650 22100 530- Enllumenat públic c/ Saragossa període 13/3/2012 
a 17/4/2013 contracte 40009879950 -65,43 Endesa Energía XXI, SL 

1650 22100 531- Enllumenat públic c/ Saragossa període 17/4/2012 
a 14/5/2012 període 40009879950 

-68,62 Endesa Energía XXI, SL 

1650 22100 532- Enllumenat públic c/ Saragossa període 14/5/2012 
a 14/6/2012 contracte 40009879950 -43,71 Endesa Energía XXI, SL 

1650 22100 533- Enllumenat públic c/ Saragossa període 14/6/2012 
a 13/7/2012 contracte 40009879950 

-64,99 Endesa Energía XXI, SL 

1650 22100 534- Enllumenat públic c/ Saragossa període 13/7/2012 
a 13/8/2012 contracte 40009879950 -20,50 Endesa Energía XXI, SL 

1650 22100 535- Enllumenat públic c/ Saragossa període 14/6/2012 
a 16/10/2012 contracte 40009879950 

-124,96 Endesa Energía XXI, SL 

1650 22100 536- Enllumenat públic c/ Saragossa període 
16/10/2012 a 12/11/2012 contracte 40009879950 

-88,18 Endesa Energía XXI, SL 

3211 22100  562- Electricitat CEIP Mare de Déu del Priorat període 
9/8/2012 a 10/9/2012 contracte 447929451 1.225,91 Union Fenosa Comercial, SA 

1650 22100 567- Enllumenat públic c/ Saragossa període 
12/11/2012 a 14/12/2012 contracte 40009879950 

-108,72 Endesa Energía XXI, SL 

1720 22609 626- Vi i oli fira del bestiar novembre 2012 83,60 Agrícola i Secció de Crèdit Sant Jaume 

3380 22609 627- Cava per festa major 2012 317,35 Agrícola i Secció de Crèdit Sant Jaume 
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3420 22100 737- Enllumenat camp de futbol període 31/10/2011 a 
30/11/2011 contracte 447818742 

-375,96 Endesa Energía XXI, SL 

3420 22100 738- Enllumenat camp de futbol període 31/10/2011 a 
30/11/2011 contracte 447818742 

380,56 Endesa Energía XXI, SL 

3420 22100 913- Enllumenat camp de futbol període 19/7/2012 a 
31/7/2012 contracte 475060820 

122,21 Endesa Energía XXI, SL 

3420 22100 914- Enllumenat camp de futbol període 31/7/2012 a 
31/8/2012 contracte 475060820 405,40 Endesa Energía XXI, SL 

3420 22100 915- Enllumenat camp de futbol període 30/9/2012 a 
31/10/2012 contracte 475060820 

503,74 Endesa Energía XXI, SL 

3420 22100 916- Enllumenat camp de futbol període 31/10/2012 a 
30/11/2012 contracte 475060820 

608,88 Endesa Energía XXI, SL 

3420 22100 917- Enllumenat camp de futbol període 30/11/2012 a 
31/12/2012 contracte 475060820 707,40 Endesa Energía XXI, SL 

 
 
Intervencions: 
 
Sr Coll: és el segon expedient que es tramita, obliga a fer-ho per encaixar-ho en el 
pressupost, les de JAC faltava la conformitat del regidor d’àrea, jo mateix i altres no les 
teníem.  
Les de JAC son treballs de reparació de l’escola, creia que corresponia al Departament 
d’Ensenyament, al ser deutora per taxes municipals compensarem. La majoria són  
consums elèctrics derivats de refacturacions i també una taxa del Ministeri d’Indústria 
corresponent als exercicis 2011 i 2012 que no s’havia tramès a l’Ajuntament fins el passat 
mes de juliol. 
Sr. Menéndez: no es que sea mucho, no entiendo que se emita una factura un año mas 
tarde, como la cooperativa, dijo que todas las despesas de la festa major estaban pagadas y 
hora aparece una en este expediente.  
Sr. Coll: si, perquè és de la festa major de l’any passat, jo deia d’aquest any.  
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada 
amb el següent resultat: 

� Vots a favor: 6 vots de CIU i PP. 
� Vots en contra: 0 vots. 
� Abstencions: 5 vots de PSC i ICV. 

 
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA. 
 
 
 

4. D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL MARC PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI DE 
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS. PERÍODE 2014-2016, H/13/094. 

 
 
En data 26 de setembre  de 2013, l’Alcaldessa va adoptar la resolució núm. D/13/075, per la 
qual s’aprova el marc pressupostari a mig termini de l’Ajuntament de Banyeres corresponent 
al període 2014-2016, la qual es transcriu a continuació: 
 
“1. ANTECEDENTS 
Vista la memòria d’aquesta Alcaldia sobre l’elaboració del marc pressupostari a mig termini, 
coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de la 
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despesa. 
Vist l’informe d’intervenció de data 19 de setembre de 2013. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF), estableix que les Administracions Públiques elaboraran 
un marc pressupostari a mig termini en el que 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: 

a) Els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic de les respectives 
administracions públiques. 

b) Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte la 
seva evolució tendencial. 

c) Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions d’ingressos 
i despeses. 

 
Anàlogament, 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, determinava l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març els marcs 
pressupostaris. 
 
De conformitat al que estableix la normativa en vigor, s’ha elaborat el marc pressupostari 
prenent com a base el pressupost liquidat de l’exercici n-1 i el pressupost aprovat de 
l’exercici n, en les seves previsions definitives, elaborant una previsió per als exercicis n+1, 
n+2 i n+3, on es detallen les hipòtesis que s’han considerat per la seva realització. 
 
Alhora, es considera aquest marc pressupostari alineat amb els eixos d’actuació d’aquest 
mandat.  
Per tant, 
 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el marc pressupostari a mig termini, que s’adjunta en document annex, 
de tres exercicis a partir del pressupost en vigor (n+1, n+2 i n+3), per aplicació de l’art. 29 de 
la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
SEGON.- Remetre el marc pressupostari a mig termini al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques, segons el que estableix l’article 61 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. 

                                            
1  Tot i que 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 que abans 
del 15 de març s’hauran de trametre al MINHAP els marcs pressupostaris, segons indicacions del MINHAP excepcionalment 
per aquest primer any 2013 la tramesa es deu d’efectuar abans del dia 1 d’octubre, i  es considerarà que amb la tramesa de la 
informació continguda en els marcs pressupostaris, s'entén complerta l'obligació de tramesa de les línies fonamentals del 
pressupost de 2014. No obstant això, a partir de 2014, se seguirà el calendari d'enviament previst en la dita Ordre. 
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TERCER.- Elevar el present acord a l’òrgan plenari per tal de què se n’acordi la seva 
aprovació”. 
 
 
ANNEX 
 
MARC PRESSUPOSTARI. PERÍODE 2014-2016 

 
1. Hipòtesis en la determinació de les previsions d’ingressos i despeses 
L’horitzó temporal és de tres anys: 2014, 2015 i 2016. 
La planificació dels ingressos i despeses s’ha centrat fonamentalment en les operacions 
corrents,  de manera que les inversions resten limitades 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 2014 
 
Estat d’ingressos 
 
Capítol 1: es modifica a la baixa respecte la previsió definitiva de l’exercici 2013. El motiu és 
la disminució en la previsió d’ingressos procedents de l’IBI com a conseqüència de la no 
aplicació en 2014 i endavant de 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.   
Capítols 2, 3, 4 i 5: no es preveu cap canvi respecte les previsions definitives de l’exercici 
2013. 
Capítols 6, 7, 8 i 9: sense previsió pressupostària.  
 
Estat de despeses 
 
Capítol 1: no es preveu cap canvi respecte les previsions definitives de l’exercici 2013. 
Capítol 2: es preveu un increment d’un 1% respecte les previsions definitives de l’exercici 
2013. 
Capítol 3: es preveu un increment d’un 1% respecte les previsions definitives de l’exercici 
2013 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 les previsions definitives de l’exercici 2013. 
Capítol 6: es preveuen com a despeses d’inversió les obres derivades de l’execució del 
PMU-Boscos pel mateix import previst per l’exercici 2013, exercici durant el qual no es 
preveu l’inici de les obres. 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 
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corresponents entitats financeres. 
 
Exercici 2015 
 
Estat d’ingressos 
 
Capítols 1, 2 i 3: es preveu un increment d’un 1% respecte les previsions de l’exercici 2014. 
Respecte el capítol 3, no es consigna l’import corresponent a les quotes d’urbanització que 
es preveuen recaptar durant l’exercici 2014. 
Capítols 4 i 5: no es preveu cap canvi respecte les previsions de l’exercici 2014, que 
coincideixen amb les previsions definitives de l’exercici 2013. 
Capítols 6, 7, 8 i 9: sense previsió pressupostària.  
 
Estat de despeses 
 
Capítol 1: no es preveu cap canvi respecte les previsions de l’exercici 2014, que 
coincideixen amb les previsions definitives de l’exercici 2013. 
Capítol 2: es preveu un increment d’un 2% respecte les previsions de l’exercici 2014. 
Capítol 3: es preveu un increment d’un 2% respecte les previsions de l’exercici 2014 en 
aquells conceptes diferents dels interessos del deute. Respecte d’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 les previsions de l’exercici 2014. 
Capítol 6: es preveu una única despesa d’inversió derivada del contracte d’arrendament 
financer previst de concertar per l’adquisició 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 
 
Capítols 1, 2 i 3: es preveu un increment d’un 1% 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, 7, 8 i 9: sense previsió pressupostària.  
 
Estat de despeses 
 
Capítol 1: no es preveu cap canvi respecte les previsions de l’exercici 2015, que 
coincideixen amb les previsions definitives de l’exercici 2013 i 2014. 
Capítol 2: es preveu un increment d’un 2% respecte les previsions de l’exercici 2015. 
Capítol 3: es preveu un increment d’un 2% respecte les previsions de l’exercici 2015 en 
aquells conceptes diferents dels interessos del deute. Respecte d’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.  
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Capítol 4: no es preveu cap canvi respecte les previsions de l’exercici 2015. 
Capítol 6: es preveu una única despesa d’inversió derivada del contracte d’arrendament 
financer previst per l’adquisició 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. 
 
3. Previsions i indicadors marc pressupostari 
 
A. PREVISIONS MARC PRESSUPOSTARI 

Estat d'ingressos 
  

LIQUIDACIÓ 
2012 

PRESSUPOST 
DEFINITIU 

2013 
PREVISIÓ 

2014 
PREVISIÓ 

2015 
PREVISIÓ 

2016 

Total Capítol 1 1.094.392 1.022.042 1.013.862 1.024.000 1.034.240 

Total Capítol 2 45.065 25.000 25.000 25.250 25.503 

 Capítol 3 - contrib.especials i quotes urbanístiques 692.001 816.874 816.874 825.043 833.294 

 Contribucions especials i quotes urbanístiques 0 262.877 262.877 0 0 

Total Capítol 3 692.001 1.079.751 1.079.751 825.043 833.294 

Total Capítol 4 633.978 772.654 772.654 772.654 772.654 

Total Capítol 5 71.944 51.333 51.333 51.333 51.333 

Ingressos per operacions corrents  2.537.380 2.950.780 2.942.599 2.698.280 2.717.023 

Total Capítol 6 0 0 0 0 0 

Total Capítol 7 66.552 551.002 0 0 0 

Ingressos de capital 66.552 551.002 0 0 0 

Total Capítol 8 0 537.744 0 0 0 

Total Capítol 9 0 0 0 0 0 

Ingressos per operacions financeres  0 537.744 0 0 0 

INGRESSOS TOTALS (7+12) 2.603.932 4.039.526 2.942.599 2.698.280 2.717.023 

            

Estat de despeses 
  

LIQUIDACIÓ 
2012 

PRESSUPOST 
DEFINITIU 

2013 
PREVISIÓ 

2014 
PREVISIÓ 

2015 
PREVISIÓ 

2016 

Total Capítol 1 693.337 702.071 702.071 702.071 702.071 

Total Capítol 2 1.078.317 1.512.310 1.527.433 1.557.981 1.589.141 
Capítol 3 -interessos del deute 2.439 1.320 1.333 1.360 1.387 
Interessos del deute 25.307 38.860 45.022 38.459 31.567 

Total Capítol 3 27.747 40.180 46.355 39.819 32.954 

Total Capítol 4 303.822 154.510 154.510 154.510 154.510 

Despeses per operacions corrents  2.103.222 2.409.071 2.430.369 2.454.381 2.478.676 

Total Capítol 6 112.884 1.518.221 228.780 81.748 93.698 

Total Capítol 7 0 0 0 0 0 

Despeses de capital 112.884 1.518.221 228.780 81.748 93.698 

Total Capítol 8 0 0 0 0 0 

Total Capítol 9 109.960 112.233 112.476 112.759 113.045 

Despeses financeres 109.960 112.233 112.476 112.759 113.045 

DESPESES TOTALS  2.326.066 4.039.526 2.771.625 2.648.888 2.685.419 

 
 
Intervencions: 
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Sr Coll: En aplicació de la Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària, estem obligats a 
elaborar un marc pressupostari a mig termini per tal de garantir una programació coherent 
amb els objectius d’estabilitat pressupostaria i de deute públic. El marc pressupostari serà a 
un termini mínim de 3 anys i s’haurà d’aprovar anualment. 
El marc es va aprovar per decret de l’Alcaldia del 26 de setembre passat; i ara es sotmet a 
l’aprovació del Ple. 
Respecte al seu contingut, es pretén mostrar una política de contenció de la despesa 
donada l’actual situació econòmica, que ja portem anys aplicant en l’execució dels nostres 
pressupostos. Aquesta contenció és més estricta en 2014 i per això es preveu un increment 
de la despesa només del 1%, i en 2015 i 2016 ja es preveu un increment del 2% en vistes a 
una millora de la situació econòmica. 
Pel que fa als ingressos la previsió d’increment en els capítols 1, 2 i 3  ha estat molt 
moderada; sense increment al 2.014 i amb un increment del 1% al 2015 i 2016. Els capítols 
4 i 5 no varien en cap anualitat. Respecte les despeses, l’increment previst per 2014 és del 
1% i per 2015 i 2016 del 2%. Això respecte a la despeses corrent, llevat del capítol 1, on no 
es preveu cap variació. No es preveuen noves inversions atès que queden subjectes a 
possibles subvencions o estalvi generat per la corporació. Només es preveu l’execució 
complementaria  de la urbanització de Boscos per 2014 i les quotes derivades del contracte 
de leasing del camp de futbol pels 3 anys. 
Les 3 anualitats que contempla el pla s’aproven amb superàvit i complint amb el principi 
d’anivellament pressupostari. 
És un marc teòric. 
Sr. Inglada: és voler quedar bé amb nosaltres, però has de quedar bé amb el Montoro que 
es qui demana això. És un treball que s’hauria de haver fet amb consens quan hi haurà unes 
eleccions pel mig.  
Sr. Coll: hem de fer-ho, es teòric.  
Sr. Menéndez: no estamos conforme con las subidas. Hace dos años hicimos un plan, 
subimos en gasto corriente respecto del previsto. En ingresos corrientes nos pasamos de 
500.000 euros mas de lo que se preveía pues ahora deberíais bajar impuestos. Ya lo ha 
dicho, es teórico, pero no estamos de acuerdo por falta de rigor.  
Sr. Coll: es la que creiem més acurada, ja hem dit que es un marc teòric.  
 
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada 
amb el següent resultat: 

� Vots a favor: 6 vots de CIU i PP. 
� Vots en contra: 0 vots. 
� Abstencions: 5 vots de PSC i ICV. 

 
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA. 
 
 
 

5. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE L’EXECUCIÓ 
TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST A 30 DE JUNY DE 2013, H/13/083. 

 
En data 14 d’agost de 2013, 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 
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previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. 
La present informació està referida al segon trimestre de l’exercici 2013. 
 
“INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL. SEGON 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 
 

� 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  
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- a informació relativa a la plantilla de personal. 
  
Per la qual cosa, emeto el següent informe: 
 
4.1. Personal 
 
4.1.1. AJUNTAMENT DE BANYERÈS 
 
A data 30 de juny de 2013 l’Ajuntament de Banyeres del Penedès té una plantilla de 
personal de 28 treballadors i 3 òrgans de govern retribuïts mitjançant nòmina. Aquest 
personal es troba dividit en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 
1. Administració general i resta de sectors 31 
    1.1 Òrgans de govern 3 
    1.2 Funcionaris de carrera 2 
    1.3 Laboral fix 25 
    1.4 Laboral temporal 1 
 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 30 de juny de 2013, 
és de 342.927,81 €. 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 juny de 2013 la Fundació Josep Cañas té una plantilla de personal de 3 
treballadors. Aquest personal es troba dividit en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 
1. Administració general i resta de sectors 3 
    1.1 Òrgans de govern 0 
    1.2 Funcionaris de carrera 0 
    1.3 Laboral fix 2 
    1.4 Laboral temporal 1 
 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 30 de juny de 2013, 
és de 10.747,79 €. 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 segon trimestre de l’exercici és del 41,37%, dels quals s’ha recaptat un 
25,92%, amb el següent resum per capítols: 
 

CAPÍTOL Previsions 
inicials 

Previsions 
definitives 

Drets Reconeguts 
Nets 

Recaptació 
Líquida 

Recaptació 
Líquida 
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exercicis 
tancats 

1. Impostos directes 1.022.042,35 1.022.042,35 978.540,80 23.517,78 284.184,79 
2. Impostos indirectes 25.000,00 25.000,00 12.374,24 2.939,52 177,06 
3. Taxes i altres ingressos 1.079.251,12 1.079.251,12 399.204,22 137.459,86 79.310,37 
4. Transferències corrents 772.653,79 772.653,79 257.409,74 251.983,32 12.627,95 
5. Ingressos patrimonials 51.332,80 51.332,80 19.174,21 16.064,04 7.684,94 
6. Alienació d’inversions      
7. Transferències de 

capital 
551.002,22 551.002,22 0,00 0,00 0,00 

8. Actius financers 0,00 527.743,91 0,00 0,00 0,00 
9. Passius financers      

TOTAL INGRESSOS 3.501.282,28 4.029.026,19 1.666.703,21 431.964,52 383.985,11 

 
El grau d’execució del pressupost de despeses respecte el pressupost definitiu, en termes 
acumulats, al segon trimestre de l’exercici és del 29,14%. El nivell de pagament de les 
obligacions reconegudes se situa en el 88,04%, amb el següent resum per capítols: 
 

CAPÍTOL Crèdits inicials Crèdits 
definitius 

Obligacions 
Reconegudes 

Netes 

Pagaments 
Líquids 

Pagaments 
Líquids exercicis 

tancats 
1. Despeses de personal 678.287,87 678.976,31 342.927,81 342.927,81 0,00 
2. Despeses en béns 

corrents i serveis 
1.449.879,36 1.502.128,87 631.616,04 536.867,51 115.826,33 

3. Despeses financeres 40.160,41 40.160,41 6.002,23 6.002,23 0,00 
4. Transferències corrents 187.185,73 187.805,73 70.545,89 35.089,22 30.311,78 
5. Fons de contingència i 

altres imprevistos 
     

6. Inversions reals 1.033.535,47 1.507.721,43 82.053,26 71.829,66 646,86 
7. Transferències de 

capital 
     

8. Actius financers      
9. Passius financers 112.233,44 112.233,44 41.098,84 41.098,84 0,00 

TOTAL DESPESES 3.501.282,28 4.029.026,19 1.174.244,07 1.033.815,27 146.784,97 
 

Sobre la  realització dels cobraments/pagament, és a dir, el grau de realització dels 
mateixos, en termes totals i per aquest període, determina un nivell de pagament 
satisfactori, si bé el nivell de cobrament és baix. El motiu és que els padrons tributaris s’han 
ficat al cobrament però no s’han liquidat per part de l’organisme recaptador, resultant la seva 
quantia molt important dins del capítol 1 i 3, cosa que fa que els drets reconeguts siguin molt 
superiors a la recaptació líquida i, per tant, el nivell d’execució del pressupost d’ingressos es 
vegi reduït significativament.   
 
Respecte el pendent de cobrament, per l’exercici corrent i en termes totals és de 
1.234.738,69 € i el pendent de pagament és de 140.428,80 €. Per exercicis tancats, la 
recaptació acumulada a final del trimestre ha estat de 383.985,11 €. Anàlogament, els 
pagaments totals durant el mateix període ascendeixen a 146.784,97 €. 
 
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 
segon trimestre els següents drets i obligacions: 
 

Projecte de despesa Aplicació 
pressupostària  

RD Desviació RD en 
relació a l’annex 

d’inversions 

ADO Desviació ADO en 
relació a l’annex 

d’inversions 
Restauració ambiental de la Riera de 
Sant Miquel 

1720.61000 0,00 187.093,02 14.605,01 330.799,41 

Ampliació del gimnàs municipal i 3422 62204 0,00 0,00 0,00 96.117,53 
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construcció annexa 
Condicionament entorn torre de Guaita 1792.62901 0,00 0,00 0,00 40.309,48 
Senyalització dels punts d’interès turístic 
del municipi 

4320.62902 0,00 0,00 0,00 31.914,36 

Senyalització corporativa municipal a les 
rotondes d’entrada al municipi 

4530.62903 0,00 0,00 0,00 24.490,40 

Arranjament Bosc Pujolet 1710.63701 0,00 6.373,26 14.630,99 0,00 

 
Les desviacions que hi han hagut en relació a la previsió que es va fer a l’annex d’inversions 
venen motivades perquè els projectes encara estan en execució, de manera que encara 
s’ha de reconèixer més despesa de la feta fins el 30 de juny de 2013.  
 
4.2.1.3. En relació al pla de tresoreria vigent que disposa l’Ajuntament, cal ressaltar que al 
segon trimestre es consigna un superàvit de tresoreria i un alt grau de compliment de les 
previsions. 
 
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 segon trimestre de l’exercici és del 40,80%, dels quals s’ha recaptat un 
100%, amb el següent resum per capítols:  
 

CAPÍTOL Previsions 
inicials 

Previsions 
definitives 

Drets 
Reconeguts 

Nets 

Recaptació 
Líquida 

Recaptació Líquida 
exercicis tancats 

1. Impostos directes      
2. Impostos indirectes      
3. Taxes i altres ingressos 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 
4. Transferències corrents 36.005,00 36.005,00 18.975,00 18.975,00 0,00 
5. Ingressos patrimonials      
6. Alienació d’inversions      
7. Transferències de 

capital 
     

8. Actius financers 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 
9. Passius financers      

TOTAL INGRESSOS 36.505,00 46.505,00 18.975,00 18.975,00 0,00 

 
El grau d’execució del pressupost de despeses respecte el pressupost definitiu, en termes 
acumulats, al segon trimestre de l’exercici és del 33,13%. El nivell de pagament de les 
obligacions reconegudes se situa en el 99,68%, amb el següent resum per capítols: 
 
 

CAPÍTOL Crèdits 
inicials 

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
Reconegudes 

Netes 

Pagaments 
Líquids 

Pagaments Líquids 
exercicis tancats 

1. Despeses de personal 23.094,66 23.094,66 10.747,79 10.747,79 0,00 
2. Despeses en béns 

corrents i serveis 
10.180,74 10.180,74 3.519,32 3.469,32 0,00 

3. Despeses financeres 20,00 20,00 12,10 12,10 0,00 
4. Transferències corrents 2.709,60 2.709,60 1.129,00 1.129,00 0,00 
5. Fons de contingència i 

altres imprevistos 
     

6. Inversions reals 500,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 
7. Transferències de capital      
8. Actius financers      
9. Passius financers      

TOTAL DESPESES 36.505,00 46.505,00 15.408,21 15.358,21 0,00 
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Sobre la  realització dels cobraments/pagament, és a dir, el grau de realització dels 
mateixos, en termes totals i per aquest període, 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.  
 
Conseqüentment, per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, no hi ha pendent de 
cobrament i hi ha un pendent de pagament de 50€. Per exercicis tancats, no hi ha recaptació 
ni pagaments realitzats. 
 
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 dut a 
terme cap despesa d’inversió durant el primer semestre de l’exercici. 
 
4.2.2.3. En relació al pla de tresoreria vigent que disposa la Fundació, cal ressaltar que al 
segon trimestre es consigna un superàvit de tresoreria i un alt grau de compliment de les 
previsions.  
 
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 2on trimestre de 2013 s’han 
realitzat un total de 344 pagaments, dels quals 302 s’han fet dintre del període legal i 42 fora 
del període legal, per imports de 221.544,02 € i 49.865,51 €, respectivament. A final del 
trimestre, es detecten 5 obligacions pendents de pagament, per import de 16.647,28 €, 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 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 2on trimestre de 2013 s’han 
realitzat un total de 15 pagaments, per un import de 1.746,88 €, tots ells dins del període 
legal de pagament. No queda a final del període cap factura pendent 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. Durant el segon trimestre, hi ha una capacitat de finançament de 450.731,67 €. Si es 
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compara aquest resultat, amb el mateix càlcul que es va fer en el moment de l’aprovació de 
pressupost, es comprova que el pressupost continua sent estable. 
 
4.4.2. Respecte la Regla de la despesa calculada en el segon trimestre, la diferència entre el 
“límit de la Regla de la Despesa” i la “Despesa computable al pressupost de 2013” és de -
397.930,85 €. 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 1.106.521,90 €. En conseqüència, la 
ràtio del deute viu al finalitzar el 2on trimestre, i considerant com a denominador els 
ingressos corrents consolidats previstos en pressupost inicial de 2013, és del 37,46 %. 
 
5. CONCLUSIONS 
 
L’ajuntament compleix en termes acumulats al trimestre segon 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 344 pagaments, dels quals 42 es 
fan fora del període legal, per un import de 49.865,51 €.   
 
En el cas de la Fundació sí es compleix amb el termini legal de pagament a proveïdors atès 
la normativa en vigor. 
 
S’assoleix, dins la normalitat, la previsió del pla de tresoreria”. 
 
Per tot això, es proposa al Ple: 
ÚNIC.- Donar compte de l’informe de la intervenció de data 14 d’agost de 2013, d’execució 
trimestral del pressupost de l’exercici 2013 corresponent al segon 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.  
 
Intervencions: 
 
Sr. Coll: L’Ordre HAP/2105/2012. d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 
de subministrament d’informació que preveu la nova Llei d’Estabilitat, determina les 
obligacions trimestrals de subministrament d’informació. Per tant, es fa necessària 
l’elaboració d’un informe per part de l’interventor de la corporació donant a conèixer 
informació relativa al grau d’execució del pressupost, al grau d’execució del pla de 
tresoreria, a la plantilla de personal, a les obligacions amb tercers  i els terminis de 
pagament per finalment concloure sobre el compliment o no dels tres objectius bàsics que 
han de regir l’elaboració i execució del pressupost, que son l’estabilitat pressupostaria, la 
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regla de la despesa i l’objectiu del deute públic. 
En compliment d’aquesta norma, el secretari interventor ha elaborat els informes 
corresponents al segon i tercer trimestre del 2013, dels quals es dóna compte al Ple. 
 
 
S’ha conat compte 
 
 

6. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE L’EXECUCIÓ 
TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST A 30 DE SETEMBRE DE 2013, H/13/108. 

 
 
En data 31 d’octubre de 2013, la secretària interventora acumulada 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 tercer trimestre de l’exercici 2013. 
 
“INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL. TERCER 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 
 

� 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 
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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: 
 
4.1. Personal 
 
4.1.1. AJUNTAMENT DE BANYERÈS 
 
A data 30 de setembre de 2013 l’Ajuntament de Banyeres del Penedès té una plantilla de 
personal de 28 treballadors i 3 òrgans de govern retribuïts mitjançant nòmina. Aquest 
personal es troba dividit en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 
1. Administració general i resta de sectors 31 
    1.1 Òrgans de govern 3 
    1.2 Funcionaris de carrera 2 
    1.3 Laboral fix 25 
    1.4 Laboral temporal 1 
 
L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 30 de setembre de 
2013, és de 485.415,56 €. 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 2013 la Fundació Josep Cañas té una plantilla de personal de 3 
treballadors. Aquest personal es troba dividit en els següents sectors: 
 

Sector Número d’efectius 
1. Administració general i resta de sectors 3 
    1.1 Òrgans de govern 0 
    1.2 Funcionaris de carrera 0 
    1.3 Laboral fix 2 
    1.4 Laboral temporal 1 
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L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 30 de setembre de 
2013, és de 16.628,74 €. 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 tercer trimestre de l’exercici és del 55,86%, dels quals s’ha recaptat un 
49,91%, amb el següent resum per capítols: 
 

CAPÍTOL Previsions 
inicials 

Previsions 
definitives 

Drets Reconeguts 
Nets 

Recaptació 
Líquida 

Recaptació 
Líquida 

exercicis 
tancats 

10. Impostos directes 1.022.042,35 1.022.042,35 1.117.005,37 512.269,20 312.809,43 
11. Impostos indirectes 25.000,00 25.000,00 16.465,66 5.210,22 177,06 
12. Taxes i altres ingressos 1.079.251,12 1.079.251,12 676.077,37 198.717,19 87.218,58 
13. Transferències corrents 772.653,79 772.653,79 406.312,13 372.304,16 65.927,95 
14. Ingressos patrimonials 51.332,80 51.332,80 34.726,33 34.726,33 10.707,46 
15. Alienació d’inversions      
16. Transferències de 

capital 
551.002,22 551.002,22 0,00 0,00 0,00 

17. Actius financers 0,00 527.743,91 0,00 0,00 0,00 
18. Passius financers      

TOTAL INGRESSOS 3.501.282,28 4.029.026,19 2.250.586,86 1.123.227,10 476.840,48 

 
El grau d’execució del pressupost de despeses respecte el pressupost definitiu, en termes 
acumulats, al tercer trimestre de l’exercici és del 43,95%. El nivell de pagament de les 
obligacions reconegudes se situa en el 97,21%, amb el següent resum per capítols: 
 

CAPÍTOL Crèdits inicials Crèdits 
definitius 

Obligacions 
Reconegudes 

Netes 

Pagaments 
Líquids 

Pagaments 
Líquids exercicis 

tancats 
10. Despeses de personal 678.287,87 678.976,31 485.415,56 485.415,56 0,50 
11. Despeses en béns 

corrents i serveis 
1.449.879,36 1.502.128,87 961.372,25 919.732,38 115.826,34 

12. Despeses financeres 40.160,41 40.160,41 11.001,95 11.001,95 0,00 
13. Transferències corrents 187.185,73 187.805,73 95.117,77 87.565,05 30.311,78 
14. Fons de contingència i 

altres imprevistos 
     

15. Inversions reals 1.033.535,47 1.507.721,43 139.247,49 139.090,56 646,86 
16. Transferències de 

capital 
     

17. Actius financers      
18. Passius financers 112.233,44 112.233,44 78.770,22 78.770,22 0,00 

TOTAL DESPESES 3.501.282,28 4.029.026,19 1.770.925,24 1.721.575,72 146.785,48 

 
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. Si considerem exclusivament els ingressos de caràcter tributari, el 
nivell d’execució dels drets reconeguts és baix. El motiu és que els padrons tributaris s’han 
ficat al cobrament però no s’han liquidat per part de l’organisme recaptador, resultant la seva 
quantia molt important dins del capítol 1 i 3, cosa que fa que els drets reconeguts siguin molt 
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superiors a la recaptació líquida i, per tant, el nivell d’execució del pressupost d’ingressos es 
vegi reduït significativament.  
 
Respecte el pendent de cobrament, per l’exercici corrent i en termes totals és de 
1.127.359,76 € i el pendent de pagament és de 49.349,52 €. Per exercicis tancats, la 
recaptació acumulada a final del trimestre ha estat de 476.840,48 €. Anàlogament, els 
pagaments totals durant el mateix període ascendeixen a 146.785,48 €. 
 
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 
tercer trimestre els següents drets i obligacions: 
 

Projecte de despesa Aplicació 
pressupostària  

RD Desviació RD en 
relació a l’annex 

d’inversions 

ADO Desviació ADO en 
relació a l’annex 

d’inversions 
Restauració ambiental de la Riera de 
Sant Miquel 

1720.61000 0,00 187.093,02 14.605,01 330.799,41 

Ampliació del gimnàs municipal i 
construcció annexa 

3422 62204 0,00 0,00 17.285,73 78.831,80 

Condicionament entorn torre de Guaita 1792.62901 0,00 0,00 1.115,06 39.194,42 
Senyalització dels punts d’interès turístic 
del municipi 

4320.62902 0,00 0,00 1.028,50 30.885,86 

Senyalització corporativa municipal a les 
rotondes d’entrada al municipi 

4530.62903 0,00 0,00 1.452,00 23.038,40 

 
Les desviacions que hi han hagut en relació a la previsió que es va fer a l’annex d’inversions 
venen motivades perquè els projectes encara estan en execució, de manera que encara 
s’ha de reconèixer més despesa de la feta fins el 30 de setembre de 2013.  
 
4.2.1.3. En relació al pla de tresoreria vigent que disposa l’Ajuntament, cal ressaltar que al 
tercer trimestre es consigna un superàvit de tresoreria i un alt grau de compliment de les 
previsions. 
 
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 tercer trimestre de l’exercici és del 70%, dels quals s’ha recaptat un 
100,00%, amb el següent resum per capítols: 
 

CAPÍTOL Previsions 
inicials 

Previsions 
definitives 

Drets 
Reconeguts 

Nets 

Recaptació 
Líquida 

Recaptació Líquida 
exercicis tancats 

10. Impostos directes      
11. Impostos indirectes      
12. Taxes i altres ingressos 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 
13. Transferències corrents 36.005,00 36.005,00 25.075,00 25.075,00 0,00 
14. Ingressos patrimonials 0,00 0,00 7.475,40 7.475,40 0,00 
15. Alienació d’inversions      
16. Transferències de 

capital 
    5.864,37 

17. Actius financers 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 
18. Passius financers      

TOTAL INGRESSOS 36.505,00 46.505,00 32.550,40 32.550,40 5.864,37 

 
El grau d’execució del pressupost de despeses respecte el pressupost definitiu, en termes 



     

CODI EXP. NÚM. DOC PAG. 

C/13/215 02 22/36 

        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     

 
 
 

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

acumulats, al tercer trimestre de l’exercici és del 75,54%. El nivell de pagament de les 
obligacions reconegudes se situa en el 94,03%, amb el següent resum per capítols: 
 
 

CAPÍTOL Crèdits 
inicials 

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
Reconegudes 

Netes 

Pagaments 
Líquids 

Pagaments Líquids 
exercicis tancats 

10. Despeses de personal 23.094,66 23.094,66 15.784,27 15.784,27 0,00 
11. Despeses en béns 

corrents i serveis 
10.180,74 10.180,74 7.303,28 5.431,87 2.369,57 

12. Despeses financeres 20,00 20,00 12,10 12,10 0,00 
13. Transferències corrents 2.709,60 2.709,60 2.032,20 1.806,40 0,00 
14. Fons de contingència i 

altres imprevistos 
     

15. Inversions reals 500,00 10.500,00 10.000,00 10.000,00 0,00 
16. Transferències de 

capital 
     

17. Actius financers      
18. Passius financers      

TOTAL DESPESES 36.505,00 46.505,00 35.131,85 33.034,64 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, 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.  
 
Conseqüentment, per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, no hi ha pendent de 
cobrament i hi ha un pendent de pagament de 2.097,21 €. Respecte exercicis tancats, hi ha 
hagut durant el trimestre una recaptació líquida de 5.864,37 € i s’han fet pagaments per 
2.369,57€. 
 
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 ha realitzat 
durant el tercer trimestre l’únic projecte d’inversió previst al pressupost: l’adquisició de 
l’escultura Sant Jordi, per un import de 10.000€. 
 
4.2.2.3. En relació al pla de tresoreria vigent que disposa la Fundació, cal ressaltar que al 
tercer trimestre es consigna un superàvit de tresoreria i un alt grau de compliment de les 
previsions. 
 
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 3er trimestre de 2013 s’han 
realitzat un total de 308 pagaments, dels quals 206 s’han fet dintre del període legal i 102 
fora del període legal, per imports de 200.038,20 € i 162.446,66 €, respectivament. A final 
del trimestre, es detecten 8 obligacions pendents de pagament, per import de 7.564,27 €, 
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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 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 tercer trimestre de 2013 s’han 
realitzat un total de 16 pagaments, per un import de 1.734,11 €, 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. Durant el tercer trimestre, hi ha una capacitat de finançament de 140.831,44 €. Es 
comprova que el pressupost continua sent estable en fase d’execució.  
 
Cal dir que a l’hora de fer el càlcul del compliment de l’objectiu de l’estabilitat pressupostària, 
s’han considerat els ingressos i despeses no financeres estimades a 31.12.2013, i no els 
ingressos i despeses no financeres reconegudes a final del trimestre, criteri que es va seguir 
quan es va fer el càlcul a final del segon trimestre de 2013. 
 
4.4.2. Respecte la Regla de la despesa calculada en el tercer trimestre, la diferència entre el 
“límit de la Regla de la Despesa” i la “Despesa computable al pressupost de 2013” és de -
393.196,55 €. 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 1.068.850,52 €. En conseqüència, la 
ràtio del deute viu al finalitzar el tercer trimestre, i considerant com a denominador els 
ingressos corrents consolidats previstos en pressupost inicial de 2013, és del 36,22 %. 
 
5. CONCLUSIONS 
 
L’ajuntament compleix en termes acumulats al trimestre tercer 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. 
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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 308 pagaments, dels quals 102 es 
fan fora del període legal, per un import de 162.446,66 €.   
 
En el cas de la Fundació 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”. 
 
Per tot això, es proposa al Ple: 
ÚNIC.- Donar compte de l’informe de la intervenció de data 31 d’octubre de 2013, d’execució 
trimestral del pressupost de l’exercici 2013 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.  
 
Intervencions: 
Sr. Menéndez: no es compleix amb el termini legal de pagament a proveïdors.  
Sr. Coll: haguéssim pogut pagar les factures a 30 dies si haguéssim utilitzat de les comptes 
de diners afectats, però no he volgut. 
Sra. Alcaldessa: hi ha molts ajuntaments que voldrien estar en la nostra situació.  
Sr. Menéndez: seguimos pagando mas de lo que ingresamos. Y no cumplimos con la regla 
de la despesa. 
 
S’ha donat compte. 
 
 

 
7. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL 

D’URBANISME DE 25 DE SETEMBRE DE 2013 PER LA QUE ES DÓNA 
CONFORMITAT AL TEXT REFÓS DEL POUM I ORDENA LA PUBLICACIÓ AL 
DOGC, C/09/238. 

 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en la sessió de 4 d’abril de 2013, va 
acordar aprovar definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, suspenent la seva 
executivitat i publicació al DOGC fins a la presentació d’un text refós que incorporés una 
sèrie de prescripcions. 
 
En data 25 de juliol el Ple municipal va acordar la verificació del Text Refós.  
 
En data 1 d’agost de 2013, es va trametre el document complert a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Tarragona. 
 
A la vista de l’anterior, i dels informes del Servei Territorial d’Urbanisme, en data 25 de 
setembre el Director General d’Urbanisme ha resolt donar conformitat al Text Refós del 
POUM de Banyeres i ordenar la publicació al DOGC. 
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Per tot l’anterior,  
 
ÚNIC.- Es dóna compte de la Resolució del Director General d’Urbanisme, de 25 de 
setembre de 2013, per la que es dóna conformitat al text refós del POUM de Banyeres del 
Penedès i ordena la publicació al DOGC. 
 
Intervencions: 
 
Sr. Guasch: el 25 de setembre va donar conformitat i el 19 de novembre, tal com us varem 
informar es va publicar al DOGC i ja és executiu. 
Sr. Menéndez: lamentar que se ha aprobado. 
Sra. Alcaldessa: gràcies a Déu que s’ha aprovat ja.   
 
 

8. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ GRI/2172/2013, DE 10 D’OCTUBRE, PER 
LA QUAL ES DÓNA PUBLICITAT A LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA 
MANCOMUNITAT SOBRE EL SECTOR TERRITORIAL DE LA PISTA DE PROVES 
DE VEHICLES L’ALBORNAR, C/13/216. 

 
En data 31 de gener de 2013 l’Assemblea General de la Mancomunitat de l’Albornar va 
aprovar la modificació dels seus estatuts.  
 
Els Ajuntaments mancomunitats han aprovat mitjançant acord plenari la modificació dels 
estatuts, en concret el ple de Banyeres va adoptar acord en data 21 de març. 
 
En data 17 de juliol de 2013 es va enviar l’expedient complert a la Direcció General 
d’Administració local per completar el tràmit de l’expedient de modificació. 
 
En data 25 de juliol de 2013, es va publicar el text íntegre de la modificació dels estatuts en 
el BOP de Tarragona. 
 
En data 10 d’octubre de 2013, el Director General d’Administració local adopta la Resolució 
GRI/2172/2013, per la qual es dóna publicitat a la modificació dels Estatuts de la 
Mancomunitat sobre el Sector Territorial de la Pista de Proves de Vehicles l’Albornar. 
 
La esmentada Resolució és publicada al DOGC núm. 6486 de 23 d’octubre de 2013. 
 
Per tot l’anterior,  
 
ÚNIC.- Es dóna compte de la Resolució GRI/2172/2013, per la qual es dóna publicitat a la 
modificació dels Estatuts de la Mancomunitat sobre el Sector Territorial de la Pista de 
Proves de Vehicles l’Albornar, publicada al DOGC de 23 d’octubre de 2013, de la publicació 
del text íntegre de la modificació al BOP de Tarragona de 25 de juliol de 2013 i per tant 
s’informa de la entrada en vigor de la modificació.  
 
Intervencions: 
 
Sr. Menéndez: lamentamos que no tiene marcha atrás, era un derecho que se podía ejercer 
pero ahora adiós. Hemos renunciado a una serie de cosas, no estaba gestionando el IAE y 
IBI, una cosa es que no se gestione a que se modifique, hay un municipio que sale ganando. 
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Potencialmente era beneficioso para nosotros. Lo fácil es renunciar a ello. 
Sra. Alcaldessa: hem fet dos escrits a Sta Oliva reclamant el IAE. Abans ni ho havies 
demanat.  
Sr. Guasch: Idiada ocupa quatre municipis i tenim el dret de cobrar l’IAE que ens correspon, 
respecte l’IBI es territorial i cadascú ha de cobrar el seu IBI. Estem perseguint el cobrament 
de l’IAE.  
 
S’ha donat compte 
 
 

9. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA D/13/015, DE DATA 
19 DE SETEMBRE DE 2013, PER LA QUAL S’APROVA LA CONTRACTACIÓ PER 
URGÈNCIA DE LA SRA. ELISENDA RÀFOLS BRASÓ, L/13/032. 

 
En data 19 de setembre de 2013, aquesta presidència va adoptar l’acord que aprova la 
contractació de la Sra. Elisenda Ràfols Brasó com a informadora cultural del Museu Josep 
Cañas, el qual es transcriu a continuació:  
 
“El passat 17 de setembre la treballadora d’aquesta Fundació, Sra. Natàlia Mañas Olmos, va 
agafar la baixa laboral. 
 
Atès que es preveu que sigui una baixa de llarga durada i la Fundació no disposa de 
personal contractat que pugui dur a terme aquestes funcions, es considera urgent i 
inajornable la contractació d’una persona que pugui realitzar les seves tasques al Museu 
Josep Cañas els diumenges al matí. 
 
Atès que es considera apropiat que sigui la Sra. Elisenda Ràfols Brasó qui substitueixi a la 
Sra. Natàlia Mañas Olmos fins a la seva incorporació. 
 
Vist l’informe de la secretària acumulada de data 19 de setembre de 2013. 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar la contractació de la Sra. Elisenda Ràfols Brasó, com a informadora 
cultural, en substitució de la Sra. Natàlia Mañas Olmos i fins a la seva incorporació.  
 
SEGON.- Comunicar el present acord a la Sra. Elisenda Ràfols Brasó, a la Gestoria 
Vandellós i als representants dels treballadors.  
 
TERCER.- Publicar el present acord al BOPT i al DOGC.” 
 
En data 22 d’octubre de 2013, en sessió ordinària, el Consell Rector es va donar per 
assabentat d’aquesta resolució.  
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
ÚNIC.- Donar compte de la resolució de la presidència D/13/015, de data 19 de setembre de 
2013, per la qual s’aprova la contractació per urgència de la Sra. Elisenda Ràfols Brasó com 
a informadora cultural del Museu Josep Cañas.   
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Intervencions: 
 
No es realitzen  
 
És dóna compte 
 
 

10. MOCIÓ DE SUPORT ALS TREBALLADORS DE CERÀMIQUES DEL FOIX I EN 
CONTRA DELS ACOMIADAMENTS A LA PLANTA DE SANTA MARGARIDA I 
ELS MONJOS, C/13/199. 

 
Actualment el nostre país, Catalunya, està immers en una crisi econòmica que afecta, dia 
rere dia, el conjunt de la població, sent especialment dura en el món laboral. 
 
La reforma laboral del Govern Central, que abarateix els acomiadaments, ha facilitat que al 
conjunt de les comarques del Penedès, el nombre d’aturats al mes de juliol fos de més de 
44.000 persones (Anoia 11.852; Alt Penedès 8.840; Baix Penedès 10.672 i Garraf 13.101). 
 
La realitat social que es desprès d’aquesta situació és, en determinats casos, dramàtica: 
famílies senceres a l’atur, algunes d’elles sense cap mena de prestació econòmica, pèrdua 
de l’habitatge, etcètera. 
 
En una situació com aquesta, l’objectiu econòmic de les empreses, que és legítim, no port 
ser l’únic que les faci funcionar. Cal, doncs, un sistema que combini aquest objectiu amb la 
redistribució de la riquesa i, per tant, l’eliminació dels riscos d’exclusió social i, 
conseqüentment, la creació d’eines que evitin les bosses de pobresa de determinada part de 
la població del nostre país. Cal un compromís social de les empreses amb els territoris on 
estan ubicades i, per tant, amb les persones. 
En aquest context social, l’empresa CERÀMIQUES DEL FOIX – ROCA, situada al municipi 
de Santa Margarida i els Monjos, ha fet pública la seva intenció d’acomiadar, via Expedient 
de Regulació, més d’un centenar de treballadors de la seva seu del Penedès, tancat, així, la 
darrera planta de producció d’aquestes característiques de tot Catalunya. 
 
Aquest fet comportaria, doncs, la destrucció directa d’aquests llocs de treball, juntament amb 
d’altres d’indirectes de les empreses que hi presten serveis, també del Penedès, com neteja, 
transport i embalatge, entre d’altres. 
 
En molts casos, el personal afectat per aquesta dràstica decisió porta una gran part de la 
seva vida laboral a Ceràmiques del Foix i, un cop abocats a l’atur, la no existència en territori 
català d’empreses del mateix sector productiu fa que, a banda del drama personal i humà, 
perdem potencial econòmic i professional de persones amb un nivell d’especialització mot alt 
i que la seva recol·locació en empreses del sector, inexistents al territori, en dificulti la 
reinserció laboral. 
 
Per tot això, vist la moció acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Margarida i Els Monjos 
i pel Ple del Consell Comarcal del Baix Penedès, proposo al Ple: 
 
PRIMER.- Fer pública la nostra preocupació, com a administració propera, a les famílies 
afectades per aquesta situació. 

 



     

CODI EXP. NÚM. DOC PAG. 

C/13/215 02 28/36 

        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     

 
 
 

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

SEGON.- Recolzar els treballadors de Ceràmiques del Foix i al comitè d’empresa en les 
accions que duguin a terme per defensar els llocs de treball. 
 
TERCER.- Instar als representants legals de Ceràmiques del foix a obrir vies de diàleg amb 
el comitè d’empresa per tal d’evitar els acomiadaments i cercar altres mesures que 
garanteixin la continuïtat dels treballadors a la planta del Penedès. 

 
QUART.- Instar els Ajuntaments de la comarca a aprovar mocions en suport dels 
treballadors. 
 
CINQUÈ.- Instar la Generalitat de Catalunya, per mitjà dels Organismes Oficials pertinents, a 
cercar solucions alternatives per aconseguir el manteniment dels llocs de treball. 

 
SISÈ.- Fer arribar aquesta moció a l’Ajuntament de Santa Margarida i Els Monjos 
 
Intervencions: 
 
No es realitzen  
 
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada 
amb el següent resultat: 

� Vots a favor: 11 vots de CIU, PP, PSC I ICV. 
� Vots en contra: 0 vots. 
� Abstencions: 0 vots. 

 
Resultat: aprovació per UNANIMITAT.  
 
 

11. APROVAR RATIFICAR EL DECRET D/13/083 DE NOMENAMENT DE LA SRA. 
MARIA BEATRIZ BLASON BERDASCO COM A SUBSTITUTA DE LA SRA. 
MARIA CAÑAS GUASCH COM A ENCARREGADA DEL REGISTRE CIVIL DEL 
MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS C/13/196. Introduït per urgència.  

 
 
En data 14 d’octubre de 2013, l’Alcaldessa Sra. Núria Figueras Tuset va dictar el Decret 
D/13/083 mitjançant el qual es nomenava a la Sra. Maria Beatriz Blasón Berdasco com a 
substituta de la Sra. Maria Cañas Guasch com a encarregada del Registre Civil del Municipi 
de Banyeres del Penedès, que tot seguit es transcriu: 
 
Atès que la Sra. Maria Cañas Guasch, actualment encarregada del Registre Civil del 
municipi de Banyeres del Penedès, ha causat baixa per malaltia i posteriorment causarà 
baixa per maternitat. 
 
Atès la necessitat de què el seu lloc sigui ocupat de forma urgent per una altra persona, per 
tractar-se d’un servei essencial, es considera convenient el nomenament de la Sra. Maria 
Beatriz Blasón Berdasco, treballadora d’aquest Ajuntament, com a encarregada del Registre 
Civil d’aquest municipi. 
 
Per tot això, 
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RESOLC 
 
Primer.-  Acordar el nomenament de la Sra. Maria Beatriz Blasón Berdasco com a substituta 
de la Sra. Maria Cañas Guasch com a encarregada del Registre Civil del municipi de 
Banyeres del Penedès a partir del 14 d'octubre de 2013.   
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Justícia de Barcelona, al Sr. Jutge 
de Pau i al Sr. Jutge de Pau substitut. 
 
Tercer.- Elevar aquest acord al Ple de la corporació per a la seva ratificació. 
 
Per tot això, es proposa al Ple: 
 
PRIMER.- Ratificar el Decret D/13/083 i per tant ratificar el nomenament de la Sra. Maria 
Beatriz Blason Berdasco com a encarregada del Registre Civil del municipi de Banyeres del 
Penedès.   
 
 
SEGON.- Notificar el present acord a la Sra. Maria Beatriz Blasón Berdasco, al Departament 
de Justícia de la Generalitat de Catalunya i al Jutjat de Pau de Banyeres del Penedès. 
 
Intervencions: 
 
No es realitzen 
 
 
Votació del la proposta: requereix majoria simple: 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada 
amb el següent resultat: 

� Vots a favor: 11 vots de CIU, PP, PSC I ICV. 
� Vots en contra: 0 vots. 
� Abstencions: 0 vots. 

 
Resultat: aprovació per UNANIMITAT.  
 
 
 

12. DESPATX D’OFICI, DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL. 

 
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local de data: 4, 11, 18 i 25 de juliol de 
2013. 
Sr. Inglada: ens falten les actes d’agost, setembre, octubre i novembre.  
 
 
 
Abans del tron de precs i preguntes, i atès l’art 91.4 del ROF l’Alcaldessa pregunta si algun 
grup municipal vol incloure per via d’urgència algun punt no inclòs a l’ordre del dia. 
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El grup ICV proposa la inclusió d’una moció que és la següent: 
 

13. MOCIÓ PER L’ADEQUACIÓ DEL PAS SOBRE VIES DE L’ESTACIÓ DE 
RODALIES DE L’ARBOÇ, C/13/2019. Introduïda per urgència.  

 
 
Ates  que el transport públic es una necessitat bàsica per la mobilitat i el desenvolupament 
dels municipis de l’Arboç, Banyeres del Penedès, Llorenç del Penedès, Sant Jaume dels 
Domenys i Castellet i la Gornal. 
 
Ates que cada vegada i ha mes gent que usa aquest tipus de transport públic, i per tant el fa 
mes rendible. 
 
Ates que entre els cada vegada mes usuaris, hi ha un tant per cent mes alt de gent amb 
mobilitat reduïda. 
 
Ates que també usen aquest transport gent d’edat avançada. 
 
Ates que usen també aquest transport  públic, persones amb carrets de compra o maletes o 
amb infants. 
 
Ates que els dos passos de vies que es tenen que salvar, per accedir a les andanes, tenen 
una dificultat molt alta en alguns dels casos descrits i insalvable per d’altres, apart d’un risc 
elevat per les persones. 
 
Es proposa al Ple: 
 
PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat, perquè exigeixi al Ministeri de infraestructures 
les mesures oportunes per facilitar la dita mobilitat. 
 
SEGON.- Exigir a ADIF, responsable de les vies i andanes a que amb la màxima brevetat 
doni solució al problema, entenen que es de la seva responsabilitat el risc que el retard en la 
execució puguin ocasionar. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord als Ajuntaments afectats i al Consell Comarcal, per 
tal que s’adhereixin i aprovin en els seus Plens aquesta moció. 
 
Votació per a la inclusió per urgència: requereix majoria absoluta: 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada 
amb el següent resultat: 

� Vots a favor: 11 vots de CIU, PP, PSC I ICV. 
� Vots en contra: 0 vots. 
� Abstencions: 0 vots. 

 
Resultat: aprovació per UNANIMITAT.  
 
Votació del la moció: requereix majoria simple: 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada 
amb el següent resultat: 

� Vots a favor: 11 vots de CIU, PP, PSC I ICV. 
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� Vots en contra: 0 vots. 
� Abstencions: 0 vots. 

 
Resultat: aprovació per UNANIMITAT.  
 
 
El grup ICV proposa la inclusió d’una moció que és la següent: 
 
 
MOCIÓ AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS PEL DIA 
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA, C/13/220. No propera la 
urgència. 
 
 
Un any més, aquest dia es converteix en un dia de denúncia de la violència contra les 
dones, la violència sexista i masclista, que no té treva. 
 
També hem de denunciar aquest dia de violència institucional que s’exerceix contra les 
dones a través de mesures que incideixen directament en les seves vides: la reforma 
regressiva de les normes laborals i de la llei d’avortament. 
Si en moltes parts del món les dones es troben en una situació insostenible de negació de 
drets, que les oculta, les empobreix i que les situa en continu risc, fins i tot institucionalitzat, 
de violència extrema, d’explotació sexual, d’agressions, violacions, assassinats i execucions, 
al nostre país, la deriva conservadora i patriarcal cap a posicions polítiques de modificació 
regressiva de la Llei d’Avortament, d’imposició de la coresponsabilitat irreal en las 
obligacions familiars, de retallades en recursos de protecció social i en programes d’igualtat, 
etc... segueix posant de manifest més encara, que la lluita per la igualtat entre dones i 
homes, és la lluita contra la violència de gènere. 
 
El 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència masclista, torna a estar marcat a les 
nostres agendes per recordar, condemnar i denunciar les violències a què quotidianament 
estem sotmeses les dones, d’aquí i d’arreu del món. 
 
Les violències masclistes continuen colpejant durament les vides de moltes dones 
perpetuant-se una xacra que lesiona el dret a viure sense violència. Les societats patriarcals 
arrelen els seus valors en la desigualtat i la discriminació. La cultura masclista alimenta la 
reproducció de les relacions de poder i dominació per perpetuar el control i la submissió vers 
les dones. L’assassinat, l’agressió, la intimidació, la coacció a les dones, expressen les 
múltiples formes de violència masclista, des de les més subtils manipulacions psicològiques 
o estigmatitzacions sexistes, fins a les agressions sexuals i el feminicidi. 
 
La llarga lluita contra la violència masclista ens ha permès dotar-nos de lleis, de recursos i 
instruments, de millores en l’atenció i l’abordatge professional. Però la manca alarmant de 
recursos i els desequilibris territorials ho converteixen en eines insuficients i ineficaces. Més 
enllà de l’actitud política reactiva, el camí cap a l’eradicació de la violència masclista, passa 
principalment per la prevenció. Tanmateix, la prevenció és avui en l’oblit institucional, a 
excepció d’alguns ajuntaments proactius i conscients dels risc social d’abaixar la guàrdia. 
Són claus les polítiques que posin al centre l’educació sexual i afectiva, la lluita contra el 
sexisme i la intervenció comunitària, en l’àmbit institucional, en els mitjans de comunicació i 
en la publicitat. 
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Cap  agressió a la dignitat d’una dona pot restar tolerada per la societat. Cal un compromís 
social ferm per evitar, censurar i condemnar les múltiples manifestacions sexistes. Fets com 
els que es produeixen any rere any a festes multitudinàries o els anuncis que fan apologia 
del masclisme, no haurien de tenir cabuda a la nostra societat. Una societat que aquest any 
ha de lamentar 44 feminicidis. 
 
Així com la permissivitat social empara el sexisme, la invisibilitat de les violències masclistes 
impedeix prendre consciència de l’abast del fenomen. Es constata aquesta invisibilitat en el 
cas de la violència sexual, on organitzacions d’atenció a dones que han patit violència 
sexual xifren en un 20% els casos que surten a la llum a través de la denúncia. L’instituto  de 
la Mujer, fins l’any que va oferir dades (2009) xifrava les agressions sexuals en 6.562 a l’any, 
1.304 de les quals, violacions. A l’estat espanyol cada 80 minuts es produeix una agressió 
sexual que afecta nenes i nens, adolescents, dones adultes i grans. Les xifres que coneixem 
són, tan sols, la punta d’un gran iceberg. 
 
La invisibilitat que defineix el fenomen queda recollida a l’enquesta sobre  violència del 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya del 2010, en la qual constava que el 
2.9% de dones havien estat víctimes d’una agressió sexual. El percentatge de les 
agressions sexuals no denunciades oscil·la entre el 50% i el 75%, segons les fonts. 
Els delictes sexuals són fruit del desig d’exercir el poder, la dominació, el control sobre una 
víctima. Cal avançar en les mesures per eradicar l’arrel de la violència sexual, ja siguin 
denunciades o invisibilitzades, condemnades per la seva brutalitat o socialment tolerades, si 
són menys explícites. 
 
La deriva conservadora i la patriarcal van de la mà amb els governs neoliberals; els governs 
de les reformes regressives en matèria de drets sexuals i reproductius, regressives en 
matèria de drets laborals i de protecció social, regressives en educació i sanitat públiques i 
en serveis socials – serveis públics que, en definitiva, s’encarreguen de les necessitats de 
cures que tenim totes les persones al llarg de la vida -. I governs regressius, coherentment 
amb la seva lògica patriarcal, davant el camí pendent de les polítiques d’igualtat efectiva 
entre dones i homes. 
 
 
Es proposa al Ple: 
 
 
PRIMER.- Manifestar la nostra solidaritat amb les dones que han patit i pateixen violència 
masclista, a Catalunya i arreu, i condemnar totes i cadascuna d’aquestes violències que 
atempten contra les dones, contra la seva llibertat, seguretat i tots els seus drets. 
 
SEGON.- Instar els poders públics, a l’àmbit polític i institucional, a lluitar contra la violència 
masclista i a posar a disposició els recursos públics necessaris per a prevenir i actuar sobre 
les causes estructurals d’aquesta xacra. Continuar desplegant, invertir i deslliurar de les 
retallades de la inversió pública les polítiques d’equitat entre dones i homes, els serveis 
d’atenció a les dones i la formació especialitzada en perspectiva de gènere als i les 
professionals dels diversos sectors de l’àmbit públic, com seguretat i justícia, educació, 
comunicació, acció social i salut. 
 
TERCER.- Instar els governs a desenvolupar serveis i oferir la col·laboració pública, de 
manera efectiva, a les xarxes d’atenció i prevenció a tots els tipus de violència masclista 
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existents en l’àmbit social, jurídic i de salut, tant d’iniciativa pública com d’entitats socials. 
 
Intervencions: 
 
Sr. Merino: propongo debatirlo durante dos meses, no un regate corto para intentar dejar a 
alguien en evidencia. Se ha de hablar de violencia de género, igual es la violencia hacia el 
otro lado.  
Sr. Menéndez: estamos de acuerdo que se debata, pero tenemos temas de debate 
pendientes, la credibilidad es muy baja, una reunión y listo.  
Sra. Alcaldessa: estem d’acord en els acords però no en els plantejament. Estem d’acord 
en la moció de dilluns.   
 
Votació per a la inclusió per urgència: requereix majoria absoluta: 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada 
amb el següent resultat: 

� Vots a favor: 5 vots de PSC I ICV. 
� Vots en contra: 6 vots de CIU i PP 
� Abstencions: 0 vots. 

 
Resultat: NO PROPERA LA URGÈNCIA, no procedeix debat i votació.  
 
El grup ICV proposa la inclusió d’una moció que és la següent: 
 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D’ICV A L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL 
PENEDES, PER GARANTIR LA VIABILITAT I EL SERVEI PÚBLIC DE L’HOSPITAL 
COMARCAL DE EL VENDRELL, C/13/224. No propera la urgència. 
 
 
L’Hospital de El Vendrell és una institució pública que presta serveis a nivell comarcal, 
provincial i autònomic. Com a tal, pertany a la Fundació Hospital de St Pau i Sta Tecla. 
Donat que és l’únic hospital de la comarca, és el punt de referència de tot el Baix Penedès 
en matèria sanitària. Per desgràcia, aquest estiu ha patit importants retallades.  
 
En primer lloc, cal destacar que, per l’any 2013, i amb efectes de l’1 de gener, s’ha produït 
un decrement de les tarifes del Catsalut del 4.6 % (publicades al DOGC de 31.05.2013). 
Així, segons RSM Gassó, la consultora que s’ha encarregat de fer l’estudi econòmic de la 
Fundació de l’Hospital de Sant Pau i Sta Tecla,  en cas  de no adoptar-se cap mesura 
d’estalvi associada a les despeses de personal, l’any en curs finalitzaria amb pèrdues 
d’aproximadament 5 milions d’euros. Òbviament, ara no entrarem en el control públic que  
tenen les fundacions ja que, pràcticament, poden gestionar diners públics sense donar 
gaires explicacions.  Per tant, ens hem de creure les suposades pèrdues de 5 milions 
d’euros?    
 
En segon lloc, partint d’aquesta situació, la direcció de l’Hospital va obrir període de 
consultes i, donat que no va haver acord amb la part social, va aplicar grans retallades, per 
exemple, en els següents punts; 
 
Jornada i descansos. Per exemple, jornada anual de 1688 hores (grup professional 1), 1668 
hores (jornada anual torn de dia), 1562 hores (jornada anual torn de nit). 
Estructura retributiva i imports. Per exemple, - 5 % en tots els conceptes retributius, reducció 
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equivalent al 50 % d’una paga extraordinària, reducció del 50% de la DPO (l’altre 50% 
només s’assoleix en cas d’equilibri pressupostari i financer) o suspensió dels efectes 
econòmics derivats de la progressió en el SIPDP i el SIP. 
Complements d’Incapacitat Temporal.  Aplicació de la Disposició Addicional sisena de la Llei 
5/2012 de 20 març.  
 
En tercer lloc,  cal destacar la pèrdua de qualitat assistencial que ve donada per l’activitat 
cada cop més petita del centre: allargament de llistes d’espera, disminució d’intervencions, 
sobrecàrrega de visites… .  Per exemple, s’han tancat alguns llits  on s’aplicaven programes 
de CMA. També, s’han produït acomiadaments de personal a tota l’àrea bàsica on 
desenvolupa l’activitat la fundació (des de l’Arboç fins a Vila-seca). 
 
Finalment, hi ha alguns punts una mica foscos en la gestió del centre; obertura d’un Hospital 
pediàtric a l’Argentina, fitxatges de directius quan s’estan cancel·lant contractes o projecció 
d’un complex sanitari a la Vall del Llorito.   
 
Es proposa al Ple: 

 
 

1. Sol·licitar que la Sindicatura de Comptes o alguna entitat pública vinculada faci un 
informe auditant els comptes de l’Hospital de El Vendrell ja que, com a Fundació, no 
està subjecte al mateix control públic que les empreses públiques de la Generalitat. 

 
2. Impulsar un pla de viabilitat econòmica i d’equilibri patrimonial per tal d’assegurar la 

continuïtat de l’Hospital de El Vendrell, pla que s’haurà de presentar abans del 31 de 
gener de 2014.    

3. Aturar les retallades de personal ja que l’Hospital de El Vendrell és un dels més 
rentables de Catalunya, segons diferents estudis té una ratio molt baixa de 
personal/llit, i, per exemple, gestiona 75.000  visites d’ urgències/any (el servei 
d’urgències de l’Hospital de Sant Pau i Sta Tecla n’atén 55.000).     

 
Intervencions: 
 
Sra. Alcaldessa: la proposta està mal formulada, conté incorreccions, La Fundació Hospital 
Sant Pau i Santa Tecla és una entitat privada sense ànim de lucre que gestiona dos 
hospitals de la seva propietat que formen part de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública, 
l’Hospital Sant Pau i Santa Tecla i l’Hospital del Vendrell. 
Els dos hospitals tenen un concert amb el CatSalut mitjançant el qual es cobra per la 
prestació dels serveis assistencials, no rebent-se cap mena de subvenció ni de capital ni a 
l’explotació. 
La Fundació rendeix comptes al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 
que mitjançant el Protectorat exerceix les funcions de control. En aquest sentit sovint efectua 
requeriments d’aclariments i informacions addicionals als comptes anuals. 
Considerem que la proposta no està ben feta.  
 
 
Votació per a la inclusió per urgència: requereix majoria absoluta: 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada 
amb el següent resultat: 

� Vots a favor: 5 vots de PSC i ICV. 
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� Vots en contra: 6 vots de CIU i PP 
� Abstencions: 0 vots. 

 
Resultat: NO PROPERA LA URGÈNCIA, no procedeix debat i votació. 
 
 

14. PRECS I PREGUNTES.  
 
 
1.- Sr. Inglada: és un prec, exigeixo que es compleixi el que diu el Tribunal Constitucional, 
les Juntes de Govern han de ser públiques quan actua per delegació del Ple. 
 
2.- Sr. Inglada: contenidors de brossa, hi ha contenidors a la Plaça Anselm Clavé que estan 
arrambats a la paret i la gent no hi pot tirar. Trobo a faltar campanya de sensibilitat, dins hi 
ha de tot.  
Sra. Alcaldessa: tenim uns follets preparats.  
Sr. Merino: ahora es la semana de los residuos y a través de ECOBP se ha lanzado una 
campaña sobre la selectiva. Tienes razón, hay que hacer campaña informativa. En el 
próximo boletín se va a explicar el ciclo de la basura.  
 
3.- Sr. Inglada: la canonada d’aigua que va de Boscos a St. Miquel, això estava pendent de 
canviar per la diferència de diàmetre.   
Sr. Guasch: tenim pendent un pla director de l’aigua i si es detecta una canonada de 
diàmetre diferent ho arreglarem. 
 
4.- Sr. Menéndez: agradecer que nos haya entregado la licencia por el vallado, pero esto no 
permite que no hayan ilegalidades pues no se comprueba nada. Estas dos licencias cantan, 
es licencia de aquella manera, no es licencia. Debemos proteger, o el día de mañana incluso 
deberemos de indemnizar.  
Sr. Guasch: jo el que no puc és fer informes, haig de refiar-me del que em diuen, si 
m’informen favorablement hem de donar-les. El que no s’ha fet mai per falta de mitjans és 
fer comprovacions.  
 
5.- Sr. Menéndez: los consumos previstos para mantener el césped artificial y el estado de 
las voreres del Priorat, que estaba previsto para este año. 
Sr. Guasch: el PUOSC s’ha ajornat 12 mesos, confiem que no salti més.  
Sra. Ordoñez: i tots els arbres que s’han tallat? 
Sr. Guasch: no estarà contemplat al projecte. No sé quin consum està previst d’aigua. 
 
6.- Sr. Menéndez: hay rumores que Esteve Quimica va a patrocinar la rehabilitación de Cal 
Fontanillas? 
Sra. Alcaldessa: volem canviar la finalitat del conveni urbanístic perquè la cooperativa va 
lenta, i tenim filtracions d’aigua a Cal Fontanillas. Entre el que ens donin i el que tenim 
podem arreglar-ho. Estan d’acord en patrocinar l’obra. Hem de canviar la finalitat del 
conveni.  
  
7.- Sr. Menéndez: transport escolar, se ha hablado de las ayudas?  
Sra. Alcaldessa: no hi haurà transport per falta de gent, es subvencionarà a aquells que el 
varen demanar. 
Inglada: però això es discriminatori. Potser no es van apuntar perquè no podien pagar.   
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Sr. Santalla: per donar subvenció s’ha de tenir un criteri, s’està rossant la il·legalitat.  
Sra. Alcaldessa: com es deixa de fer un transport, es subvenciona als pares per no fer-se. 
 
8.- Sr. Menéndez: Incasol nos ofrecen terrenos a cambio del dinero que nos deben, es una 
buena inversión para construir habitatges y locales en los bajos. 
Sra. Alcaldessa: tenim terrenys del Poet morts de riure, considerem que no volem.  
Sr. Inglada: s’hauria de sotmetre a ple la proposta?  
Sr. Merino: no hi ha proposta formal. 
Sra. Alcaldessa: em van trucar per telèfon.  
Sr. Coll: els terrenys no serveixen per res. 
Sr. Menéndez: es una proyección de futuro, con esta actitud no se va a ningún sitio.  
 
9.- Sr. Menéndez: se está demorando la poda. 
Sr. Merino: está programado. 
Sr. Guasch: s’ha demorat per la temperatura. 
 
10.- Sr. Menéndez: hay contenedores viejos y en mal estado. No tengo fe en las campañas, 
pero si en los informadores.  
Sr. Merino: pues lo podemos hablar, me gusta la idea. Para que no estemos en los plenos 
que si el contenedor de no se dónde y no se qué, vamos a implantar del servicio de Línea 
Verde para que se pueda gestionar mejor y mas eficaz. 
 
11.- Sr. Menéndez: esos esquemas del agua que hizo la Diputación no se como están pero 
el corte que era hasta la 13.00h se alargó hasta las 19.00h, y en vez de una calle todo 
Pinatellada, me llamaron 20 vecinos.  
Sr. Guasch: l’inventari de la xarxa de l’aigua es molt fiable, però no 100%. 
 
 
Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 21.53 hores, 
donant fe de tot allò, jo el Secretari que certifico. 
 
Banyeres del Penedès, 21 de novembre de 2013. 
 
 
Alcaldessa       Secretari- Interventor  
 
 
 
 
Núria Figueras Tuset      Joan Manel Ferrera 
 


