AJUNTAMENT
DE
BANYERES DEL PENEDÈS
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DE BANYERES DEL
PENEDÈS, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 22 DE
SETEMBRE DE 2016, SESSIÓ 9/2016

SRS. ASSISTENTS:
A la Sala de Plens de la Casa
Consistorial de la Vila de Banyeres del
Penedès, essent les 19:05 hores del dia
22 de setembre de 2016, es reuneix
l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència
de l’Alcalde, Sr. Amadeu Benach i
Miquel, amb l’assistència de la Sra.
Secretària–Interventora, Sara Lopez
Martín, i demés membres anotats al
marge, a l’objecte de celebrar la sessió
ordinària, que ha estat convocada per al
dia d’avui en legal forma, amb distribució
de l’Ordre del Dia dels assumptes a
tractar, així com còpia de l’acta de la
sessió anterior i altre documentació dels
temes a tractar.
Constituint els reunits nombre
suficient dels membres de dret que
integren el Plenari, per celebrar la sessió,
en primera convocatòria, el Sr. President
la declara oberta,

ALCALDE:
Sr. Amadeu Benach i Miquel
TINENTS D’ALCALDE:
Sra. Ana Ordoñez Rivero
Sr. Lluis Inglada
Sr. Joan Roig Sòria
REGIDORS:
Sra. Ida Pilar Josefa Berdusan Farré
Sra. Anna Jané Caralt
Sra. Núria Figueras Tuset
Sr. Jordi Guasch Bea
Sra. Joana Josepa Fernández Coll
Sr. Manuel López Blanco
Sra. Maria Ángeles Sainz López
SECRETARIA-INTERVENTORA:
Sra. Sara López Martín

Abans de procedir al tractament de l’ordre del dia el Sr. Alcalde dóna la
benvinguda, quant són les 19:05, del dia 22 de setembre de 2016, a la sessió ordinària
del Ple de l’Ajuntament, núm. 9/2016.
Com a primer punt afegim el punt nou 78/2016 en caràcter d’urgència que vam
comentar ahir a la junta de portaveus que ho ficaríem, sobre lo de la tercera pròrroga de
l’acord marc de subministrament energètic, per tant hauríem de passar a votar si el
fiquem o no.
Es procedeix a la votació i s’aprova la seva inclusió per unanimitat.
A continuació es passen a tractar els següents assumptes inclosos en el següent,
ORDRE DEL DIA:
PREVI.- CONFERIR, SI S’ESCAU, CARÀCTER ORDINARI A LA SESSIÓ.- Exp.
C/16/172
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EN SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 21 DE JULIOL DE 2016, SESSIÓ 7/2016.- Exp. C/16/132
2. APROVACIÓ,

SI

S’ESCAU,

DE

L’ACTA

DEL

PLE

EN

SESSIÓ
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EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 06 DE SEPTEMBRE DE 2016,
SESSIÓ 8/2016.- Exp. C/16/162
3. DONACIÓ COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL
MES DE JUNY I JULIOL DE 2016
4. DONACIÓ COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
5. DONACIÓ COMPTE DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE
L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST A 31 DE MARÇ DE 2016
(PRIMER TRIMESTRE).- Exp. H/16/050
6. DONACIÓ COMPTE DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE
L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST A 31 DE JULIOL DE 2016
(SEGON TRIMESTRE).- Exp. H/16/082
7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL MODEL D’ACORD I CONVENI DE
COL·LABORACIÓ PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN L’ÀMBIT
URBANÍSTIC ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I
DIVERSOS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA.-Exp. C/16/171
8. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL
REGULADORA DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA EN MERCATS DE
MARXANTS DEL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS.- EXP. C/16/088
9. AROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SEPARACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
BANYERES DEL PENEDÈS COM A MEMBRE ASSOCIAT DEL CONSORCI
DE SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA.- EXP. C/06/100
10. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT PER
DESISTIMENT DE LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.- EXP. C/16/007
11. APROVACIÓ,
SI
S’ESCAU,
DELS
PLECS
DE
CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR PER
LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES
MUNICIPALS DE BANYERES DEL PENEDÈS.- EXP. 42/2016
12. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MASSA SALARIAL DEL PERSONAL DE
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I DEL SEU ORGANISME
AUTÒNOM PER A L’EXERCICI 2016.- EXP. L/16/052
13. APROVAR, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2016,
DEL TIPUS SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDITS EXTRAODINARIS.- EXP.
30/2016
14. PRECS I PREGUNTES
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Previ.) CONFERIR, SI S’ESCAU, CARÀCTER ORDINARI A LA SESSIÓ (C/16/172)

“Proposta Alcaldia
Previ.) CONFERIR, SI S’ESCAU, CARÀCTER ORDINARI A LA SESSIÓ (C16/172)
Per motius d’urgència no s’ha pogut efectuar la convocatòria de la Sessió Plenària Ordinària
en la data preestablerta en la Sessió Plenària d’organització del proppassat 22 de juny de
2015, i de conformitat amb el present acord havia d’haver estat el 15 de setembre, tercer
dijous del mes de setembre,
Per tot això,
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord,
ÚNIC.- Conferir a la Sessió el caràcter d’ordinària que corresponia a la del 15 de setembre,
com a tercer dijous del mes de setembre.

A Banyeres del Penedès, 07 de setembre de 2016
Amadeu Benach i Miquel
Alcalde de Banyeres del Penedès

INTERVENCIONS
El Sr. Jordi Guasch manifesta que es un consensuat.
VOTACIONS
La Sra. Secretaria, diu que s’aprova per unanimitat
EXPLICACIONS DE VOT
No hi ha explicacions de vot.

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EN SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 21 DE JULIOL DE 2016, SESSIÓ 7/2016.- Exp. C/16/132
Obert el punt, El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. secretària-interventoratresorera, la qual procedeix formulant la següent pregunta,
¿Atès que tots els regidors coneixen el redactat per haver-se distribuït amb la
convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte?
No es produeix cap debat entre els regidors.
VOTACIÓ
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Havent-se distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, còpia del acta
de la sessió de 21 de juliol de 2016 redactades per Secretaria-Intervenció, els
membres de la corporació es donen per assabentats, i s’entén aprovada l’acta.
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EN SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 06 DE SEPTEMBRE DE 2016,
SESSIÓ 8/2016.- Exp. C/16/162
Obert el punt, El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. secretària-interventoratresorera, la qual procedeix formulant la següent pregunta,
¿Atès que tots els regidors coneixen el redactat per haver-se distribuït amb la
convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte?
No es produeix cap debat entre els regidors.
VOTACIÓ
Havent-se distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, còpia del acta
de la sessió de 6 de setembre de 2016 redactades per Secretaria-Intervenció, els
membres de la corporació es donen per assabentats, i s’entén aprovada l’acta.

3. DONACIÓ COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL
MES DE JUNY I JULIOL DE 2016
Obert el punt, El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. secretària-interventoratresorera, que dóna lectura del títol del present punt.
El Sr. Jordi Guasch manifestà que, es donen per assabentats de les actes
facilitades, en qualsevol cas ja demanarem algun aclariment a l’apartat de precs i
preguntes.
El que si volem remarcar que, al igual que en els darrers Plens, les actes
facilitades son dels mesos força anteriors a la data actual, i faltarien les del mes d’agost,
al menys... per no dir també les primeres de setembre.
Aquesta és una petició que venim fent ja en diversos plens, i que seg9ons les
seves pròpies manifestacions en la junta de portaveus del passat mes de juliol ens van
assegurar que en els propers plens es lliurarien amb puntualitat, cosa que no veiem
reflectida en aquesta ocasió. Esperem que puguem confiar en la seva paraula, i sigui
així en el futur.
VOTACIÓ
Havent-se distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, còpia de les
actes de les sessions de la Junta de Govern, redactades per Secretaria-Intervenció de
les sessions celebrades els mesos de juny i juliol, els membres de la corporació es
donen per assabentats.

4. DONACIÓ COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
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DECRETS D’ALCALDIA A DONAR COMPTE EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA EL PLE
DE L’AJUNTAMENT, SESSIÓ 9/2016, DE DATA 22 DE SETEMBRE DE 2016
Obert el punt, El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. secretària-interventora-tresorera,
que exposa que els Decrets que es donen al Ple van del 081 al 100, i del Gestiona el
número 001 i 002 a tenor literal,

NÚM
DECRET
D/16/081

DATA

SOTASIGNANT

21/07/2016 Alcalde

RESUM
Atorgament gratificacions per servei extraordinaris mes juliol

D/16/082

22/07/2016 Alcalde

(Anul·lat per duplicat)

D/16/083

27/07/2016 Alcalde

inici expedient de baixa per inscripció indeguda per no residir BII

D/16/084

27/07/2016 Alcalde

Regidora Anna Jané Regidories

D/16/085

27/07/2016 Alcalde

Delegacions Alcaldia Vacances

D/16/086

27/07/2016 Alcalde

Assignació retribucions membres electes

D/16/087

29/07/2016 Alcalde

Adhesió al Pla extraordinari d'assistència financera local 2016
(H/16/079)

D/16/088

16/08/2016 Alcalde

Atorgament gratificacions per servei extraordinaris mes agost

D/16/089

17/08/2016 Alcalde

Inici Expedient de baixa per inscripció indeguda PA/16/189

D/16/090

26/08/2016 Alcalde

Contractació a jornada complerta treballador .....425Z (L/16/047)

D/16/091

26/08/2016 Alcalde

Liquidació condicionament solar C. Gessamí, 11

D/16/092

26/08/2016 Alcalde

Liquidació condicionament solar C. Captús, 28

D/16/093

26/08/2016 Alcalde

Liquidació condicionament solar C. Captús, 26

D/16/094

26/08/2016 Alcalde

Liquidació condicionament solar C. Tomoví, 27

D/16/095

26/08/2016 Alcalde

Liquidació condicionament solar Av. Camèlies, 35

D/16/096

26/08/2016 Alcalde

Liquidació condicionament solars c. Orquídies, 46, 48 i 50

D/16/097

01/09/2016 Alcalde

Ple Extraordinari 06092016

D/16/098

02/09/2016 Alcalde

Condicionament solar Av. Marquesa Griny, 72

D/16/099

12/09/2016 Alcalde

Avançament pagament llibres escolars

D/16/100

13/09/2016 Alcalde

Aprovar línies fonamentals del pressupost 2017 (H/16/087)

16/001

15/09/2016 Alcalde

16/002

19/09/2016 Alcalde

Acordar l’adhesió al Conveni de col·laboració per a l’elaboració d’un
Pla Estratègic Comarcal en l’àmbit del desenvolupament econòmic local
i d’ocupació, per tal de presentar-se a la convocatòria 2016 del
departament de treball, afers socials i família.
Convocatòria Ple

El Sr. Jordi Guasch manifesta que es donen per assabentats de les actes
facilitades, simplement fer un apunt. I és referent al decret 16/081 en el que es fixen
les “gratificacions” del personal laboral. Veiem que tot i que s’ha incrementat
substancialment la brigada municipal s’estan pagant moltes gratificacions.
Es produeix un petit debat entre els regidors
VOTACIÓ
Havent-se distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, còpia de la
relació de Decrets, els membres de la corporació es donen per assabentats.

5. DONACIÓ COMPTE DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE
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Exp. H/16/050
Obert el punt, el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. secretària-interventora-tresorera,
que dóna lectura a la corresponent proposta d’Alcaldia, que és del tenor literal següent:
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA

DONACIÓ COMPTE DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE L’EXECUCIÓ
TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST A 31 DE MARÇ DE 2016.- Exp. H/16/050
En data 30 d’abril de 2016, la secretària interventora ha complert amb la seva obligació
de remissió d’informació trimestral al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 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 primer trimestre de l’exercici 2016.
“INFORME DE INTERVENCIÓ. COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE
SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ DE LA LLEI 2/2012, DE 27 DABRIL, D’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA (LOEPSF)

1. IDENTIFICACIÓ
1.1. Òrgan al qual s’adreça: Ple de la Corporació
1.2. Caràcter: Preceptiu
1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral. Primer trimestre 2016
2. ANTECEDENTS
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions trimestrals
de subministrament indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de
cada trimestre de l’any s’ha de trametre la informació que es relaciona a l’article 16 de
la mateixa Ordre.

3. FONAMENTS DE DRET

•
•
•

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

de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre
HAP/2105/2012, de 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.

4. INFORME
L’article 16 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que abans de l’últim
dia del mes següent a la finalització del trimestre caldrà trametre informació relativa:
-

a l’actualització i grau d’execució del pressupost així com la previsió de
la seva execució fins a la finalització de l’exercici,
a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no imputades
a pressupost,
a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses
pendents de pagar,
a la situació dels compromisos de despesa plurianual i a l’execució de
l’annex d’inversions i el seu finançament,
a l’actualització del pla de tresoreria,
a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i
despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament,
a l’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu
d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute
a informació relativa a la plantilla de personal.

El punt 10 de l’article únic de l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es
modifica l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, modifica l’article 16 de l’Ordre
HAP/2105/2012, en el sentit següent: “Del cumplimiento de la obligación de suministro
de información a la que se refiere este precepto, y en lo que se refiere a los tres primeros
trimestres da cada año, quedarían excluidas las Corporaciones Locales de población no
superior a 5.000 habitantes, salvo la información mencionada en los apartados 7 y 8
anteriores.»
Els apartats 7 i 8 fan referència a:
“7. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda
viva que contendrá al menos información relativa a:
a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos
mensuales por rúbricas, distinguiendo los pagos incluidos en el cálculo del
período medio de pago a proveedores e incluyendo la previsión de su mínimo
mensual de tesorería.
b) Previsión mensual de ingresos.
c) Saldo de deuda viva.
d) Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y
calendario previsto de impacto en presupuesto.
e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo.
f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.
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g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto
del ejercicio corriente como de los años anteriores, distinguiendo el importe de
las obligaciones pendientes de pago incluidas en el cálculo del período medio de
pago a proveedores.
h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años.
8. De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se
desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos
de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la siguiente información
relativa a su período medio de pago a proveedores referido al trimestre anterior:
a) El período medio de pago global a proveedores trimestral y su serie histórica.
b) El período medio de pago trimestral de cada entidad y su serie histórica.
c) La ratio trimestral de operaciones pagadas de cada entidad y su serie histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago trimestral de cada entidad y su
serie histórica. “
Resultant que l’article 4 de l’Ordre HAP 2105/2012 imposa la centralització del
compliment de l’obligació de remissió i recepció d’informació “En las Corporaciones
Locales, la intervención o unidad que ejerza sus funciones.”
Per tots els fets i fonaments de dret descrits s’emet el present informe.
4.1. Compliment de l’obligació de remissió d’informació
De conformitat amb allò regulat a l’article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF, i el
desenvolupament del mateix realitzat per l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, i en
concret amb el contingut dels articles 4 i 16 de la mateixa, aquesta intervenció ha
complert amb la seva obligació de remissió de subministrament de la informació
trimestral corresponent al primer trimestre de 2016, en temps i forma, el passat 30 d’abril
de 2016. Havent-se bolcat la totalitat de la informació requerida pel Ministeri d’Hisenda
i Administracions Públiques a través de la plataforma telemàtica habilitada en la “Oficina
Virtual de las Entidades Locales”.
4.2. Calendari i pressupost de tresoreria
AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS
El líquid disponible a final d’aquest període és de 808.802,05 euros i el líquid disponible
previst a final de l’exercici és de 750.848,55 euros.
FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS
El líquid disponible a final d’aquest període és de 438.862,34 euros i el líquid disponible
previst a final de l’exercici és de 332.694,66 euros.

4.3. Deute viu i venciments del deute
AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS
SESSIÓ PLENÀRIA 09/16 - ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 22 DE SETEMBRE DE 2016 - Pàg. 8/73

AJUNTAMENT
DE
BANYERES DEL PENEDÈS

El deute viu al finalitzar aquest primer trimestre és de 981.568,18 euros.
Els venciments mensuals previstos en el proper trimestre són:
•
•
•

Mes abril: 18.285,35 euros
Mes maig: 10.218,01 euros
Mes juny: 9.114,99 euros

Els venciments anuals previstos en els propers 10 anys són:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Any 2017: 175.558,61 euros
Any 2018: 168.113,96 euros
Any 2019: 159.016,94 euros
Any 2020: 136.971,07 euros
Any 2021: 79.069,98 euros
Any 2022: 20.683,48 euros
Any 2023: 17.647,51 euros
Any 2024: 16.733,58 euros
Any 2025: 16.884,68 euros
Any 2026: 17.037,15 euros
FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS

Sense deute.
4.4. Període mig de pagament a proveïdors

Entitat
Banyeres del
Penedès
Fundació Josep
Cañas
PMP GLOBAL

Ràtio
operacions
pagades
(dies)

Import
pagaments
realitzats
(euros)

Ràtio
operacions
pendents
(dies)

Import
pagaments
pendents
(euros)

2,38

42.988,63

18,22

253.543,44

15,92

-14,07

1.946,13
44.934,76

-5,79

189,44
253.732,88

-13,34
15,71

PMP
(dies)

* Les dades que s’informen únicament es refereixen a obligacions pagades i/o
pendents del primer trimestre de l’exercici, no d’exercicis anteriors. Així es
va fer constar en la tramesa de les dades al Ministeri.
Banyeres del Penedès, 19 de setembre de 2016”
Per tot això, es proposa al Ple:

ÚNIC.- Donar compte de l’informe emès per la secretària interventora, d’execució
trimestral del pressupost de l’exercici 2016, corresponent al primer trimestre, emès en
compliment de l’article 16 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
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desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.”
Banyeres del Penedès, 19 de setembre de 2016
Amadeu Benach i Miquel
Alcalde
INTERVENCIONS
El Sr. Jordi Guasch: l’únic es que ens ha sorprès si mes no que aquest informe
d’execució trimestral s’hagi presentat tan tard.. Atès que s’ha presentat conjuntament
amb el segon trimestre, que entenem que si, que es presenta al moment que pertoca,
nomes es aquesta observació.
La Sra. Secretaria, diu que ens donem per assabentats.
VOTACIÓ
Havent-se distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, còpia de
l’informe de la intervenció sobre l’execució trimestral del pressupost a 31 de març de
2016, els membres de la corporació es donen per assabentats.
6. DONACIÓ COMPTE DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE
L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST A 31 DE JULIOL DE 2016.Exp. H/16/082
Obert el punt, el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. secretària-interventora-tresorera,
que dóna lectura a la corresponent proposta d’Alcaldia, que és del tenor literal següent:

“PROPOSTA DE L’ALCALDIA
DONACIÓ COMPTE DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE L’EXECUCIÓ
TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST A 31 DE JULIOL DE 2016.- Exp. H/16/082
En data 29 de juliol de 2016, la secretària interventora ha complert amb la seva
obligació de remissió d’informació trimestral al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, 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 segon trimestre de l’exercici 2016.
“INFORME DE INTERVENCIÓ. COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS
TRIMESTRALS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ DE LA LLEI 2/2012, DE 27
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D’ABRIL, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA
(LOEPSF)
1. IDENTIFICACIÓ
1.1. Òrgan al qual s’adreça: Ple de la Corporació
1.2. Caràcter: Preceptiu
1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral. Segon trimestre 2016

2. ANTECEDENTS
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions trimestrals
de subministrament indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de
cada trimestre de l’any s’ha de trametre la informació que es relaciona a l’article 16 de
la mateixa Ordre.

3. FONAMENTS DE DRET

•
•
•

•

Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM).
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat
Financera (LOEPSF).
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions
comercials.
Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia
del càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions
Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims
de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre
HAP/2105/2012, de 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.

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,
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-

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.

El punt 10 de l’article únic de l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es
modifica l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, modifica l’article 16 de l’Ordre
HAP/2105/2012, en el sentit següent: “Del cumplimiento de la obligación de suministro
de información a la que se refiere este precepto, y en lo que se refiere a los tres primeros
trimestres da cada año, quedarían excluidas las Corporaciones Locales de población no
superior a 5.000 habitantes, salvo la información mencionada en los apartados 7 y 8
anteriores.»
Els apartats 7 i 8 fan referència a:
“7. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda
viva que contendrá al menos información relativa a:
a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos
mensuales por rúbricas, distinguiendo los pagos incluidos en el cálculo del
período medio de pago a proveedores e incluyendo la previsión de su mínimo
mensual de tesorería.
b) Previsión mensual de ingresos.
c) Saldo de deuda viva.
d) Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y
calendario previsto de impacto en presupuesto.
e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo.
f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.
g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto
del ejercicio corriente como de los años anteriores, distinguiendo el importe de
las obligaciones pendientes de pago incluidas en el cálculo del período medio de
pago a proveedores.
h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años.
8. De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se
desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos
de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la siguiente información
relativa a su período medio de pago a proveedores referido al trimestre anterior:
a) El período medio de pago global a proveedores trimestral y su serie histórica.
b) El período medio de pago trimestral de cada entidad y su serie histórica.
c) La ratio trimestral de operaciones pagadas de cada entidad y su serie histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago trimestral de cada entidad y su
serie histórica. “
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Resultant que l’article 4 de l’Ordre HAP 2105/2012 imposa la centralització del
compliment de l’obligació de remissió i recepció d’informació “En las Corporaciones
Locales, la intervención o unidad que ejerza sus funciones.”
Per tots els fets i fonaments de dret descrits s’emet el present informe.
4.1. Compliment de l’obligació de remissió d’informació
De conformitat amb allò regulat a l’article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF, i el
desenvolupament del mateix realitzat per l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, i en
concret amb el contingut dels articles 4 i 16 de la mateixa, aquesta intervenció ha
complert amb la seva obligació de remissió de subministrament de la informació
trimestral corresponent al segon trimestre de 2016, en temps i forma, el passat 29 de
juliol de 2016. Havent-se bolcat la totalitat de la informació requerida pel Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques a través de la plataforma telemàtica habilitada en
la “Oficina Virtual de las Entidades Locales”.
4.2. Calendari i pressupost de tresoreria
AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS
El líquid disponible a final d’aquest període és de 861.995,30 euros i el líquid disponible
previst a final de l’exercici és de 729.642,95 euros.
FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS
El líquid disponible a final d’aquest període és de 440.930,75 euros i el líquid disponible
previst a final de l’exercici és de 401.867,63 euros.
4.3. Deute viu i venciments del deute
AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS
El deute viu al finalitzar aquest segon trimestre és de 943.824,57 euros.
Els venciments mensuals previstos en el proper trimestre són:
•
•
•

Mes juliol: 13.411,95 euros
Mes agost: 10.295,49 euros
Mes setembre: 9.179,32 euros

Els venciments anuals previstos en els propers 10 anys són:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Any 2017: 175.844,20 euros
Any 2018: 168.335,42 euros
Any 2019: 159.171,58 euros
Any 2020: 137.055,59 euros
Any 2021: 79.110,42 euros
Any 2022: 20.711,07 euros
Any 2023: 17.628,82 euros
Any 2024: 16.667,94 euros
Any 2025: 16.771,33 euros
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•

Any 2026: 16.875,39 euros
FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS

Sense deute.
4.4. Període mig de pagament a proveïdors

Entitat
Banyeres del
Penedès
Fundació Josep
Cañas
PMP GLOBAL

Ràtio
operacions
pagades
(dies)

Import
pagaments
realitzats
(euros)

Ràtio
operacions
pendents
(dies)

Import
pagaments
pendents
(euros)

51,43

338.250,63

9,35

200.992,81

35,75

22,62

955,98
339.206,61

-29,89

22.274,42
223.267,23

-27,73
33,13

PMP (dies)

Banyeres del Penedès, 19 de setembre de 2016”
Per tot això, es proposa al Ple:
ÚNIC.- Donar compte de l’informe emès per la secretària interventora, d’execució
trimestral del pressupost de l’exercici 2016, 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.”
Banyeres del Penedès, 19 de setembre de 2016
Amadeu Benach i Miquel
Alcalde
INTERVENCIONS
El Sr. Jordi Guasch: que si es vol llegir de cara als assistents perquè escoltin lo
que es presenta, sinó no fa falta.
La Sra. Ana Ordoñez: A veure, a sigut el canvi de secretari, l’adaptació, i tot
això ha anat una mica endarrerit.
El Sr. Jordi Guasch: i com tipo comentari aprofitem per destacar que el PMP
respecte a l’informe trimestral anterior ha crescut considerablement. No obstant si
aquesta tendència negativa es manté o l’estan corregint. Però no és un símptoma de
bona gestió, considerem que cal que facin els possibles per esmenar-lo.
La Sra. Secretaria, diu que es donem per assabentats.
7. MODEL D’ACORD I CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’ASSISTÈNCIA
TÉCNICA EN L’ÀMBIT URBANÍSTIC ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
BAIX PENEDÈS I DIVERSOS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA.- Exp.
C/16/171
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Obert el punt, el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. secretària-interventoratresorera, que dóna lectura a la corresponent proposta d’Alcaldia, que és del tenor literal
següent:
“PROPOSTA D’ALCALDIA
Model d'acord i conveni de col·laboració per a l'assistència tècnica en l'àmbit
urbanístic entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntaments de
la comarca. c/16/171
Els articles 28.1 i 30 del text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i l'article 85 del text refós de la
Llei municipal i del règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, estableixen que correspon als consells comarcals prestar assistència tècnica als
municipis que ho requereixin, assegurar l'establiment i adequada prestació del serveis
municipals en el territori de la comarca, tot tenint en compte les diferents necessitats
dels municipis.
L'article 14.4 del text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, diu que les administracions públiques d'àmbit territorial
superior al municipal han de prestar assistència tècnica i jurídica suficient als municipis
que, per llur dimensió o manca de recursos, no puguin exercir plenament les
competències urbanístiques que els corresponen.
En data 13 de maig actual es va signar el Conveni per a la coordinació, cooperació i
col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els consells comarcals per a optimitzar la
prestació dels serveis municipals (exercicis 2016-19). En la clàusula cinquena d'aquest
conveni, dedicada a Programes, àmbits i serveis, en el seu apartat 5.3, es diu que “els
consells comarcals han de prioritzar i incloure de forma obligatòria, les accions incloses
en els següents àmbits d'actuació: (...) 3. Àmbit urbanístic: informes de caràcter tècnic
sobre llicències i planejament”. Altrament, a l'apartat 5.5 de l'esmentada clàusula es diu
que “els consells no podran incloure com actuació subvencionable les assistències i
prestacions de servei que presta la Diputació en els següents àmbits (...) 5.5.1
Assistència bàsica (municipis fins 10.000 habitants) 1. Àmbit jurídic: Assessorament ,
emissió d'informes i assistència legal preceptiva. “
Per tant, i d'acord amb l'anterior conveni, la coordinació de l'assistència municipal en
matèria urbanística es distribueix entre la Diputació de Tarragona, que s'encarrega de
l'assistència jurídica i el consells comarcals que s'encarreguen de l'assistència tècnica.
Els Ajuntaments d'Albinyana, Banyeres del Penedès, Bellvei, Bonastre, Masllorenç, el
Montmell i Santa Oliva estan interessats a rebre assistència tècnica en matèria
urbanística des del Consell Comarcal del Baix Penedès i, per aquest motiu, li delegaran
les competències que d'acord amb l'article 25.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de
bases del règim local, els corresponen com a pròpies, en els termes “conveni de
col·laboració per a l'assistència tècnica en l'àmbit urbanístic entre el Consell Comarcal
del Baix Penedès i diversos ajuntaments de la comarca”, que es transcriurà més avall.
El conveni, com instrument de cooperació en l'exercici de competències delegades
entre administracions públiques, és un procediment jurídic habitual, regulat tant a la
legislació estatal com a l'autonòmica, a la de règim local i a la sectorial. Entre d'altres a
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l'article 57 de la Llei 7/1985, de bases de règim local; art. 150 del text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya; art. 108 i ss de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de
règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya; art. 47 i ss
de la Llei 40/2015. 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; i article 303 del
Reglament d'obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. Així
mateix, cal recordar que l'art. 4.1.c) del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, exclou els
convenis entre entitats locals de l'àmbit contractual.
D'acord amb l'article 114.3.e) del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya correspon al ple, per majoria absoluta legal, l'adopció d'acords relatius a la
transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques, així com també
l'acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió. En el mateix sentit, l'article 47.2.
h) de la Llei 7/1985, de bases de règim local.
En conseqüència, l'alcaldia proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès al conveni de
col·laboració per a l'assistència tècnica en l'àmbit urbanístic entre el Consell Comarcal
del Baix Penedès i diversos ajuntaments de la comarca, el text del qual s'incorpora com
a annex al present acord.
Segon.- Facultar l'alcalde, Sr. Amadeu Benach i Miquel per a la signatura d'aquest
conveni amb el Consell Comarcal del Baix Penedès.
Tercer.- Autoritzar i ordenar la despesa que de la signatura del present conveni se'n
deriva per a les arques municipals.
Quart.- Encarregar al Consell Comarcal les tasques materials per a la publicació
conjunta dels acords municipals de delegació i comarcal d'acceptació de les
competències municipals pròpies.
Cinquè.- Donar trasllat d'aquests acords al Consell Comarcal del Baix Penedès, a la
Diputació de Tarragona i als Serveis Territorials de Governació de la Generalitat de
Catalunya.
Sisè.- Publicar el conveni a la seu electrònica municipal, per tal de donar compliment a
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència, accés a la informació pública
i bon govern.
Annex. Text del Conveni
Conveni de col·laboració per a l'assistència tècnica en l'àmbit urbanístic entre el
Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntaments de la comarca.
El Vendrell (...) 2016
REUNITS:
D'una part, la Sra. Eva Maria Serramià Rofes, presidenta del Consell Comarcal del Baix
Penedès, actuant en nom i representació de la corporació comarcal, especialment
autoritzada per acord plenari adoptat en sessió (...).
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D'altra part, el Sr. Joaquim Nin Borredà, alcalde de l'Ajuntament d'Albinyana, actuant en
nom i representació de la corporació municipal, especialment autoritzat per acord plenari
adoptat en sessió (...).
D'altra part, la Sr. Amadeu Benach i Miquel, alcalde de l'Ajuntament de Banyeres del
Penedès, actuant en nom i representació de la corporació municipal, especialment
autoritzada per acord plenari adoptat en sessió (...).
D'altra part, el Sr. Fèlix Sans Mañé, alcalde de l'Ajuntament de Bellvei, actuant en nom
i representació de la corporació municipal, especialment autoritzat per acord plenari
adoptat en sessió (...).
D'altra part, el Sr. David Godall Sanromà, alcalde de l'Ajuntament de Bonastre, actuant
en nom i representació de la corporació municipal, especialment autoritzat per acord
plenari adoptat en sessió (...).
D'altra part, la Sra. Sra. Núria Manchado Llorens, alcaldessa de l'Ajuntament de
Masllorenç, actuant en nom i representació de la corporació municipal, especialment
autoritzada per acord plenari adoptat en sessió (...).
D'altra part, la Sra. Immaculada Costa Ramon, alcaldessa de l'Ajuntament de Montmell,
actuant en nom i representació de la corporació municipal, especialment autoritzat per
acord plenari adoptat en sessió (...).
D'altra part, la Sra. Cristina Carreras Haro, alcaldessa de l'Ajuntament de Santa Oliva,
actuant en nom i representació de la corporació municipal, especialment autoritzada per
acord plenari adoptat en sessió (...).
Les parts reconeixen competència i capacitat d'obrar per formalitzar aquest Conveni i
obligar-se en les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa:
MANIFESTEN:
Primer. Que en data 13 de maig actual es va signar el Conveni per a la coordinació,
cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els consells
comarcals per a optimitzar la prestació dels serveis municipals (exercicis 201619). En la clàusula cinquena d'aquest conveni, dedicada a Programes, àmbits i
serveis, en el seu apartat 5.3, es diu que “els consells comarcal han de prioritzar
i incloure de forma obligatòria, les accions incloses en els següents àmbits
d'actuació: (...) 3. Àmbit urbanístic: informes de caràcter tècnic sobre llicències
i planejament”. Altrament, a l'apartat 5.5 de l'esmentada clàusula es diu que
“els consells no podran incloure com actuació subvencionable les assistències
i prestacions de servei que presta la Diputació en els següents àmbits (...) 5.5.1
Assistència bàsica (municipis fins 10.000 habitats) 1. Àmbit jurídic:
Assessorament, emissió d'informes i assistència legal preceptiva. “
Per tant, i d'acord amb l'anterior conveni, la coordinació de l'assistència
municipal en matèria urbanística es distribueix entre la Diputació de Tarragona,
que s'encarrega de l'assistència jurídica i els consells comarcals que
s'encarreguen de l'assistència tècnica.
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Segon. Els Ajuntaments d'Albinyana, Banyeres del Penedès, Bellvei, Bonastre,
Masllorenç, el Montmell i Santa Oliva estan interessats a rebre assistència
tècnica en matèria urbanística des del Consell Comarcal del Baix Penedès i,
per aquest motiu, li delegaran les competències que d'acord amb l'article
25.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, els corresponen
com a pròpies, en els termes del present Conveni de col·laboració per a
l'assistència tècnica en l'àmbit urbanístic.
Tercer. Que és d'interès per a totes les parts que el Consell Comarcal presti als
Ajuntaments signataris l'assistència tècnica en matèria d'urbanisme amb l'abast
i condicions pactades més avall.
El Consell Comarcal i els Ajuntaments tenen interès a subscriure aquest
conveni per a la prestació d'assistència tècnica, que subjecten a les següents
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES:
Primera. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’acord amb el qual
correspon a la comarca l’adequada prestació dels serveis municipals en el
territori de la comarca i l’exercici de les competències municipals, en els termes
establerts per la Llei d’organització comarcal de Catalunya i per la legislació de
règim local.
L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya estableix que els ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes
funcions de cooperació poden establir convenis i que aquesta facultat s’ha
d’exercir amb criteris objectius i d’acord amb el principi d’igualtat i amb els
criteris de coordinació establerts.
Segona. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 del Text refós de la
Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la competència de la comarca per a la
prestació d’assistència tècnica.
Tercera. L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis, que estableix que la comarca, de conformitat amb
allò que estableixi el programa d’actuació comarcal, podrà prestar serveis de
competència municipal en virtut de delegació o conveni.
L’article 175 de l’esmentat Decret preveu que en els supòsits de prestació
de serveis per delegació o conveni haurà de garantir-se la intervenció dels
municipis corresponents en la prestació del servei.
Quarta. L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de
caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans
administratius o de les entitats de dret públic podrà ser encarregada a altres
òrgans o entitats de la mateixa o d’una altra administració, per raons d’eficàcia
o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme.
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Així mateix, l’article 10.3 de la Llei 26/2010 disposa que l’instrument de
formalització i la resolució de l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin
eficàcia, en el diari o butlletí oficial corresponent.

D’acord amb les manifestacions i consideracions jurídiques exposades, les parts
compareixents atorguen aquest conveni que subjecten als següents
PACTES:
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència tècnica en l'àmbit
urbanístic del Consell Comarcal del Baix Penedès als Ajuntaments d'Albinyana,
Banyeres del Penedès, Bellvei, Bonastre, Masllorenç, el Montmell i Santa Oliva.
Segon. Especificació de l'assistència objecte del conveni
1. Personal que presta l'assistència: Un/a arquitecte (Grup A, subgrup A1) i un/a
arquitecte tècnic i/o enginyer d'edificació (Grup A, subgrup A2).
2. Dedicació a l'assistència: Arquitecte, jornada completa. Arquitecte tècnic i/o
enginyer d'edificació, un terç de la jornada.
3. Règim de treball: El personal adscrit a l'assistència tindrà incompatibilitat
absoluta per a l'exercici professional privat de l'arquitectura en els termes
municipals dels Ajuntaments signants d'aquest conveni. Tampoc podrà participar
com a soci, col·laborador o contractat extern de despatxos d'arquitectura que
tinguin la seu o rebin encàrrecs professionals de l'àmbit territorial de referència.
4. Vinculació del personal amb el Consell Comarcal: funcionarial interina per
programa temporal.
5. Programa: Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la
Diputació de Tarragona i els consells comarcals per a optimitzar la prestació dels
serveis municipals, signat el 13 de maig de 2016.
6. Durada del programa: 2016 – 2019.
7. Possibilitat de pròrroga: dotze mesos addicionals, sobre un màxim de tres anys
del programa.
8. Tasques concretes a realitzar dins de l'assistència tècnica en l'àmbit
urbanístic:
◦ Assessorar els òrgans de govern municipal i les comissions informatives
pertinents, sobre temes relacionats amb activitats urbanístiques.
◦ Elaborar informes sobre llicències urbanístiques (edificació, ús del sòl i
enderroc).
◦ Elaborar informes sobre llicències de primera ocupació.
◦ Elaborar informes per a confegir certificats de compatibilitat urbanística.
◦ Elaborar informes tècnics en l'àmbit de la planificació urbanística.
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◦
◦
◦
◦

◦

◦
◦
◦
◦

Elaborar informes en expedients de disciplina urbanística.
Elaborar informes en expedients sobre declaració de ruïna d'edificis.
Realitzar inspeccions i comprovacions a edificis o solars vinculats amb
l'activitat urbanística.
Assessorar i redactar plecs de prescripcions tècniques particulars en
contractes d'obra o concessions d'obra; assistència com a tècnic en
representació de l'Ajuntament a actes de comprovació de replanteig i altres
tasques vinculades amb expedients de contractació d'obra.
Redactar pressupostos, memòries valorades i plànols d'obres que puguin ser
objecte de contractació menor (inferior a 50.000 € IVA exclòs), fins i tot
l'assumpció de la direcció facultativa, la coordinació de seguretat i salut en
fase d'execució i l'elaboració dels projectes “as-built”.
Elaborar informes tècnics en la comprovació administrativa duta a terme en
expedients de liquidació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres.
Valoració de les quotes en expedients d'imposició i ordenació de
contribucions especials i càlcul de quotes urbanístiques.
Elaborar informes tècnics en expedients d'imposició i ordenació de taxes.
Atendre les entrevistes concertades per a resoldre consultes dels ciutadans
en l'àmbit de l'activitat urbanística.

9. Exclusions: No formen part d'aquesta assistència
◦ Realitzar aixecaments topogràfics.
◦ Redactar projectes o avant projectes d'obres o serveis de primer establiment
reforma, gran reparació o d'edificació superiors a 50.000 € IVA exclòs.
◦ Direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut en fase d'execució
vinculada a projectes descrits en el paràgraf anterior.
◦ Redactar instruments de planificació urbanística (PUOM, PP urbanístics o de
delimitació, PE o plans de millora urbana).
◦ Actes de gestió tributària de l'Impost sobre Béns Immobles i Impost sobre
Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
10. Tècnic que prestarà l'assistència: De manera indiferent, arquitecte o
arquitecte tècnic, sempre amb titulació adequada a la tasca concreta a realitzar.
11. Lloc de prestació de l'assistència: Dependències i oficines dels respectius
Ajuntaments.
12. Horaris: El tècnic es presentarà en el seu lloc de treball a l'Ajuntament
respectiu a les 8 del matí i realitzarà la seva jornada de treball fins les 15.30
hores de la tarda. Cas que la prestació sigui en horari de tarda, la sortida del
Vendrell en direcció al municipi serà a les 15 hores, per acabar la jornada a les
20 h.
A diferència de quan el tècnic realitza la jornada completa diària en el municipi
(7 hores 30 minuts), en el cas que no esgoti la seva jornada diària a l'Ajuntament
i, per tant, realitzi part de la jornada al Consell o en un altre ajuntament, el temps
de desplaçament està inclòs dins de la seva jornada.
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13. Organització del treball: Dins la seva jornada de treball, els tècnics
disposaran de temps suficient per organitzar internament el seu treball, per
estudiar la normativa urbanística dels Ajuntaments als que estan assignats i fer
les avaluacions internes sobre el desenvolupament del servei. Així mateix,
disposaran d'un màxim del 4% del temps (6 hores/mes) a la coordinació del
servei en el Consell Comarcal.
14. Consta en annex al conveni la planta de la distribució quinzenal de la jornada
laboral, de manera que cada dia de la setmana correspongui la prestació a un
ajuntament.
15. En relació a les condicions de treball, cal tenir en compte el Conveni col·lectiu
i Acord del treball del Consell Comarcal del Baix Penedès. (per exemple, dret a
jornada flexible, temps per esmorzar, dies de lliure disposició, assistir a accions
formatives, permisos, etc.)
16. Els tècnics tindran dret a gaudir de les festes locals corresponents al municipi
del Vendrell.
17. Els dies declarats festa oficial (estatal, autonòmica o local) no es prestarà
l'assistència. Solament en els ajuntament que tenen establerta una periodicitat
quinzenal i en la mesura de les possibilitats, es procurarà compensar el dia festiu.
18. Sistema de determinació del cost de l'assistència:
COST FINAL DE L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA = A+B+C+D+E+F-G
D'on:
A = Sou a jornada completa d'un arquitecte, subgrup A1
Quota empresarial a la seguretat social arquitecte (33% retribucions
B = brutes)
C = Sou a jornada parcial (33,33%) d'un arquitecte tècnic, subgrup A2
Quota empresarial a la seguretat social arquitecte tècnic (33%
D=
retribucions brutes)
E = Dietes per desplaçament dels tècnics als municipis
Costos indirectes 15% associats a la incorporació del personal a la
F=
plantilla CCBP (inclou pòlissa de responsabilitat civil professional).
G = Aportació a càrrec conveni Diputació-consells comarcals

19. Distribució de la dedicació entre els Ajuntaments:
Albinyana
Banyeres
Bonastre
Bellvei
Masllorenç
Santa Oliva
Montmell

15,00%
15,00%
7,50%
7,50%
10,00%
30,00%
15,00%
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TOTAL

100,00%

20. Distribució del cost final de l'assistència entre els Ajuntaments:
Distribució proporcional a la dedicació.
Tercer. Naturalesa del conveni
1. Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació
de la Llei de contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i
desenvolupament es regeix per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per
l’ordenament jurídic administratiu i, en concret, per allò establert a la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya i per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic,
una vegada entri en vigor.
2. El programa d'assistència tècnica en l'àmbit urbanístic, en mèrits del qual es
formalitza el present Conveni, s'integra en el pressupost del Consell Comarcal
en el Servei número 16 anomenat “Assistència a la Gestió Local”.
Quart. Obligacions del Consell Comarcal
1. Incorporar el personal amb titulació professional adient adscrit a l'assistència
tècnica urbanística en la seva plantilla de personal, amb la tipologia de vinculació
a dalt indicada.
2. Assumir les obligacions socials relacionades amb la vinculació funcionarial
establerta.
3. A subscriure una pòlissa de responsabilitat civil professional que cobreixi de
manera adequada els danys patrimonials causats involuntàriament a tercers per
fets derivats de l'exercici de l'assistència tècnica urbanística.
4. A mantenir informat els ajuntaments del desenvolupament del servei per mitjà
de les convocatòries periòdiques de la Comissió de Seguiment, la inclusió en la
memòria anual del Consell Comarcal de dades globals del servei i el lliurament
als ajuntaments de les seves dades respectives.
Cinquè. Obligacions dels Ajuntaments
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per poder exercir
satisfactòriament les funcions assistencials acordades.
2. Posar a disposició del servei una dependència adequada lliure de tota despesa
(neteja, llum, aigua, climatització, etc.), en què hi haurà:
◦ Mobiliari (taula de despatx, cadires, arxivadors, etc.).
◦ Equips d'ofimàtica (telèfon, ordinador, impressora, escàner, connexió
internet, manteniment i seguretat informàtica o participació de l'Ajuntament
al conveni SITAC).
3. Posar a disposició del tècnic el suport administratiu necessari per la eficient
prestació de l'assistència, la gestió de l'agenda de citacions de les entrevistes
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sol·licitades per la ciutadania a càrrec de SAC municipal i altres elements que
coadjuvin a la bona prestació.
4. A mantenir la delegació i assumir el compromís de permanència en el conveni,
i en les obligacions econòmiques que se'n deriven, fins el 31 de desembre de
2019.
5. Abonar al Consell Comarcal la quota individualitzada que resulti d'aplicar el
sistema de distribució entre els ajuntaments del cost final de l'assistència,
prèviament determinat d'acord amb el sistema a dalt previst. En annex al conveni
consta el càlcul per un any natural.
Sisè. Gestió econòmica
1. El Consell Comarcal, d'acord amb les dades resultants del sistema de
distribució de les quotes resultants del cost final de l'assistència, emetrà i
notificarà trimestralment a cada ajuntament el document d'ingrés de la seva
aportació. L'ajuntament efectuarà l'ingrés en el termini màxim de dos (2) mesos
a comptar des de la recepció de la notificació. Transcorregut aquest termini,
autoritza al Consell Comarcal a fer compensació de crèdits.
2. Anualment es revisarà la variació del cost final de l'assistència tècnica, per
mitjà de l'actualització de les previsions dels sus components (A a G) explicitats
en el pacte segon.18 i s'actualitzaran les quotes municipals resultants.
Setè. Comissió de Seguiment
1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i
vetllar pel compliment de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control
i avaluació del servei per tal d’assegurar-ne la correcta prestació, així com,
proposar les mesures necessàries per desenvolupar i complir millor les
obligacions que s’estableixen en aquest conveni.
2. A aquest efecte cadascuna de les parts designarà un representant electe,
personal directiu o gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les
reunions de la comissió de seguiment que se celebrin per personal tècnic adient
per tal d’oferir-li l’assessorament oportú.

Vuitè. Vigència

1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus
efectes el 31 de desembre de 2019.
2. El conveni pot ser objecte de pròrroga mentre estigui pendent la formalització
d'un nou conveni de coordinació i cooperació amb la Diputació de Tarragona,
que hagi de substituir el signat el 13 de maig de 2016, i del qual se n'ha fet
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referència a l'expositiu del present conveni. En tot cas, la pròrroga no hauria de
superar el 30 de juny de 2020.

Novè. Extinció
Les causes d’extinció del conveni són les següents:
•
•

L’acord entre les parts.
La demora en el pagament per part d'un ajuntament. El Consell Comarcal
tindrà dret a resoldre el conveni en relació a l'Ajuntament demorat i al
rescabalament dels
perjudicis que se li hagin originat com a
conseqüència d’això.

•
•

El compliment del període de vigència.
L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per
qualsevol de les parts.

Desè. Arbitratge i jurisdicció

1. En cas que sorgeixin dificultats en l’execució del conveni motivades per diferents
criteris d’interpretació, les parts exposaran les seves raons, en sessió formal,
davant una Comissió Arbitratge integrada pels alcaldes i alcaldesses membres de
la Permanent del Consell d’Alcaldes, el conseller comarcal delegat de Suport a la
Gestió Municipal i un vicepresident del Consell, que farà les funcions de president
de la Comissió. Si l’Ajuntament afectat tingués un representant en la Comissió així
constituïda, aquest serà substituït per un altre alcalde o conseller comarcal nomenat
per la Presidència. Aquesta Comissió elevarà un informe a la Presidència del
Consell i a l'Alcaldia o alcaldies, que les parts es comprometen a tenir en compte a
l’hora de fixar la posició de les corporacions respectives en la controvèrsia.
2. Les parts procuraran responsablement que llurs divergències no afectin la
regularitat de prestació del servei ni perjudiquin els usuaris o a altres ajuntaments.
En cap cas, basant-se en una divergència d’interpretació, una part pot considerarse habilitada per incomplir o ajornar les seves obligacions, en especial les de
cofinançament.
3. Cas que persistís la divergència, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats
contenciosos administratius de Tarragona.”

I, perquè consti, se signa aquest conveni, en el lloc i data esmentats al principi, en nou
exemplars, dels quals un roman en poder de cada part i el novè es trametrà als Serveis
Territorials del Departament de Governació, Relacions Institucionals i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya.
Segueixen signatures i fe pública del secretaris
A Banyeres del Penedès, 07 de setembre de 2016
Amadeu Benach i Miquel
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Alcalde de Banyeres del Penedès

El Sr. Alcalde, diu que això ja es va parlar de que tenim uns tècnics, i n’hi ha un
acord o conveni entre el Consell Comarcal i els Ajuntaments que no tenen els tècnics
de l’administració i que haurien de ser de l’administració com diu la llei, per lo tant allà
hi ha uns preus i uns plans estipulats als Ajuntaments que ens em adherit. Això no vol
dir que sigui així perquè s’ha de passar per plenari amb un acord plenari, per lo tant
creiem que es lo que vam estar parlant ahir en la junta de portaveus, es tan fàcil com
això, o sigui que hauríem de passar als tècnics del capítol dos, i que son el tema es que
nosaltres creiem que tenim que complir la llei com havien fet antigament com teníem els
tècnics.
El Sr. Jordi Guasch: nosaltres voldríem fer una mica de comentari, sens va
apuntar que hi havia l’opció de deixar aquest tema sobre la taula, perquè no s’estava
del tot convençut al nivell municipal, veiem que finalment es la decisió encertada que
es presenti aquesta adhesió del conveni, i per tal per part nostre aprovaríem una adhesió
aquest conveni als efectes de regularitzat la situació de contractació dels serveis tècnics
municipals es como una solució dient-ne poc correcta, per dir-ho finament, i mes si esta
solució comporta mancomunitat d’aquest servei a traves d’una delegació de
competències a favor del Consell Comarcal, ara be, vista aquesta proposta de conveni
de delegació de competències en l’àmbit urbanístic, en el qual, segons el conveni, es
disposarà de dos tècnics urbanístics, un arquitecte superior, i un arquitecte tècnic,
nosaltres entenem que aquesta disposició, comportarà automàticament la supressió
dels contractes de la situació dues tècniques que actualment estan presentant el servei.
La nostra pregunta es: Ens podrien confirmar si efectivament serà així?
El Sr. Alcalde: es el mateix que vaig comentar ahir perquè la gent ho entengui, i
si això arribarà ho acceptarem tots, hauríem de prescindir dels dos tècnics que tenim
ara, i el problema que tenim ara es el de Boscos, els tècnics que van portar tot el tema
Boscos, ja no hi son, i l’única que porta el tema aquest, es la Mireia, per lo tant al tindrela al Consell Comarcal a la Mireia, haurem de tornar a parlar amb ella, evidentment la
reducció d’hores que s’haurà de reduir moltes més hores i també es veritat que no
podem avançar esdeveniments perquè no saben perquè la Mireia es presenta com a
tècnica al Consell Comarcal per lo tant no sabem si la tindrem al final o no però jo ja
he parlat amb els dos tècnics, tant amb l’Àngels com amb la Mireia, els hi dit la nostre
proposta, i a la Mireia l’únic que l’hauríem d’agafar seria per coses puntuals però no
podem prescindir de tot.

El Sr. Jordi Guasch, no, no només vull dir que seria l’aprovació d’aquestes dues
figures.
La Sra. Ana Ordoñez, Quan vam fer la valoració de la gent que necessitàvem,
van agafar totes les obres, i tot el que es fa durant un any per veure els tècnic que
necessitaven.
El Sr. Jordi Guasch, i llavors per finalitzar, no se si ens podríem informar si s’ha
fet una valoració del diferencial econòmic que hi haurà entre el cost dels tècnics actuals
i el cost del nou servei delegat?
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El Sr. Alcalde, es més econòmic amb moltes mes hores, però clar el diferencial
aquest esta ficat en els pobles que haurien de dir que si, i entre ells estan ficats:
Albinyana, Banyeres, Bonastre, Bellvei, Masllorenç, Santa Oliva, i Montmell. Però clar
suposem que tots diguin que si, si tots diuen que si.
Es produeix un debat entre els regidors.
El Sr. Alcalde, diu que el 15% de la jornada de la dedicació que son mes hores
de las que estan fen ara actualment, a grosso modo ara estem gastant com a mínim,
uns 23.000 euros entre els dos, i aquí ens sortirien 10.000 euros.
Es produeix un debat entre els regidors.
El Sr. Jordi Guasch, manifesta que simplement el fet de regular aquesta situació
als Ajuntaments, val la pena.
INTERVENCIONS
La Sra. Núria Figueres, manifesta que ja han dit abans lo que volien comentar.
VOTACIONS
La Sra. Secretaria diu que s’aprova per unanimitat.
EXPLICACIONS DE VOT
No hi ha explicacions de vot.
8. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL
REGULADORA DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA EN MERCATS DE
MARXANTS DEL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS.- Exp. (C/16/088)
Obert el punt, el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. secretària-interventoratresorera, que dóna lectura a la corresponent proposta d’Alcaldia, que és del tenor literal
següent:

“PROPOSTA D’ALCALDIA
APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA
DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA EN MERCATS DE MARXANTS DEL MUNICIPI DE
BANYERES DEL PENEDÈS (C/16/088)
Atès que el municipi de Banyeres presta el servei de venda no sedentària en mercats
de marxants.
Atès que el servei públic esmentat es de competència municipal d’acord amb allò que
disposen els art 25.2.i) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim
local i 63 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 2/2003 de 28
d’abril.
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“Article 25.2.i) LRBRL, ferias, mercados, lonjas y comercio ambulante. “
Atès que dit servei es va crear d’acord amb la normativa i en concret amb allò que
disposen els articles 158 i 159 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres activitats i serveis (ROAS) mitjançant el pertinent expedient
administratiu C/08/044, tal i consta en els arxius municipals.
Dit expedient administratiu C/08/044 esdevé legitimat constitucionalment en l’article
128.2 CE “ Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica” en la LRBRL
7/85 art 86.1 “Las entidades locales, mediante expediente acreditativo de la
conveniencia y oportunidad de la medida, podrán ejercer la iniciativa pública para el
ejercicio de actividades económicas conforme al art 128.2 de la Constitución” en el
TRRL DLeg 781/1986 art 96 “La iniciativa de las entidades locales para el ejercicio de
actividades económicas, cuando lo sea en régimen de libre concurrencia, podrá recaer
sobre cualquier tipo de actividad que sea de utilidad pública y se preste dentro del
término municipal y en beneficio de sus habitantes” i en el citat article 25.2.i) de la
LRBRL.
Atès que d’acord amb el ROAS l’Ajuntament té capacitat per a exercici la iniciativa de
l’establiment del servei, sent-ne competent el ple municipal, i que és necessària la
redacció prèvia d’una memòria justificativa, un projecte d’establiment i un reglament que
n’estableixi el règim jurídic de la prestació.
Atès que s’ha modificat el marc normatiu regulador de la venda no sedentària i per tant,
és necessari un nou reglament per tal d’adaptar la regulació existent als paràmetres i
principis que aquest Decret estableix, com a conseqüència del Decret 162/2015, de 14
de juliol, de venda no sedentària en marcats de marxants.
Per tot això, es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords.
PRIMER.- Aprovar inicialment l’ordenança municipal reguladora de la venda no
sedentària en mercats de marxants del municipi de Banyeres del Penedès que s’adjunta
a la present proposta com a Annex formant part del present acord a tots els efectes.
SEGON.- Publicar l’anunci d’informació pública corresponent al BOPT i disposar-ne
l’exposició al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i pàgina Web, durant el termini de 30 dies
per la presentació de reclamacions i suggeriments.
En el cas de que no s’hagués presentat cap reclamació o suggeriments s’entendrà
definitivament adoptat l’acord fins llavors provisional.
En el supòsit d’haver-n’hi hauran de ser resoltes per acord plenari.
TERCER.- Una vegada aprovat definitivament el reglament regulador del servei, és
publicarà al BOPT el seu text íntegre.
Annex
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA EN
MERCATS DE MARXANTS DEL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS
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CAPÍTOL 1 - DISPOSICIONS GENERALS

Article 1 - Objecte i àmbit d’aplicació
La present Ordenança es dicta d’acord amb el que disposa l'article 11 de la Llei 1/1983,
de 18 de febrer, de regulació administrativa de determinades estructures comercials i
vendes especials, la Llei 23/1991, de 29 de novembre, de comerç interior, Decret
legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s’aprova la refosa en un
text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, la Llei 23/1991, de 29 de
novembre, Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de
marxants, i altres disposicions legals d'aplicació.
Té per objecte la regulació de la venda no sedentària que es realitza en el municipi de
Banyeres del Penedès organitzada en mercats de marxants que es realitza en espais o
vies de titularitat pública per un conjunt de professionals de la venda no sedentària,
mitjançant instal·lacions desmuntables o transportables, dins els perímetres i en els llocs
degudament autoritzats i ordenats per l’ajuntament, de manera periòdica i preestablerta
durant tot l’any.
Article 2. Horaris, dies i lloc de celebració
En el terme municipal de Banyeres del Penedès es celebren dos mercats setmanals,
cada dimecres ubicat a la Plaça de l’Ajuntament i cada diumenge ubicat a la via pública
de la unitat d’actuació B-2, d’acord amb el plànol de delimitació que s’adjunta.
L’activitat de venda en els mercats es durà a terme entre les 09:00 h i les 15:00 h, dels
dimecres i diumenges i amb una periodicitat setmanal.
L’Alcaldia o òrgan delegat competent pot suspendre o variar el dia de celebració quan
concorrin causes justificades i ho comuniqui amb suficient antelació als interessats. Els
marxants i les associacions de marxants poden sol·licitar a l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès canviar el dia de celebració del mercat.
Article 3. Nombre màxim de parades i autoritzacions
1. El total de mòduls de les parades amb que comptarà aquest mercat és de 16 mòduls
l’ubicat a la Plaça de l’Ajuntament i de 45 mòduls l’ubicat a la unitat d’actuació B-2 podent
ser ampliat aquest últim fins a 80 mòduls si hi hagués més demanda de paradistes i així
ho consideres oportú l’Ajuntament. La separació mínima entre mòduls de parades serà
de 1 metre 1. La superfície de cada parada és la que es fixa en el plànol de la delimitació
física, que podrà ser modificada per resolució de l’Alcaldia en els supòsits de l’article 11
d’aquesta Ordenança. Les parades sempre han de preservar els portals dels habitatges
i les entrades del comerços lliures d’obstacles.
2. Per tal de garantir la varietat de l’oferta comercial, s'estableix un nombre màxim de
parades en funció de l’activitat que es desenvolupa, tot tenint en compte que la suma
total d’aquestes no podrà ser mai superior al màxim estipulat per aquesta Ordenança.
Grup 1: Alimentació

Num. Parades: 10

1

Segon l'art. 2.4 f) del Decret 162/2015, per raons de seguretat, entre cada parada hi ha d'haver una
separació mínima de 0,5 metres.
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Grup 2: Roba i complements
Grup 3: Basar

Num. Parades: 15
Num. Parades: 20

Article 4. Competències municipals
Són competències de l’Ajuntament:
1. Atorgar les autoritzacions per a la venda no sedentària.
2. Fixar el nombre d’autoritzacions de comerciants disponibles per a cadascuna de
les modalitats establertes i modificar-les motivadament per motius d’interès
públic.
3. El canvi d’ubicació del mercat, la supressió d’aquest, la fixació dels horaris de
venda i la periodicitat de celebració del mercat.
4. Gestionar directament els mercats o cedir a un tercer, total o parcialment, la
gestió, administració, neteja dels emplaçaments, o qualsevol altre servei propi
del seu funcionament, sense perjudici de les seves responsabilitats amb relació
a la seguretat i vigilància.
5. Establir i exigir la taxa municipal que correspongui per l’ocupació de l’espai
públic.
6. Prendre les mesures necessàries per tal de garantir la seguretat viària els dies
de celebració del mercat.
7. Adoptar les mesures necessàries per preservar el medi ambient i la salubritat
pública els dies de celebració del mercat.
8. Adoptar les mesures necessàries per impedir la destrucció o deteriorament del
domini públic els dies de celebració del mercat.
9. Facilitar els mitjans i recipients idonis per la neteja del mercat i la recollida
selectiva dels residus.
10. Designar el personal tècnic i administratiu responsable del control del mercat.
11. Dirigir, impulsar, i inspeccionar el servei del mercat.
12. Exercir la potestat sancionadora, respecte de les infraccions que siguin de la
seva competència sancionar.
13. Respecte a aquelles infraccions que no siguin de la seva competència
sancionar, posar-les en coneixement de l’administració competent.
3. CAPÍTOL 2 - EL RÈGIM D’AUTORITZACIONS
Article 5. Requisits per l’obtenció de l’autorització per exercir la venda no sedentària
Per a l’exercici de la venda no sedentària les persones físiques o jurídiques hauran de
complir els següents requisits:
1. Quan es tracti d'una persona jurídica, cal que estigui legalment constituïda, inscrita
en el registre oficial corresponent i el seu objecte social ha d'incloure l'activitat que presta
per a la venda no sedentària.
2. Quan es tracti de comerciants extracomunitaris, cal que acreditin, a més a més, que
estan en possessió dels permisos de residència i de treball corresponents, així com del
compliment d'allò que estableix la normativa específica vigent.
3. Estar donat d'alta al cens d'obligats tributaris corresponent i satisfer les obligacions
fiscals inherents a l'exercici de la venda no sedentària, tant estatals com autonòmiques
i locals.
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4. Estar donats d'alta al règim de la Seguretat Social que correspongui, el titular i els
treballadors que tingui contractats, i estar al corrent de les obligacions que se'n deriven.
En aquest sentit, no es consideren empleats per compte aliè els familiars als quals es
refereix l'art. 1.3 e) de l'Estatut dels treballadors, sens perjudici de la seva inclusió en el
règim de treballadors autònoms, si no es donen les condicions previstes a la normativa
de la Seguretat Social.
5. Complir tots aquells requisits que estableixen les reglamentacions especifiques que
s'apliquen als productes que tenen a la venda.
6. Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre
higiene i manipulació d'aliments, si escau, per a la venda d'aquells productes que ho
requereixin, segons les disposicions vigents.
7. Disposar d'assegurança de responsabilitat civil vigent, per una cobertura mínima de
300.000 EUR. (o suficient i proporcionada per cobrir les despeses derivades dels
sinistres individuals i col·lectius que es puguin causar en l'exercici de l'activitat)
(consultar si la quantitat anterior s'adequa).
8. Quan es tracti de cooperatives, s'ha d'acreditar que tots els socis treballadors estan
adscrits al mateix règim de la Seguretat Social (general o especial de treballadors
autònoms), d'acord amb el que s'estableixi en els estatuts socials de la cooperativa.
Article 6. Procediment de selecció
Els procediments d’atorgament de noves autoritzacions, així com per cobrir les vacants
que es puguin produir entre les ja atorgades, no poden ser automàtics ni comportar cap
tipus d’avantatge per als prestadors que cessen ni per les persones que hi estiguin
especialment vinculades.
El procediment d’atorgament d’autoritzacions s’ha de realitzar en règim de concurrència
competitiva, prèvia convocatòria pública, i com a resultat d’un procediment basat en
els principis de transparència, imparcialitat i publicitat.
A tal efecte, l’Ajuntament aprovarà, amb la suficient antelació per a cada convocatòria
d’atorgament d’autoritzacions les corresponents bases que inclouran els requisits i els
criteris d’adjudicació, així com el termini per resoldre el procediment.
No es podrà concedir més d’una autorització per a un mateix mercat i per al mateix
període, a nom d’una persona física o jurídica.
Llista d’espera
1. Quan el nombre de sol·licituds superi el d’autoritzacions a concedir, l’ajuntament
formarà una llista d’espera en la que s’inclouran les que reunint els requisits, no hagin
resultat adjudicataris. Aquesta llista s’ordenarà per grups de productes i dins de cadascú
s’inclouran les sol·licituds per ordre decreixent de la puntuació obtinguda.
2. Si el titular d’una autorització renunciés a la mateixa, així com també si l’autorització
restés sense efecte per qualsevol altra causa, l’ajuntament podrà concedir-la atenent a
l’ordre de la llista d’espera del corresponent grup de productes.
La llista d’espera tindrà vigència màxima de dos anys des de la data de resolució de
l’últim concurs.
Article 7. Sol·licitud d’autorització / acreditació dels requisits
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La sol·licitud d’autorització es podrà fer arribar al Registre General l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès mitjançant la corresponent instància normalitzada o per
qualsevol dels canals dels que disposi en cada moment.
La sol·licitud es podrà presentar a comptar del dia següent a la publicació de l’anunci
d’obertura de la convocatòria i el termini de presentació serà aquell que es estableix en
las bases en cada convocatòria.
En la sol·licitud hauran de constar les dades següents:
- DNI o CIF i dades del peticionari
- Dades de contacte del peticionari
- Si escau, dades del representant
- Si escau, dades de altres persones que vagin fer ús de l’autorització.
- Epígraf de l’IAE o registre que pugui substituir-lo
- Tipologia de productes que es vol comercialitzar
Amb la sol·licitud, s’ha de presentar també una declaració responsable en què es
manifesti complir els requisits establerts en aquesta Ordenança i en la normativa vigent
per a l’exercici de la venda no sedentària en mercats de marxants i estar en possessió
de la documentació que així ho acrediti.
El peticionari posarà a disposició de l’Ajuntament, quan aquest li ho requereixi i, en tot
cas, dins dels 10 dies naturals següents a la notificació de l’atorgament de l’autorització,
els documents originals acreditatius de les declaracions aportades.
Així mateix, la sol·licitud ha d’incloure l’autorització expressa a l’Ajuntament per tal que
anualment pugui fer les comprovacions pertinents en relació amb el compliment de les
obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com altres consultes en els registres
i arxius d’altres administracions i entitats públiques.
La inexactitud, falsedat i omissió en aquestes dades o documents que s’adjuntin, tindrà
caràcter essencial a l’efecte del que preveu el punt 1 de l’article 38 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
Article 8. Durada de l’autorització
L’autorització per a l’exercici de la venda no sedentària té una durada mínima de 15
anys i prorrogable expressament per períodes idèntics.
Durant la vigència de les autoritzacions, els titulars de les autoritzacions estan obligats
a acreditar anualment davant de l’Ajuntament estar al corrent de les obligacions amb la
Seguretat Social i amb l’Administració tributària, i també de qualsevol altra obligació que
els imposi l’Administració local, com el pagament de la corresponent taxa i tributs
municipals i estar al corrent del pagament de l’assegurança de responsabilitat civil.
Quan es produeixin vacants en llocs de venda en el mercat, l’Ajuntament les pot
assignar, pel termini que resti de vigència de l’autorització, als participants en el darrer
concurs de concurrència competitiva que hagin quedat sense plaça i compleixin els
requisits i les condicions establertes per accedir a la plaça vacant, per ordre de prelació
segons la puntuació obtinguda i conforme a la llista d’espera, segons el grup de producte
de la plaça a adjudicar, i atenent al grup en que hagi demanat autorització en el últim
concurs.
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Aquest procediment de provisió de vacants entre concursos es pot utilitzar durant un
període màxim de dos anys des de la data de resolució de l’últim concurs. Un cop
transcorregut el període de 2 anys, s’obrirà una nova convocatòria especifica, per a
cobrir els llocs vacants, d’atorgament de autoritzacions.
Aquesta assignació es podrà efectuar sempre que existeixin vacants després
d’assignar-se les peticions d’ampliació i canvis d’ubicació de llocs de venda regulades
en aquesta ordenança.
Article 9. Contingut de les autoritzacions
D’acord amb la normativa vigent, les autoritzacions atorgades per l’Ajuntament hauran
d’indicar:
1. Les dades del titular i, si escau, de les persones autoritzades a exercir l’activitat
en la parada corresponent;
2. Els horaris i dates en què podrà exercir l’activitat, i el muntatge i desmuntatge
de les parades;
3. El període de vigència de l’autorització;
4. El lloc precís on s’autoritza a muntar la parada;
5. Les dimensiones del lloc de venda i els productes autoritzats per la venda;
6. Si escau, marca, model i matricula del vehicle autoritzat. Qualsevol canvi en
aquest apartat s’haurà de comunicar a l’Ajuntament per a actualitzar
l’autorització;
7. Els articles de venda autoritzats segons els grups especificats a l’article 3
d’aquesta ordenança.
Article 10. Pròrroga de l’autorització
El procediment per prorrogar les autoritzacions atorgades s'inicia amb l'acord
corresponent de l'Ajuntament.
Els sol·licitants de la pròrroga han de presentar la sol·licitud corresponent abans dels
tres mesos de la finalització de l'autorització, en què han de declarar que continuen
complint els requisits fixats a l'article 6 d'aquesta Ordenança.
El temps màxim per resoldre les sol·licituds formulades és de dos mesos comptadors
des de la petició, sens perjudici dels supòsits de suspensió d'aquest còmput, com ara
en els casos que es requereixi a la persona sol·licitant que esmeni la seva sol·licitud o
aporti documentació complementària.
La pròrroga ha d'atorgar-se de manera expressa, sense que pugui entendre’s atorgada
tàcitament. La falta de resolució expressa en el termini de 2 mesos produirà efectes
desestimatoris
Article 11. Canvis d’ubicació i ampliacions
1. En funció de les disponibilitats de l'Ajuntament, els titulars de l’autorització podran
presentar una sol·licitud davant d'aquest, canvi d’ubicació i/o ampliació de la parada.
2. Per donar resposta a la sol·licitud d’ampliació de parada, que sempre haurà de tenir
presents les seves disponibilitats i manca de sol·licituds en llista d’espera, d’acord amb
l‘article 6, l'Ajuntament tindrà en compte, en l’ordre indicat, els criteris següents:
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a) La proximitat de la parada a espais buits dins de la mateixa fila de la que es trobi
vacant.
b) Tenen preferència els llocs de venda de superfície més petita respecte als de
superfície més gran; en el cas d'igual superfície el titulars s'hauran de repartir els metres
de la mateixa manera.
c) Que la parada tingui competència directa del mateix producte amb altres parades
confrontants del mercat de venda no sedentària o amb el comerç sedentari.
d) Satisfetes les peticions d’ampliació, s’han de reordenar els llocs de venda en cas que
continuïn havent-hi llocs de venda vacants, i s’ha d’obrir un nou torn de sol·licituds per
a canvis de lloc entre les parades ja existents al mercat.
3. El canvi d’ubicació i ampliacions haurà d'atorgar-se de forma expressa,
sense que pugui entendre's atorgada tàcitament. La manca de resolució expressa,
dins del termini de dos mesos a comptar de la petició, tindrà efectes desestimatoris de
la sol·licitud.
Article 12. Taxes municipals
Els titulars dels llocs de venda i autoritzacions hauran de satisfer les taxes municipals
que s’estableixin a l’Ordenança fiscal vigent.
4.

CAPÍTOL 3 - TRANSMISSIÓ, EXTINCIÓ I REVOCACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ

Article 13. Transmissió de l’autorització
1. El titular de l’autorització ha d’exercir personalment l’activitat, no obstant això, les
autoritzacions municipals són transmissibles, amb la comunicació prèvia a l’Ajuntament,
pel termini que resti de l’autorització o de la pròrroga, només en els supòsits següents:
a) Per cessament voluntari de l’activitat professional de venda no sedentària, en
tots els mercats, sempre que hagin transcorregut 5 anys des de la seva obtenció.
El cedent no pot tornar a optar a cap nova autorització en el mateix mercat durant
un període de 5 anys en cas que es reincorpori a l’activitat professional de venda
no sedentària;
b) Per situacions sobrevingudes no atribuïbles a la voluntat del venedor, com en
cas d’incapacitat permanent total en relació amb l’exercici de la venda no
sedentària, incapacitat permanent absoluta, gran invalides o situacions
anàlogues degudament acreditades;
c) Per mort de la persona titular. En aquest supòsit, l’autorització pot ser transmesa
d’acord amb les disposicions testamentàries i successòries. el successor/a ha
de comunicar a l’ajuntament, en el termini màxim de dos mesos, la mort del
titular. A aquesta comunicació s’haurà d’adjuntar una còpia autoritzada del
pertinent títol successori, i presentar una sol·licitud perquè se li transmeti
l’autorització. Si concorren diversos beneficiaris del causant, s’ha d’acompanyar
la sol·licitud amb un escrit on consti la renúncia expressa del dret de la resta a
favor del sol·licitant de l’autorització.
2. L’autorització només és transmissible si es mantenen les condicions de l’autorització
que es transmet, amb la mateixa classe d’articles i pel termini que resti de l’autorització
o de la pròrroga, amb la comunicació prèvia del cedent a l’ajuntament, i sens perjudici
de la capacitat d’inspecció i comprovació per a la validació.
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El cessionari haurà de presentar una declaració responsable conforme compleix amb
totes les condicions exigides per a l’exercici de la venda establertes en aquesta
Ordenança. L’Ajuntament pot oposar-se a la transmissió en el cas que comprovi que qui
es proposa com a nou titular no compleix amb aquests requisits.
Article 14. Supòsits d’extinció de l’autorització
En cas que el titular de l’autorització no vulgui o no pugui continuar amb l’activitat
comercial en el mercat, haurà de presentar una escrit de renúncia de l’autorització fent
constatar la data a partir de la qual vol que tingui efecte la baixa, amb una antelació
mínima de 3 mesos.
L’Ajuntament recuperarà la plena disponibilitat de la parada de venda i per a cobrir la
baixa s’aplicarà el procediment previst per la provisió de vacants establert per l’article 8
d’aquesta Ordenança, donat preferència a les sol·licituds de ampliació, canvi d’ubicació
segons l’establert a l’article 11 d’aquesta ordenança.
El titular de l’autorització satisfarà la part proporcional de la taxa establerta per
l’ordenança fiscal corresponent, calculada fins el dia en que tingui efecte la baixa.
Tot això, sense perjudici dels deutes que pogués tenir amb l’Ajuntament, les quals no
es veuran afectades per aquesta renúncia.
L’autorització municipal s’extingirà en els següents supòsits, sense dret a cap
indemnització ni a compensació:
a) Exhauriment del termini de vigència, llevat de pròrroga.
b) Renúncia expressa i escrita, formulada pel titular.
c) A conseqüència d’una resolució ferma recaiguda en un procediment
sancionador, motivat per la comissió d’infraccions degudament tipificades
que comportin aparellada la revocació de l’autorització.
d) Per mort, incapacitat o dissolució de la persona jurídica, sense perjudici de la
possibilitat de transmissió prevista per l’article 13 d’aquesta Ordenança.
e) No recollir l’autorització i el carnet de venda a les dependències municipals
en el termini màxim d’un mes.
f) A conseqüència d’un procediment de revocació de l’autorització per
incompliment de les condicions per a l’exercici de la venda no sedentària en
mercats de marxants. En concret:
-

-

-

Quan sense motiu apreciat per l’ajuntament no es faci ús de la parada
adjudicada durant un període ininterromput de 4 setmanes, o
acumulat de 12 setmanes l’any.
Quan no hagi satisfet la taxa pertinent, en els termes indicats a la
corresponent ordenança fiscal, perdrà el dret a ocupar la parada
adjudicada.
Quan s’hagi dut a terme una transmissió de l’autorització no
autoritzada per l’Ajuntament;
Quan es venen productes falsificats, o dels quals no sigui possible
demostrar la seva possessió lícita o quan la parada es destini a la
venda d’articles diferents d’aquells per als quals s’atorga
l’autorització.
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5. CAPÍTOL 4 - EXERCICI DE LA VENDA
Article 15. Exercici de la venda
Per a poder exercir la venda és condició inexcusable haver obtingut prèviament
l’autorització municipal corresponent.
L’Ajuntament lliurarà als titulars de les parades una identificació o distintiu en què consti
el nom del mercat, el número de l’autorització, la ubicació de la parada i els metres
lineals i l’amplada del punt de venda, les dades del titular (foto en cas d’una persona
física), els productes concrets autoritzats per a la venda, els horaris i dates en què ha
d’exercir l’activitat i la durada de l’autorització.
Els titulars de les parades han de realitzar la seva activitat comercial procurant evitar els
riscos i els accidents de tot tipus.
En especial resten obligats a preservar rutes d’entrada i sortida de vehicles
d’emergència , en previsió de qualsevol eventualitat, així com els passos de vianants.
Article 16. Horaris: del mercat i de muntatge i desmuntatge de les parades
L’activitat de venda de mercat es durà a terme entre les 09:00 h i les 15:00 h .
El muntatge es podrà realitzar a partir de les 07:00 h i fins a les 09:00 h abans de l’inici
de la venda. La càrrega i desmuntatge serà entre les 15:00h i les 17:00h., donant un
marge d’un quart d’hora més en cas de necessitat i de forma motivada. Caldrà deixar el
lloc en perfecte estat de neteja. Serà obligació inexcusable del titular la recollida de la
totalitat de les deixalles i escombraries i dipositar-les en els contenidors o punts de
recollida distribuïts en diferents punts del mercat.
En cas d’alguna inclemència meteorològica, i amb autorització prèvia del responsable
del mercat, es podran variar els horaris indicats.
Article 17. Vehicles autoritzats
Es prohibeix als comerciants aparcar els vehicles al costat de la parada. No obstant això,
si un comerciant necessités aparcar el vehicle al costat de la parada per emmagatzemar
els seus productes, haurà de sol·licitar autorització a l’Ajuntament. Cal aportar a més
l’autorització on s’indiqui que pot vendre directament a través del vehicle i la fitxa tècnica
del mateix.
6. CAPÍTOL 5 - DELS TITULARS DE LES AUTORITZACIONS
Article 18. Titulars de les parades
1. Tindran la consideració de titulars aquells que hagin obtingut l’autorització que
expedeix l’Ajuntament.
Els titulars de les autoritzacions hauran d’exercir directa i personalment l’activitat
comercial. Podran fer-ho també en el seu nom el cònjuge, o parella de fet acreditada per
qualsevol mitjà, els seus parents dins del segon grau de consanguinitat o afinitat, i
assalariats. Tots ells donats d’alta a la Seguretat Social en el règim que correspongui.
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2. En cas que l’autorització s’atorgui a una persona jurídica, serà necessari justificar
documentalment la relació jurídica existent entre el titular i la persona física que exerceix
l’activitat.
En cas de cooperatives, només s’atorgarà l’autorització a nom del cooperativista que
hagi d’exercir la venda.
3. Els titulars no poden acumular la titularitat de més d’una llicència i hauran d’exercir la
seva activitat de venda amb estricta subjecció a les condicions de l’autorització atorgada.
En cas que s’hagi que procedir a una substitució, la persona titular haurà de comunicarla a l’Ajuntament, amb un període d’antelació de 7 dies, amb les dades de la persona
substituta, la seva vinculació amb el titular i la causa de la substitució.
Si hi ha cap altra persona no autoritzada ocupant la parada es considerarà com un
traspàs il·legal, cosa que comportarà automàticament la pèrdua del dret del comerciant
autoritzat a ocupar-la.
Article 19. Drets i obligacions dels titulars
1. Drets
1.1 En relació amb l’Ajuntament:
a) Rebre la informació actualitzada de tots aquells aspectes que modifiquin o
afectin la venda.
b) Obtenir autorització per tal de no assistir al mercat per causa justificada, però
sense quedar eximits del pagament de les taxes corresponents.
c) Sol·licitar un canvi d’ubicació i/o ampliació del lloc d’acord amb el que
s’estableix a l’article 11.
d) Transmetre l’autorització en els casos previstos a l’article13.
e) Nomenar representants i constituir entitats de representació.
f) Promoure i impulsar comercialment el mercat així com adoptar mesures que
tendeixin a l’increment de la qualitat i la competitivitat.
g) Trobar l’espai de venda net i lliure d’obstacles.
1.2 En l’exercici de l’autorització de venda:
a) Utilitzar el domini públic assignat per exercir la venda no sedentària.
b) Vendre directament a través del vehicle, substituint la parada, sempre amb
la corresponent autorització.
c) Elaborar els seus productes en la mateixa parada, en cas d’activitat
artesana expressament autoritzada.
d) Ocupar la parada col·lindant en cas d’absència del seu titular i prèvia
autorització municipal.
e) Tots aquells drets que confereix la legislació vigent.
2. Obligacions

2.1 Respecte l’Ajuntament i altres Administracions públiques
Els titulars tenen les següents obligacions:
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a) Complir les instruccions del personal autoritzat de l’Ajuntament.
b) Complir durant tot el temps de vigència de l’autorització, els requisits que van
generar el dret al seu atorgament.
c) Desenvolupar l’activitat dins de l’horari i el calendari i amb la continuïtat que hagi
acordat l’ajuntament, sense interrupcions injustificades i complir l’horari de
càrrega i descàrrega establerts per aquesta ordenança.
d) Exercir la venda en llocs desmuntables o transportables, tenint sempre en
compte que la seva instal·lació ha d’oferir les condicions de seguretat i d’higiene
exigides per la normativa específica vigent2.
e) Les parades hauran de comptar amb tendals protectors, que s’hauran de
col·locar sense que causin molèsties als vianants ni obstaculitzar-ne el pas ni la
visibilitat.
f) Han de vetllar pel bon ús de les instal·lacions i pel normal desenvolupament de
la venda en el mercat municipal, i han de tractar amb la deguda consideració
els vianants i compradors, així com a la resta de comerciants del mercat.
g) Comunicar a l’Ajuntament les absències previstes amb anterioritat, incloent les
vacances.
h) Facilitar l’accés als inspectors i als òrgans competents de control.
i) Estar al corrent de pagament de les obligacions tributaries locals i en especial no
tenir cap deute amb la hisenda municipal per a la prestació de serveis de mercat
o per la imposició de sancions.
j) Han de satisfer la taxa prevista a l’ordenança fiscal establerta a tal efecte.
k) Han de disposar de l’autorització municipal emesa a tal efecte, obtinguda prèvia
sol·licitud segons el procediment detallat en aquesta ordenança3, i exposar-la en
un lloc visible de la parada, durant el temps en què exerceixin l’activitat.
l) Disposar en el lloc de venda dels preceptius fulls de reclamació oficial i anunciarho de forma visible i llegible.
1.2 Obligacions respecte el domini públic que s’ocupa
a) Mantenir net el espai de venda durant el transcurs de l’activitat. En acabar la
jornada de venda en l’horari establert per aquesta ordenança, els comerciants han
de recollir les seves parades i procedir a la retirada i neteja dels llocs ocupats, així
com llençar les escombraries als contenidors que l’ajuntament haurà preparat a tal
efecte, i separar les deixalles de tal manera que es compleixi amb els criteris de
recollida selectiva estipulats.
b)Reparar els desperfectes que causi a la via pública, voreres, enllumenat, arbreda,
jardineria i mobiliari urbà en general.
2.3 Obligacions amb referència als productes
Els comerciants respondran de la qualitat dels productes que venen, que en cap cas
poden ocasionar riscos per a la salut o seguretat dels consumidors, suposin frau en la
quantitat o qualitat, siguin falsificats, atemptin contra els drets de la infància i els menors
o incompleixin els requisits mínims per a la seva comercialització.
En especial amb referència als productes, els titulars han de complir els següents
deures:
a) Els productes a la venda no poden ser exhibits en cap cas directament damunt
el sòl o paviment i, sempre que les seves característiques de volum i de pes ho

2
3

Exigible, en els termes del que estableix l’art. 11 del Dleg 1/1993.
Exigible, en els termes que estableix el Dleg 1/1993.
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b)
c)

d)
e)
f)

g)

h)

i)

permetin, han de situar-se a una altura no inferior a 80 cm respecte al nivell del
sòl4.
Han de complir els requisits legals i reglamentaris per a la manipulació i venda
dels productes que destinen al comerç.
Es restringirà, prohibirà i ordenarà l’objecte comercial de les parades, d’acord
amb el grau d’exigència de la llei d’ordenació del comerç minorista, especialment
els que requereixen inspecció higiènica. Queda terminantment prohibit exercir la
venda de peix i carn, frescos o congelats, en aquestes parades, i també la
d’aquells productes que no compleixin les normes tècniques sanitàries de les
reglamentacions vigents o les d’etiquetat.
No es podran vendre productes prohibits o il·legals, aquells que la normativa
reguladora específica així ho estableixi.
Disposar de les dades de les factures i documents que acreditin la procedència
dels productes, i aportar-los a requeriment de l’administració competent.
Col·locar el preu a tots els productes: el preu de venda al públic s’ha de fer
constar precedit de la sigla PVP i s’ha d’indicar de forma inequívoca, fàcilment
identificable i clarament llegible. En cas de descompte, aquest s’ha de mostrar
amb claredat i de manera diferenciada.
Donar el pes i la mesura exacte. En aquest cas, s’ha de situar les balances de
manera que els consumidors puguin veure perfectament el pes i el preu dels
productes, i l’import de la compra.
Els titulars que venguin roba o articles que els compradors s’han d’emprovar,
han d’habilitar a l’interior o darrera de cada parada emprovadors necessaris, que
han de ser degudament tancats.
Expedir tiquets de compra o, si escau, factura, en què s’incloguin les dades
d’identificació del comerciant, el producte adquirit i el preu.

Article 20. Vacances i absències justificades
1. Els titulars podran disposar d’un període per any no superior a 4 dies de mercat en
concepte de vacances, que ha de ser comunicat a l’òrgan municipal competent amb 1
d’antelació. La manca de comunicació implicarà que aquest període d’absència sigui
considerat com a absència injustificada.
2. Quan el titular de la parada no pugui portar a terme l’activitat per malaltia o vacances,
haurà de notificar a l’Ajuntament aquesta circumstància i el nom de la persona que
exercirà l’activitat.
Es consideren absències justificades, sempre i quan estiguin degudament acreditades:
- Malaltia del titular, que l’impedeix l’exercici de l’activitat de mercat, quan es
presentin els justificants mèdics preceptius.
- En cas de matrimoni, en cas de naixement del fill o malaltia greu o mort d’un
parent fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
- L’avaria del vehicle en què es transporti la mercaderia, que dificulti el
desenvolupament normal de l’activitat comercial.
- El temps indispensable pel compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic
i personal.
Article 21. Drets dels consumidors i usuaris

4

Exigible, en els termes del que estableix l’art. 11 del Dleg 1/1993.
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L’activitat de venda no sedentària s’ha d’exercir amb ple respecte als drets de les
persones consumidores i usuàries d’acord amb la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi
de consum de Catalunya.
7. CAPÍTOL 6 - PERSONAL RESPONSABLE DEL MERCAT
Article 22. Vigilància, gestió i control durant la celebració del mercat
Correspon a l’Ajuntament exercir la gestió, administració, vigilància, inspecció i control
del mercat. Podrà adoptar les mesures cautelars necessàries, incloses la immobilització
i el decomís dels productes adulterats, deteriorats, falsificats o fraudulents que puguin
suposar un risc pels consumidors.
Aquestes mesures seran independents de les sancions que correspongui imposar.
La vigilància de la zona del mercat correspon al personal de l’Ajuntament designat que
podrà actuar també en tasques de control de mercat, en col·laboració amb el personal
del mercat.
La vigilància dels llocs de venda i dels productes exposats durant les hores de mercat
és responsabilitat dels mateixos paradistes. L’Ajuntament no es farà responsable dels
danys que es puguin ocasionar a les instal·lacions, ni del deteriorament o furt d’objectes.
Correspon a la inspecció sanitària competent examinar les condicions sanitàries dels
articles d’alimentació destinats a la venda i ordenar el decomís dels productes en
condicions deficients.
El control es durà a terme pel personal municipal designat per l’Ajuntament, amb
funcions de:
Control i registre dels titulars de les autoritzacions i dels venedors;
Situar els venedors en els llocs assignats i constatar-ne la correcta ubicació;
Resoldre incidències que puguin sorgir en les hores del mercat i comunicar, si es el
cas, al òrgan competent.
Vigilar la neteja del mercat.
Disposar de les mesures necessàries per al bon desenvolupament del mercat.
Donar compte puntualment dels fets i incidències referides als responsables
municipals.

Article 23. Comissió de seguiment del mercat
D’acord amb la normativa vigent, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès constituirà una
Comissió de seguiment del mercat de marxants, com a òrgan consultiu, per tal de
vetllar pel correcte funcionament del mercat de marxants, amb funcions de vigilància i
impuls del mercat.
La Comissió estarà constituïda per un màxim de 6 persones: estarà integrada pel
Regidor/a responsable del servei de mercats o persona delegada, pel tècnic/a municipal
responsable del mercat, per un/a treballador/a de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
designat per aquesta finalitat, pels Presidents de les associacions, pels representants
dels paradistes del mercat corresponent i pels representants de l’entitat/empresa
concessionària (en cas que s’hagi optat per una sistema de gestió indirecta).
La Comissió es reunirà, al menys, 1 vegada a l’any i puntualment quan sigui
sol·licitat per qualsevol paradista que ho requereixi. El funcionament de la comissió de
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seguiment serà democràtic i la Presidència haurà de presentar un informe anual de
seguiment del mercat de marxants.
La creació de la Comissió i futures modificacions dels membres que la integren
s’efectuarà mitjançant acord de la Junta de Govern.
La presidència de dita Comissió serà assumida pel Regidor responsable del servei de
mercats o persona delegada.

La comissió de seguiment haurà de:
1.
2.
3.
4.

Vetllar pel correcte manteniment del mercat.
Proposar i seguir l’execució dels plans de millora.
Proposar modificacions de calendari i horaris.
Determinar les disposicions de les parades i dels llocs de venda dels nous
paradistes.
5. Proposar modificacions de les característiques essencials del mercat, establerts
en la present ordenança.

8. CAPÍTOL 7 - EL RÈGIM SANCIONADOR
Article 24. Tipus d’infraccions
Les infraccions comeses pels titulars dels llocs de venda, suplents i assalariats seran
qualificades de lleus, greus i molt greus
Les infraccions prescriuran:
-

Les lleus als sis mesos
Les greus als dos anys
Les molt greus als tres anys

A efectes del còmput del termini de prescripció, aquest es considerarà iniciat a partir de
la data de comissió de la infracció. En el cas d’infraccions continuades, es tindrà en
compte la data de finalització de l’activitat il·lícita.
a) Seran considerades com infraccions lleus:
1. El comportament que produeixi molèsties al públic o altres paradistes i el contrari a
les bones costums i normes de convivència dins el recinte del mercat.
2. No tenir en lloc visible la identificació o distintiu de la parada.
3. La negligència en el correcte dipòsit dels embolcalls i productes excedents de
l’activitat.
4. L’incompliment dels horaris de descàrrega, venda i desmuntatge de les parades.
5. L’ocupació per la parada de més espai de l’autoritzat, i l’exposició de mercaderies
fora del lloc assignat.
6. No tenir a disposició del públic els fulls oficials de reclamació.
7. No exhibir els preus de venda al públic de les mercaderies.
8. No tenir a disposició dels agents de l’autoritat que li requereixen la documentació
relativa a la parada.
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9. Realitzar operacions de pesada i mesura fora de la vista del públic.
10. L’incompliment de qualsevol de les disposicions que conté l’Ordenança, que no
tinguin el caràcter de greus o molt greus.
b) Seran considerades com infraccions greus:
1. La reincidència de qualsevol falta lleu dins un període d’un any natural.
2. La manca de neteja del lloc reservat i el seu entorn, mentre es realitza la venda
i un cop finalitzat el mercat i retirades les instal·lacions.
3. Les discussions que produeixin escàndol.
4. La desobediència a les instruccions que, discrecionalment i per al bon
funcionament del mercat, doni el personal responsable del mercat
5. La manca de respecte o consideració cap als clients, altres venedors, als
empleats de l’Ajuntament i als responsables del mercat, sense perjudici de les
accions legals que es puguin exercir.
6. No disposar de les factures i documents acreditatius de la procedència licita
dels productes posats a la venda, ni aportar-los a requeriment de l’administració
competent, en el termini que aquesta determini.
7. La venda de mercaderies diferents de les assenyalades en l’autorització
municipal, o de productes defectuosos o deteriorats sense informar-ne
clarament.
8. La pràctica o la connivència en relació a la venda il·legal.
9. La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació
requerida pel personal autoritzat, amb vista al compliment de les funcions
d’informació, investigació i inspecció en les matèries objecte de la present
ordenança, com també el fet de subministrar informació inexacta.
10.
Circular o estacionar el vehicle de càrrega i descàrrega de la mercaderia
del comerciant en el mercat fora de l’ horari autoritzat.
11.
La venda practicada sense respectar els dies i hores establerts.
12.
La manca de condicions higienicosanitàries dels llocs de venda, dels
manipuladors, dels vehicles de transport d’aliments, així com dels productes i
aliments posats a disposició del consumidor.
13.
Les infraccions de la normativa vigent en matèria comercial, de seguretat
i alimentària.
c) Seran considerades infraccions molt greus:
1. La reincidència en qualsevol infracció greu dins un període d’un any natural.
2. No estar al corrent amb el pagament de les taxes corresponents de venta no
sedentària a l’Ajuntament.
3. No disposar de l’assegurança de responsabilitat civil que cobreix els riscos de
l’activitat comercial.
4. Els danys causats dolosament en parades, instal·lacions de la via publica o en
el patrimoni públic o privat.
5. Exercir l’activitat sense autorització municipal o amb una autorització caducada.
6. Exercir la venda en la parada per persones diferents de les que figuren en
l’autorització municipal, i no relacionades amb aquesta.
7. Tenir menors, en edat d’escolaritat obligatòria, treballant a la parada.
8. Incomplir la normativa de seguretat alimentària.
9. No acreditar les dades declarades per a obtenir l’autorització quan sigui requerit
amb aquesta finalitat
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10. L’ absència injustificada del lloc reservat al mercat sense la deguda justificació i
comunicació a l’Ajuntament durant 4 setmanes consecutives, o 12 setmanes en el
transcurs un any. S’exclou el període normal de vacances, que també ha de
comunicar-se per escrit.
11. El sotsarrendament, traspàs o cessió il·legal de part o la totalitat de l’espai
autoritzat.
Sense perjudici de l’anterior, es donarà trasllat a l’òrgan competent de la Generalitat en
la matèria, de les infraccions o preceptes continguts en les normatives reguladores del
comerç interior no recollides en aquesta Ordenança, dels drets de protecció de
consumidors i usuaris i de les condicions tècniques i sanitàries dels productes a la
venda.
Igualment, quan les irregularitats constatades siguin susceptibles de ser qualificades
com a falta o delicte, es donarà compte a les autoritats competents.
Article 25. Les sancions
1. Les sancions que es poden imposar consisteixen en multes pecuniàries i en la
suspensió o revocació absoluta de l’autorització.
a) Per infraccions lleus : multa de fins a 750,00 € amb l’advertiment de suspensió
de venda.
b) Les infraccions greus : multa de 750,01 € fins a 1.500,00 € i/o suspensió de
l’autorització de 1 setmana a 3 mesos.
c) Les infraccions molt greus : multa de 1.501,00 € fins a 3.000,00 € i/o revocació
de l’autorització.
Si les sancions econòmiques no es fan efectives es revocarà l’autorització.
En tots els casos de sancions derivades d’infraccions en l’àmbit sanitari i de consum,
s’aplicarà el que estableix la legislació sobre disciplina de mercat i de defensa del
consumidor.
2. Es poden imposar aquestes sancions sens perjudici de mesures cautelars en els
termes previstos en aquesta ordenança i la resta de normativa d’aplicació.
Article 26. Graduació de les sancions
Les sancions es graduaran tenint en compte les circumstàncies següents:
1. L’esmena dels defectes derivats de l’incompliment d’aquestes normes, sempre que
d’aquest incompliment no s’hagin derivat perjudicis directes a tercers.
2. La reincidència quan no sigui determinant de la infracció.
3. El grau d’intencionalitat.
4. El nombre de consumidors i usuaris afectats.
5. La quantia del benefici il·lícit.
6. El volum de vendes.
7. La situació de predomini de l’infractor al mercat.
8. La gravetat dels efectes socioeconòmics.
9. El risc de dany a la salut i seguretat.
10. A efectes de la reincidència no s’hi computen els antecedents infractors
cancel·lats
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A més a més en la graduació de les sancions es tindrà en compte el principi de
proporcionalitat i les circumstàncies atenuants i agreujants tals com el supòsit de fet i
els antecedents de l’infractor.
Article 27. Mesures cautelars
L’alcaldia pot ordenar, com mesura cautelar, la confiscació dels productes a la venda,
com a acció de cautela i prevenció de riscos amb relació a la salut de les persones o
quan hi hagi motiu fundat per a sospitar el seu origen il·lícit.
Així mateix, l’Ajuntament es reserva el dret d’adoptar la mesura cautelar de retirada de
l’autorització mentre duri la tramitació de l’expedient disciplinari.
Article 28. Mesures complementaries
En el cas de venda sense autorització o amb autorització caducada, s’ordenarà el
cessament immediat de l’activitat.
L’alcaldia podrà ordenar el decomís de la merceria adulterada, deteriorada, falsificada,
fraudulenta, no identificada o que pugui comportar riscos per al consumidor, amb
independència de la sanció imposada. Les despeses de transport i destrucció d’aquesta
mercaderia serà per compte de l’infractor.
Article 29. Competència i règim sancionador
Correspon a l’alcalde/essa la competència per imposar les sancions que preveu aquesta
Ordenança, prèvia tramitació del corresponent expedient sancionador.
9. DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària atorgades abans de
l’entrada en vigor del Decret legislatiu 3/2010, del 5 d’octubre, per a l’adequació de
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell, del 12
de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, resten automàticament
prorrogades per un període de quinze anys, a comptar de l’entrada en vigor del decret
legislatiu esmentat, és a dir fins el 7 de juliol de 2025 i són prorrogables, de manera
expressa, per períodes similars.
Aquestes autoritzacions són transmissibles, prèvia comunicació a l’Ajuntament, pel
termini que resti de la pròrroga en els supòsits previstos a l’article 13 d’aquesta
Ordenança.
Segona. Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària atorgades després de
l’entrada en vigor del Decret legislatiu 3/2010, del 5 d’octubre, per a l’adequació de
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell, del 12
de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i abans de l’entrada en
vigor de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, s’entenen concedides per un període de quinze
anys. És a dir s’aplicarà aquesta disposició a les autoritzacions atorgades entre el 7
de juliol de 2010 i el 30 de juliol de 2011.
Aquestes autoritzacions són prorrogables, de manera expressa, per períodes similars i
també transmissibles, prèvia comunicació a l’Ajuntament, pel termini que resti de la
pròrroga en els supòsits previstos a l’article 13 d’aquesta Ordenança.
SESSIÓ PLENÀRIA 09/16 - ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 22 DE SETEMBRE DE 2016 - Pàg. 43/73

AJUNTAMENT
DE
BANYERES DEL PENEDÈS

10. DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Primera. En tot allò que no estigui regulat en aquesta Ordenança, regirà la normativa
sectorial de venda no sedentària, de règim local aplicable i si s’escau la reguladora de
control de productes alimentaris.
Segona. Els preceptes d’aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques
reprodueixin aspectes de
la
legislació vigent i
altres normes de
desenvolupament, i els que incloguin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendran
automàticament modificats o substituïts en el moment en què es produeixi la modificació
dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
11. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
L’aprovació d’aquesta Ordenança deroga automàticament totes les disposicions d’igual
o inferior rang jeràrquic que s’oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb el text
que s’aprova.

12. DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop s’hagin realitzat els tràmits del procediment
d’aprovació d’ordenances establert en els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i els articles 65 i 66 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.”

ANNEX
PLÀNOL DE DELIMITACIÓ
1. Mercat Plaça de l’Ajuntament
2. Mercat Unitat d’actuació B-2
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En Banyeres del Penedès a 09 de setembre de 2016.

Amadeu Benach i Miquel
L'alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
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INTERVENCIONS
El Sr. Lluis Inglada, manifesta que es un tràmit que s’està fen ordinari perquè hi
ha unes obligacions sobre l’ordenança que es tenien que modificar i llavors com que la
Diputació ofereix una ordenança tipus per tots els Ajuntaments que tinguin mercats
municipals, doncs ens em acollit a ella, i ja s’ha unificat tot i el fet tot ajustat, llavors es
un simultani del que tenim, perquè les bases son mes o menys iguales, però només
canviem un punt.
El Sr. Jordi Guasch, entenem que es bo regularitzar els mercats municipals, i
mes si és per adequar-lo a un nou marc normatiu i amb un modelatge preparat per la
Diputació de Tarragona. Però atès que no hem pogut fer cap aportació en aquesta
ordenança no ens hi posicionarem ni a favor ni en contra.
Es produeix un debat entre els regidors.
VOTACIONS
Vots emesos: Vots a favor dels grups PSC (3), BNY (4), abstencions CIU (3), i
cap vot en contra, essent aprovada per majoria.- Exp. C/16/088
EXPLICACIONS DE VOT
No hi han explicacions de vot.
9. D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SEPARACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
BANYERES DEL PENEDÈS COM A MEMBRE ASSOCIAT DEL CONSORCI
DE SALUT D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA.- Exp. C/06/100

Obert el punt, el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. secretària-interventoratresorera, que dóna lectura a la corresponent proposta d’Alcaldia, que és del tenor literal
següent:

“PROPOSTA D’ALCALDIA
D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SEPARACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
BANYERES DEL PENEDÈS COM A MEMBRE ASSOCIAT DEL CONSORCI DE
SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA.- Exp. C/06/100
L’any 2006 l’Ajuntament de Banyeres del Penedès va acordar l’adhesió al Consorci
Hospitalari de Catalunya, acceptant els Estatuts d’aquest ens, amb els drets i
obligacions que hi figuren en els mateixos.
El Consorci Hospitalari de Catalunya va néixer l’any 1983 com a resposta a les
necessitats de gestió que tenien molts ajuntaments que s’encarregaven dels hospitals i
altres serveis sanitaris dels municipis de Catalunya. Amb el pas dels anys, el Consorci
Hospitalari de Catalunya es va anar adaptant a les necessitats de l’entorn incorporant a
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aquest projecte el camp de l’atenció a la dependència, motiu pel qual a l’any 2009 va
passar a denominar-se Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya.
El Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya és una entitat pública, de caràcter
associatiu, amb personalitat jurídica pròpia plena i independent dels seus membres per
al compliment de les seves finalitats, dirigides a la millora de la prestació dels serveis
sanitaris i hospitalaris i una més adequada utilització dels recursos disponibles en
aquells municipis en els quals l’Ajuntament hi sigui membre.
Des de la regidoria de sanitat d’aquest Ajuntament s’han valorat els beneficis de formarhi part d’aquesta associació, així com la despesa anual que suposa el ser membre de la
mateixa; i es troba adequat tramitar la separació de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès com a membre associat.
Els Estatuts de l’associació estableixen, al seu article 17, “Separació d’associats”, que
la separació del Consorci d’algun membre s’autoritzarà sempre que es justifiqui, no es
perjudiqui els interessos públics generals que el Consorci representa i estigui la institució
dissident al corrent dels seus compromisos i obligacions. A més, s’ha de formular la
intenció de separar-se del Consorci amb un preavís de tres mesos.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Acordar la separació de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès com a
membre associat del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, amb data
d’efectes 1 de gener de 2017.
SEGON.- Notificar aquest acord al Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya.”
Banyeres del Penedès, 15 de setembre de 2016
Amadeu Benach i Miquel
Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
INTERVENCIONS
El Sr. Manuel Blanco, manifiesta que es una decisión que han meditado después
de un año de bagaje aproximadamente, que comporta estar asociados a este Consorcio
y teniendo en cuenta que la cuota es de 300 y pico euros anuales, hemos visto que en
la cartera de Servicios de este Consorcio, prácticamente no nos beneficia en nada por
lo cual entendemos que no es de provecho mantener y pagar la cuota. Hemos visto
también que de los 27 Ayuntamientos que están consorciados tan solo uno es de la
provincia de Tarragona, y somos nosotros, entendemos realmente la cartera que tiene
este consorcio no es reportable, por lo que la mejor medida es desistir de este consorcio.
El Sr. Jordi Guasch, manifesta que ells la troben raonable, però ells s’abstindran,
es una decisió que han de rebre vostès, no creiem que sigui un requisit indispensable,
però nosaltres considerem que es un tema rellevant la pertinença o no a aquest
consorci, i per tant entenem que és una decisió seva.
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VOTACIONS
Vots emesos: vots a favor dels grups PSC (3), BNY (4), abstencions CIU (3), i
cap vot en contra, essent aprovada per majoria.- Exp. C/06/100
EXPLICACIONS DE VOT
No hi han explicacions de vot.
10. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA INCOACCIÓ DE L’EXPEDIENT PER
DESESTIMENT D LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. Exp. C/16/007

Obert el punt, el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. secretària-interventoratresorera, que dóna lectura a la corresponent proposta d’Alcaldia, que és del tenor literal
següent:
“PROPOSTA D'ALCALDIA
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA INCOACCIÓ DE L’EXPEDIENT PER
DESESTIMENT DE LA LICITACIÓ
DEL SERVEI DE NETEJA DE LES
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS (Exp C/16/007 )
ANTECEDENTS

- En data 19 de maig de 2016 en sessió ordinària es va aprovar per unanimitat els plecs
de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir per la contractació
del servei de neteja de les dependències municipals de Banyeres del Penedès, dit acord,
tal i com conta en els arxius municipals es va publicar en el DOUE, BOPT i perfil del
contractant.

- Detectats uns errors en els Plecs tècnics que no eren causa de resolució immediata
per part de l’Administració per no consistir en errors de fons en data 17 de juny de 2016
es va acordar per Decret d’Alcaldia amb posterior ratificació en Ple de data 21 de juliol
de 2016 ampliar el termini de presentació de la documentació requerida per tal de poder
prendre part en la licitació dels serveis de neteja de les dependències municipals fins el
dia 08 d’agost de 2016. Dit acord va ser publicat al BOPT, al DOUE i perfil del
contractant.

- A data anterior del Decret no s’havia presentat cap oferta de participació en el concurs.
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- Amb posterioritat, el tècnic es va donar compte que persistia algun error, concretament
l’annex 3 subrogació del personal, era del tot incorrecte, tal i com consta en els motius
del seu informe tècnic de data 09 de setembre de 2016.
- Des de Secretaria es va realitzar un requeriment amb RS número 1591 de data 27 de
juliol a l’empresa que subministra el servei de neteja de les dependències municipals i
amb data 8 d’agost dia que finalitzava el termini de presentació d’ofertes finalment vàrem
rebre el llistat amb les dades actualitzades a data 3 d’agost de 2016.
Revisat pel tècnic, aquest conclou que aquest últim quadre és el correcte.

- En data 8 de setembre de l’actual la Secretaria expedeix una diligència de fe pública
establint les ofertes que s’han presentat dins del termini.
FONAMENT DE DRET

PRIMER. D’acord amb l’establert a l’article 155 del TRLCSP, que a continuació
reprodueixo a tenor literal,
“Artículo 155. Renuncia a la celebración del contrato y desistimiento del
procedimiento de adjudicación por la Administración.
1. En el caso en que el órgano de contratación renuncie a celebrar un contrato
para el que haya efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el
procedimiento para su adjudicación, lo notificará a los candidatos o licitadores,
informando también a la Comisión Europea de esta decisión cuando el contrato haya
sido anunciado en el «Diario Oficial de la Unión Europea».
2. La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento
sólo podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación. En ambos
casos se compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen
incurrido, en la forma prevista en el anuncio o en el pliego, o de acuerdo con los
principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración.
3. Sólo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones de interés
público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse
una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para
fundamentar la renuncia.
4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no
subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia
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de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo
procedimiento de licitación.”
SEGON.- D’acord amb la llei l’òrgan de resolució és l’òrgan de contractació. De
conformitat amb l’informe de data 21 d’abril de 2016 l’import dels recursos ordinaris del
pressupost d’aquest Ajuntament ascendeixen a 3.297.530 € i l’import de la contractació
és de 404.000€ i 84.840€ d’IVA que suposa un 14,82% sobre els recursos ordinaris del
pressupost. Per tant, l’òrgan de contractació és el Ple.
TERCER.- Vist l’informe del tècnic municipal de 09 de setembre de 2016 que
s’incorpora a l’expedient.
QUART.- Vist l’informe de Secretaria del 09 de 09 del 2.016.
CINQUÈ.- Vist que s’han produït alguns errors no de fons, en el plec tècnic,
detectats abans de l’adjudicació i fins i tot, abans de l’obertura dels sobres.
SISÈ.- Vist que previ requeriment el quadre del personal a subrogar que ha de
ser subministrat per l’empresa i certificat com a correcte va arribar el dia 08 d’agost dia
que finalitzava el termini de presentació d’ofertes i vist que ja s’havien presentat ofertes
tal i com consta en els arxius municipals mitjançant diligència de fe pública de data 8 de
setembre de l’actual.

Per tot això, proposa al Ple l’adopció dels següents acords,
PRIMER.- Resolució o acord de l’òrgan de contractació competent, Ple,
d’iniciació de l’expedient de desistiment del contracte de l’article 155.
SEGON.- Els Serveis Tècnics emetran informe sobre la valoració dels danys,
perjudicis ocasionats i aspectes econòmics a liquidar de conformitat a l’article 155.2
del TRLCSP.
TERCER.- Se emetrà, així mateix, informe per Intervenció sobre als aspectes
econòmics del procediment en quant a la liquidació així com indemnitzacions i perjudicis
als licitadors, en el seu cas, de conformitat a l’article 155.2 del TRLCSP.
QUART.- Es comunicarà als licitadors la incoació de l’expedient i l’informe de la
compensació establerta per l’òrgan tècnic, atorgant-li un tràmit d’ audiència por termini
de deu dies a fi de que pugui al·legar i presentar els documents i justificacions que estimi
pertinents.
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CINQUÈ.- Els Serveis Tècnics informaran sobre les al·legacions presentades.
SISÈ.- L’òrgan de contractació competent: Ple resoldrà el procediment; així
mateix, es notificarà als interessats amb comunicació dels recursos corresponents.

INTERVENCIONS
El Sr. Jordi Guasch, diu que en aquest punt hi estan d’acord, i els votarem
favorablement. Entenem que va en la línia que nosaltres proposàvem en el Ple
Ordinari anterior on això ho vam manifestar. Un acord en el que vostès van
acordar una prorroga per a la presentació d’ofertes, cosa que nosaltres no
veiem gens correcte.
VOTACIONS
Vots emesos: vots a favor dels grups PSC (3), BNY (4), ICV (1), i CIU (3),
abstencions cap, i vots en contra cap, essent desestimada per unanimitat.Exp. C/16/007
EXPLICACIONS DE VOT
No hi ha cap explicació de vot.

11. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS PLECS CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
O TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR PER LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES DEPÈNDENCIES
MUNICIPALS DE BANYERES DEL PENEDÈS.- Exp. 42/2016
Obert el punt, el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. secretària-interventoratresorera, que dóna lectura a la corresponent proposta d’Alcaldia, que és del tenor literal
següent:
“PROPOSTA D'ALCALDIA
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS PLECS CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I
TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR PER LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE
BANYERES DEL PENEDÈS.- Exp 42/2016
En data 19 de setembre de 2016 el Servei tècnic de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
va emetre un informe sobre la necessitat de contractar el servei de neteja de les
dependències municipals.
Per aquest motiu es va dictar providència de l'alcaldia, en la qual es disposava:
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1. Iniciar l’expedient administratiu per a la contractació del servei de neteja de les
dependències municipals que és necessari degut a la finalització del contracte anterior,
per un import de 404.000€ i 84.840 € d’IVA amb un termini d’execució de 4 anys.
2. Que s’emeti l’informe procedent de secretaria intervenció, sobre el procediment legal
per a la licitació, i sobre l’existència de consignació pressupostària respectivament; així
com la redacció dels corresponents Plec de clàusules administratives particulars i Plec
de prescripcions tècniques.
D'acord amb tot això, per tal de procedir a la contractació del servei de neteja , per un import
de 488.840 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 404.000€, pressupost net, i
84.840 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, proposo al ple
de l'Ajuntament, l'adopció del següent:
ACORD
Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir
per la contractació del servei neteja de les dependències municipals, per un import de
488.840 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent:404.000 €, pressupost net, i 84.840 €
en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb un termini d’execució
de 4 anys.
Segon. Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació, si bé aquesta
restarà condicionada a què els plecs de clàusules estiguin definitivament aprovats.
Tercer. Optar pel procediment obert per a l’adjudicació del present contracte.
Quart. De conformitat amb l’establert al plec de clàusules administratives particulars,
la documentació per prendre part en el concurs es presentarà dins el termini que més tard
finalitzi dels dos següents:
- 52 dies naturals contats des de la data de l’anunci del contracte a la Comissió
Europea. DOUE.
- 15 dies naturals contats a partir del següent a aquell en que aparegui el referit anunci
en el BOPT.
Cinquè. Autoritzar la despesa per import de 488.840 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 404.000 €, pressupost net, i 84.840 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA)
afegit al tipus del 21%, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 2312 22700, 3120
22700, 3230 22700, 3231 22700, 3371 22700, 9200 22700, 9201 22700, 9202 22700, 9203
22700, 9240 22700, 9241 22700, 9243 22700 i 3330 22700 aquesta última pel que fa a la
neteja del Museu Josep Cañas, prevista al pressupost d’aquest organisme, integrat en el
Pressupost únic Municipal.
Banyeres del Penedès, 19 de setembre de 2016.
L'Alcalde
Amadeu Benach i Miquel

INTERVENCIONS
El Sr. Manolo Blanco, manifiesta que ellos desde hace tiempo quieren pedir de forma
extraordinaria que este punto se aborde con otro Pleno distinto, un poco en base de
maniobra de poder analizar la cláusula, entonces sin este conocimiento, ni ese detalle no
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podemos orientar la votación. Es una petición que hacemos desde el grupo de los
socialistas, no sé si legalmente, como extraordinario.
El Sr. Alcalde, la retirada era inicial
La Sra. Secretaria, la retirada era inicial
Es produeix un petit debat entre els regidors
La Sra. Secretaria, li diu a l’Alcalde que te l’opció si el vol retirar.
El Sr. Jordi Guasch, li diu a la Sra. Secretaria que ella es la que te que dir, si sí, o si
no.
La Sra. Secretaria, diu que es el Sr. Alcalde, es el que te la potestat.
El Sr. Alcalde, retira el punt.

12. D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MASSA SALARIAL DEL PERSONAL DE
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I DEL SEU ORGANISME
AUTÒNOM PER A L’EXERCICI 2016.- Exp. L/16/052
Obert el punt, el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. secretària-interventora-tresorera,
que dóna lectura a la corresponent proposta d’Alcaldia, que és del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ALCALDIA
D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MASSA SALARIAL DEL PERSONAL DE
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I DEL SEU ORGANISME
AUTÒNOM PER A L’EXERCICI 2016.- Exp. L/16/052
En l’expedient d’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal de l’Entitat
corresponent a l’exercici 2016.

ANTECEDENTS
1. Per provisió d’aquesta Alcaldia de data 22 d’agost de 2016, es va iniciar l’expedient
per a l’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal d’aquesta
Entitat corresponent a l’exercici corrent, alhora que es disposava l’emissió d’informe
per part de la Secretaria Intervenció Municipal.
2. El Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2016 va ser aprovat inicialment
pel Ple en acord de data 24 de desembre de 2015, el qual va esdevenir definitiu, una
vegada exposat al públic sense reclamacions, en data 19 de gener de 2016 .
3. En data 29 d’agost de 2016 s’ha emès informe de la Secretaria Intervenció municipal
sobre el procediment legal aplicable, en el qual s’acredita que l’import de la massa
salarial del personal laboral de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès ascendeix a
424.147,16 euros i del personal funcionari a 78.697,06 euros.
En el mateix informe s’acredita que la massa salarial del personal laboral de
l’organisme autònom Fundació Josep Cañas ascendeix a 18.162,09 euros i del
personal funcionari a 0,00 euros.
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FONAMENTS DE DRET
1. L’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSL), que modifica la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL), introdueix un nou article
103.bis, sobre la massa salarial del personal laboral del sector públic local, obliga a
les corporacions locals a aprovar anualment la massa salarial del personal laboral
del sector públic local respectant els límits i les condicions establertes amb caràcter
general en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
2. L’article 19, apartat Quatre, de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l'any 2016, disposa que la massa salarial del personal
laboral està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les
despeses d’acció social meritades per aquest personal en 2015, excloses les
prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social, cotitzacions al sistema de la
Seguretat Social a càrrec de la Corporació, les indemnitzacions motivades per
trasllats, suspensions o acomiadaments i les indemnitzacions per despeses que
hagués realitzat el treballador.
3. Aquesta massa salarial, conforme a l’apartat Dos del mateix precepte, no pot tenir
en l’any 2016 un increment global superior a l’1% respecte les vigents a 31 de
desembre de 2015, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes objectes de
comparació, tant pel que respecte a efectius de personal com a antiguitat del mateix.
4. Aquesta aprovació s’ha de considerar de competència del Ple atesa la seva directa
vinculació al Pressupost anual i a la plantilla de personal, l’aprovació de les quals
correspon a aquest òrgan municipal d’acord amb els articles 22.2.e) LBRL, 52.2.f)
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril (LMRLC), i 168.4 de la Llei d’Hisendes Locals, Text Refós
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (LHL), llevat l’excepció
prevista a la disposició addicional 16a LBRL, introduïda per l’esmentada LRSL.
5. La massa salarial aprovada ha de ser objecte de publicitat a la seu electrònica i al
Butlletí Oficial de la província en el termini de vint dies, conforme l’apartat 3 d’aquest
article 103.bis LBRL.
Per tot l'exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar la massa salarial del personal d’aquesta Entitat per a l’exercici 2016,
la qual, en termes d’homogeneïtat amb la meritada en 2015 per aquest personal, tant
respecte a efectius com a antiguitat, ascendeix les quantitats següents:
Ajuntament de Banyeres del Penedès:
- Massa salarial personal laboral: 424.147,16€
- Massa salarial personal funcionari: 78.697,06€
Organisme autònom Fundació Josep Cañas:
- Massa salarial personal laboral: 18.162,09€
- Massa salarial personal funcionari: 0,00€
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SEGON.- Fer públic aquest import en la seu electrònica de la corporació i en el Butlletí
Oficial de la província en el termini de vint dies.”
Banyeres del Penedès, 30 d’agost de 2016

Amadeu Benach i Miquel
Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
INTERVENCIONS
El Sr. Jordi Guasch, Tot i que els números que vostès presenten, no tenim cap
dubte de que siguin certs i correctes, el nostre posicionament en aquesta votació serà
contraria. I serà així perquè com hem manifestat en diferents ocasions considerem que
hi ha un sobre dimensional de la plantilla de personal, en especial pel que fa la brigada
municipal i això fa que haguem de suportar aquests costos, que al nostre entendre
podrien ser millorable.
VOTACIONS
Vots emesos: vots a favor dels grups PSC (3), BNY (4), ICV (1), abstencions cap, i
vostè en contra el grup CIU (3), essent aprovada per unanimitat.- Exp. (L/16/052
EXPLICACIONS DE VOT
No hi ha explicacions de vot.

13. D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
5/2016, DEL TIPUS SUPLEMENTS DE CRÈDIT I
CRÈDITS
EXTRAORDINARIS.- Exp. 30/2016
Obert el punt, El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. secretària-interventoratresorera, que dóna lectura a la corresponent proposta d’Alcaldia, que és del tenor
literal següent:
“PROPOSTA D’ALCALDIA

D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2016, DEL
TIPUS SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDITS EXTRAORDINARIS.- Exp. 30/2016
Antecedents
1. Per providència de l’Alcaldia de data 15 de setembre de 2016 s’inicia l’expedient per
a l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 5/2016 mitjançant suplements de crèdit i
crèdits extraordinaris.
2. La Regidoria d’Hisenda, en data 19 de setembre de 2016, ha proposat les partides i els
imports que s’han de modificar.
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3. La secretària interventora ha emès informe favorable.
Fonaments de dret
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, l’Alcalde/-essa ha
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement
de crèdit.
El finançament5 es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles
sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF) en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes
les actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques
i resta d’entitats que formen el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat
pressupostària.
Per aplicació de l’article 21.1 de l’encara vigent RD 1463/2007, de 2 novembre, pel qual
s’aprova el Reglament de desenvolupament de l’anterior llei d’estabilitat, no serà
necessària l’elaboració d’un pla econòmic financer quan les modificacions de crèdit
estiguin finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals, ja que, serà
al final d’exercici quan caldrà determinar la seva procedència.
Per tant,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 5/2016, del tipus suplement
de crèdit i crèdit extraordinari, per import de 45.031,90 euros, que cal finançar mitjançant
romanent de tresoreria per a despeses generals i baixes de crèdits d’altres partides de
despeses no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin
reduïbles sense pertorbació del respectiu servei, d’acord amb el següent detall:
Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:

5

Excepcionalment, amb operacions de crèdit i amb les limitacions que s’estableixen a l’article 177.5 del TRLRHL.
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Aplicació
pressupostà
ria

Nom

Consigna Proposta Consignaci
ció inicial d’increme ó definitiva
nt

2312 221.00 Energia elèctrica. Benestar social

150,00

400,00

550,00

3321 625.01 Mobiliari. Biblioteca pública

2.500,00

2.000,00

4.500,00

1.014,00

1.015,00

3340 227.99 Treballs realitzats per altres empreses. 1,00
Edició d’obres literàries
3370 227.99 Professors cursos

12.800,00 12.565,50 25.365,50

3421 227.06 Estudis i treballs tècnics

300,00

2.846,00

3.146,00

3427 221.00 Energia elèctrica. Pistes poliesportives

600,00

400,00

1.000,00

9200 222.00 Serveis
de
telecomunicacions. 10.500,00 10.000,00 20.500,00
Administració General
9202 221.00 Energia elèctrica. Jutjat de pau

150,00

400,00

550,00

9240 203.00 Lloguers. Centre cívic Ernest Lluch

993,60

545,40

1.539,00

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 30.170,90 €
2/ Crèdits extraordinaris:
Aplicació
pressupostària

Nom

Proposta de
consignació

2410 143.00

Altre personal. Projecte col·laboració social

4.120,00

2410 160.00

Seguretat social. Projecte col·laboració social

301,00

3410 489.01

Subvenció C.F. Banyeres. Foment de l’esport

8.000,00

3410 489.02

Subvenció C.F.B. Marc Bartra. Foment de
l’esport

2.000,00

9203 227.06

Estudis i treballs tècnics

440,00

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 14.861,00 €
Total altes crèdits :

45.031,90 euros

Finançament que es proposa:
1/ Anul·lacions o baixes dels crèdits d’altres partides de despeses no compromeses del
pressupost vigent:
Aplicació
pressupostària
3410 227.99

Nom

Consignació Proposta Consignació
inicial
a la baixa definitiva

Conveni promoció del municipi 10.000,00
amb C.F. Banyeres (patrocini o
esponsorització)

10.000,00 0,00

TOTAL BAIXES CRÈDITS: 10.000,00 €
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2/ Romanent de tresoreria per a despeses generals
Concepte
pressupostari

Nom

87000

Romanent de tresoreria per a
despeses generals

Consignació Proposta Consignació
inicial
d’increment definitiva
61.605,89

35.031,90

96.637,79

TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS: 35.031,90
euros
Total finançament :

45.031,90 euros

SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si
no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre-les.”
Banyeres del Penedès, 19 de setembre de 2016
Amadeu Benach i Miquel
Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
INTERVENCIONS
El Sr. Jordi Guasch, manifesta que en aquest punt no votaran a favor d’aquesta
modificació de crèdit. I no ho faran per diversos motius: troben excessives diverses
partides com sol les de telecomunicacions que ha doblet la seva dotació passant de
10.000 a 20.000 euros. Al igual que passa amb la de professors de cursos que passa
de 12.000 i escats a mes de 25.000 euros. I en canvi no trobem la contrapartida
d’ingressos per aquests cursos, la qual cosa ens dona a entendre que seran cursos
totalment subvencionats per l’ajuntament.
La Sra. Anna Ordoñez, diu que lo dels cursos, la previsió que hi ha es la d’abans
que es feien quatre cursos, puntes de coixí, costura, patchwork, i art aplicades, aquest
any em incorporat sis mes, la modificació s’ha de fer perquè s’ha de preveure, però si
no hi ha gent suficient no es faran els cursos, en principi estan casi tots plens, però no
es que el curs estigui subvencionat, es com ha sigut sempre, el jubilat ha de pagar la
part de jubilat, i el que no la part normal, l’únic que hi ha subvenció es, si es jubilat,
família nombrosa, i poca cosa mes, però es te de fer, perquè s’ha de preveure perquè
després si hem de pagar, que no ens passi que després s’ha de fer una modificació de
crèdit perquè no hi arribem.
El Sr. Jordi Guasch, pregunta: si es preveu doblar el nombre de cursos que
s’estan fen ara?
La Sra. Anna Ordoñez, confirma que si, que es preveu perquè tenim capacitat
per fer-ho en un principi.
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El Sr. Joan Roig, confirma que clar, amb la modificació.
La Sra. Anna Ordoñez, diu que això es la motivació del canvi.
El Sr. Jordi Guasch, diu que no son aspectes que no compartint, entenem que
ho vulguin fer vostès, però estem incrementant els períodes de pagament.
Es produeix un petit debat entre els regidors.
El Sr. Jordi Guasch, diu que els trimestrals d’aquest any ja estan vistos, després
el tercer trimestre ja veurem, i creiem que incrementar aquestes despeses, igual que
dotar amb mes personal a la brigada sobre tot, vostès ho veuen així.
La Sra. Anna Ordoñez, confirma que es donar mes servei al poble, perquè els
cursos que s’estaven fen, estaven mes capacitats a gent mes gran, i s’estan obrin cursos
per gent mes jove.
Es produeix un petit debat entre els regidors.
La Sra. Ida Berdusan, crec que estem entrant en una discussió que no dona a
lugar, o sigui vull dir.
Un, aposta per la part de cultura que considereu oportuna, vull dir igual com a
vegades doncs potser tampoc no em estat d’acord en altres criteris que s’han tingut, o
altres generes com pot ser regidora d’esport, poso l’exemple de l’esport perquè es una
cosa que tots sabem, que bueno jo ho respecto, doncs be en el tema de cultura estem
fem lo mateix, llavors vostès tenen el seu criteri, nosaltres apostem per això per
diversificar lo que considerem potser, cultura, activitat o possibilitats, penso que els
cursos que s’han incorporat que crec que a mes es una alternativa lo que s’està fen,
crec que com creixement personal, la persona que el vulgui practicar aquesta activitat
pot ser molt positiva, a mes avarca persones de qualsevol edat, aquest pot ser un,
aquest altre de cuina també crec que pot despertar bastant interès, inclús a un sector
molt difícil d’accedir com es el d’immigració potser intentarem junta una mica cuina amb
immigració, vull dir a veure les coses, no es fan perquè si, sinó estan raonades, estan
pensades, i potser que no s’hauria d’haver entrat en tant detall, però bueno, ja que m’han
preguntat doncs bueno.
El Sr. Jordi Guasch, manifesta que: com tu deies, son criteris diferents es poden
compartir o no, i pensem que son despeses que nosaltres no les s’haurien de fet
d’aquesta manera.
Es produeix un petit debat entre els regidors.
El Sr. Alcalde, diu que ahir ja ho va explicar a la junta de portaveus, però mes
que res, perquè el poble de Banyeres ho escolti, explicaré una mica lo de cultura, que
nosaltres apostem per aquí, i ja una miqueta lo de la Ida lo del futbol, home nosaltres
apostem per cultura, a diferencia dels mes de mil euros que paguem de llum pel futbol,
i mes de mil euros que ens costava la radio nosaltres hem apostat per altres coses, en
el tema de telecomunicació, ja vam llegir perquè ho sàpiga la gent, la despesa ens esta
sortint el doble sobretot els dos primers anys, perquè han cablejat tots els telèfons, tant
de l’escola, la Biblioteca, el Centre Cívic, com de l’Ajuntament, estem negociant per
ficar-nos fibra òptica, ja ho vaig explica al Ple passat que la fibra òptica arriba ja al cap,
i que intentarem que arribi aquí, per lo tant abans sigui un sistema de wifi, el wifi no
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apostem per ell, el wifi esta molt be per lo que es, ja ho vaig explicar ahir, però no parlem
de la velocitat, i un 30% dels treballadors que estaven perden entre l’ordinador i la
velocitat de navegació.
Dintre de tot això en tornat ha explicar en l’ultima acta del dia 21
de juliol, també ho vam dir, i a l’anterior també ho vam dir, diferencia de preus Jordi, es
molt mes, estan els mòbils dels regidors que desprès es descompte de la nostra nomina,
estan els terminals que s’han ficat a totes les taules, tots nous d’aquí de l’Ajuntament,
de Biblioteca mes Escola Publica, per lo tant clar la despesa pels dos primers anys puja,
d’aquí dos anys, automàticament només per passar dos anys, ens baixarà sis cents
euros de cop, clar, es una despesa, però es una proposta clar, vull dir mes que res
perquè el poble ho entengui.
El Sr. Jordi Guasch, si, si, nosaltres aquesta despesa entenem l’explicació, però
no la compartim, perquè, perquè nosaltres fa dos anys, tres anys deu fer màxim van fer
una renovació de tot el sistema de telefonia de l’Ajuntament, i si em diguessin ara vostès
que aquests telèfons eren usurers, perquè feia vint anys que no s’havien canviat , però
els telèfons, i la telecomunicació que s’ha via fet relativament nou, nou feia tres anys, la
qual cosa, i va costar uns diners.
El Sr. Alcalde, evidentment, torno a explicar al poble de que treballaven per wifi,
i nosaltres vam apostar per la fibra òptica, o sigui el sistema del cablejat no podia
funcionar, vaig tornar ha explicar allí, ho explico al poble de que nosaltres estem mirant
de que arribi aquí la fibra òptica a Banyeres, i no nomes això sinó que estem parlant
amb el Consell Comarcal t’ho vaig explicar, perquè no tenim prou força, en canvi des de
el Consell Comarcal del Baix Penedès son mes de 100.000 habitants on estén demanant
fibra òptica a casa nostra, tenim un problema molt greu amb la comunicació, i es per lo
que estan apostant, o sigui nosaltres apostem per això.
El Sr. Jordi Guasch, un motiu d’intervenció, el plantejament que fan vostès, si
mes no ho hem entès eixint, es que fan una contraposició, o fibra òptica, o wifi, i jo crec
que son conceptes diferents.
El Sr. Alcalde, tots dos funcionen en velocitat.
El Sr. Jordi Guasch, hi ha uns serveis que el wifi pot donar.
El Sr. Alcalde, i la continuarem donant.
El Sr. Jordi Guasch, i la fibra òptica te mancances.
El Sr. Alcalde, però per treballar, vuit ordinadors seguits amb fibra òptica, no es
lo mateix que amb wifi, això no ho podem dir al poble, perquè si surt per internet se sap
que no es veritat, no es lo mateix, tothom pot veure per internet, la velocitat del wifi, i la
fibra òptica.
Es produeix un petit debat entre els regidors.
El Sr. Lluis Inglada, la fibra esta lligada a industria, als polígons industrials
sobretot, per empreses es una necessitat primordial, i ha empreses que ho estan
demanant, el wifi es a nivell d’usuari, i tu des de al carrer te pots connectar, i tens la
comoditat, però no es el mateix que la fibra òptica.
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Es produeix un debat entre els regidors.
El Sr. Alcalde, nosaltres os convidem als assistents, i a vosaltres que ja ho heu
vist, aquí al sortir dos armaris aquest grans en la columna d’un cablejat, es ficarà tot el
cablejat, apostem per això, perquè? perquè no creiem, i mes amb el nou programa de
gestiona, que tenim ara, no creiem que els treballadors de l’Ajuntament hagin d’anar
clicant el ordinador a veure si baixen les dades, i tot això, tenim que treballar com se
treballa al segle vint-i-u, que es una aposta ja esta.
Es produeix un petit debat entre els regidors.
VOTACIONS
Vots emesos: vots a favor dels grups PSC (3), BNY (4) ICV (1), abstencions cap,
i vots en contra CIU (3), essent aprovada per majoria absoluta la modificació de crèdit.Exp. 30/2016.

La Sra. secretaria, pregunta si hi ha algun punt que es vulgui entrada per urgència.
El Sr. Alcalde, contesta que sí.
La Sra. secretaria, procedim a la primera votació, i la introducció per urgència, no de
per majoria absoluta.
La Sra. Secretaria, pregunta els vots a favor de introduir el punt per urgència.
Vots emesos: vots a favor dels grups PSC (3), BNY (4), ICV (1), i CIU (3), essent
aprovat per unanimitat l’entrada del punt d’urgència.
La Sra. Secretaria, llegeix la proposta.

“PROPOSTA D’ALCALDIA
14. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’ADHESIÓ A LA TERCERA PRÒRROGA DE
L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA
DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL
CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA
ENDESA ENERGIA SAU (Exp. 2012/01)
ANTECEDENTS

Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat, destinat a les
entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa
Energia SAU, havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19
de març de 2013 amb una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març
de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es detallen:
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Terme
d´energia

Terme de
potència

Preus (€/MWh)
P1

Euros/ kW i any

P2
P3
135,30 81,07
4
7 Sublot 1 (3.0A)
174,136
152,35
6
Sublot 2 (2.1A)
86,94 Sublot 3 (2.1
177,553
3 DHA)
150,93
8
Sublot 4 (2.0 A)
Sublot 5
183,228
63,77 (2.0DHA)

P1

P2
P3
9,45254 6,30170
9
0
15,754249
35,517224
35,517224
21,893189
21,893189

Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc entre
el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la modificació
del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la incorporació de la tarifa
de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris que tot seguit s’indiquen:

Preus terme de Potència
T.A.(*)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
3.1A
25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000
6.1
17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).
Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense IVA)

T.A.

PRODUCTE

3.1A

TP-DH3C

6.1

TP-DH6B

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3
P4
138,23 119,31
1
9
85,149 0,000
171,40 138,41 114,81 90,87
5
5
5
5

P5

P6
0,00
0,000 0
84,75 69,5
6
20

Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta d’acord
relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1
d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària
l’oferta de pròrroga.
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Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta
d’acord relativa a la segona pròrroga i la cessió a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACM) de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1
d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària
l’oferta de pròrroga i la cessió dels contracte a l’ACM la qual va mostrar la seva
conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.
Cinquè.- En data 19 de febrer de 2016, l’ACM ha aprovat la proposta d’acord relativa a
la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de nou mesos, des de l’1
d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, havent- se notificat prèviament a
l’adjudicatària l’oferta de pròrroga la qual va mostrar la seva conformitat dins el període
d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc
del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de
Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte.
Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord
marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals
de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes
derivats de l’Acord marc.
Tercer.- Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) pel que fa a
la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del
contracte dels corresponents documents contractuals.
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels
contractes.
Cinquè.- Article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents
en matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, aquest (Ajuntament, Consell Comarcal ...)

ACORDA
Primer.- Que l’Ajuntament Banyeres del Penedès s’adhereix a la tercera pròrroga de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de
Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de nou mesos, que va
des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, amb les següents condicions
econòmiques:
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Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)
P1
115,00
2

P2
96,809
141,56
0

163,49
4
125,26
5
144,80
9

Preus (€/kW i any)

P3
69,21
7
Sublot 1 (3.0A)

P1
40,728885

Sublot 2 (2.1A)
85,35 Sublot 3 (2.1
2
DHA)

44,444710

Sublot 4 (2.0 A)
65,07 Sublot 5
6
(2.0DHA)

42,043426

P2
24,43733
0

P3
16,29155
5

44,444710

42,043426

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les
corresponents actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui
dictar en relació a les parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme
d’energia i que siguin directament aplicables als consumidors finals de l’energia.

T.A.

PRODUCTE

3.1A

TP-DH3C

6.1

TP-DH6B

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3
P4
100,86 88,530 68,709
6
114,75 97,365 92,471 78,69
4
6

P5
-

P6
-

75,88 64,956
9

Segon.- Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric d’aquest ens
local a efectes exclusius de seguiment i control del contracte pel bon fi de la seva
execució.
Tercer.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
Quart. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018,
Barcelona) com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de
subministrament d’electricitat.”

La Sra. Secretaria, li passa els preus al grup de CIU.
Es produeix un petit debat entre els regidors.
La Sra. Secretaria, procedeix a preguntar pels vots.
VOTACIONS
Vots emesos: vots a favor dels grups PSC (3), BNY (4) ICV (1), i CIU (3), essent
aprovada per unanimitat.

SESSIÓ PLENÀRIA 09/16 - ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 22 DE SETEMBRE DE 2016 - Pàg. 65/73

AJUNTAMENT
DE
BANYERES DEL PENEDÈS

La Sra. secretaria procedeix a introduir l’últim punt de l’ordre del dia: precs i
preguntes.
15. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Alcalde, manifesta que en precs i preguntes, estén mirant lo de l’ultima
acta, i si no m’ho dius clar, penso que vam contestar tot, i no es va posposar res.
El Sr. Jordi Guasch, manifesta que hi ha un tema que s’està arrossegant, i aquell
dia no van tenir resposta, i es el tema de la línia aèria Endesa –Saifores, en el Ple de
11/02/2016, es va demanar si podien donar-nos copia l’informe tècnic que es
posicionava favorablement a aquesta línia aèria, sens va dir que era de secretaria, i no
ens van donar cap resposta.
Desprès vam torna a plantejar per un altre informe i es pregunta la posició de
l’actual govern davant d’això. Entre d’altres coses es va reconèixer que l’administració
actuant va aprofitar l’impàs de canvi de legislatura per avançar en el tema, en sentit
contrari al que durant tota la tramitació havia manifestat l’ajuntament, és a dir: que els
van “colar un gol”. I que el govern municipal actual tenia previst de sotmetre a votació
aquest assumpte en un Ple. No ens consta a data d’avui que s’hagi proposat sotmetre
aquest assumpte a consideració el plenari.
Al Ple de 21/07/2016, es torna a demanar l’informe, es respon que en la propera
visita que fem a l’Ajuntament tindríem aquest informe a la nostra disposició. Des
d’aquesta data hem fet diverses “visites” a l’Ajuntament (Plens, Juntes de portaveus,
consultes registres), i en cap cas ens ha estat facilitat.
Avui tornem a posar el tema sobre la taula perquè el considerem important, i mes
desprès de veure que Endesa ja ha demanat el permís d’obres per implantar aquesta
línia aèria.
La pregunta es? Podrem obtenir finalment una copia d’aquest informe, o potser
ens tocarà recórrer al Síndic de Greuges, i a l’Oficina Antifrau tal com vam haver de fer
ara fa un any per tal de poder tenir accés al registre d’entrades i sortides?
Ens poden dir si en algun moment sotmetran a consideració del plenari el
posicionament respecte a aquesta infraestructura aèria, i si és així, quan pensen fer-ho?

El Sr. Alcalde, manifesta que el tema de la línia aèria, em sembla que vaig
explicar tots els punts, i a l’acta diu: la Sra. Ordoñez manifesta al Sr Jordi Guasch que
dema quant vinguin a l’Ajuntament tindran una copia de l’informa sol·licitat.
Es produeix un debat entre els regidors.
El Sr. Alcalde, manifesta que sobre tot el procediment de Fecsa Endesa, encarà
no ens em reunit amb ells, la ultima reunió la vam tenir a la Bisbal amb els de Idiada, i
l’Agnès l’Alcaldessa de la Bisbal que també va venir de presencia el Lluis, hi ha un
procés evidentment no ho em portat al plenari, perquè lo que ens demanant de
contractes i convenis, i lo que ens demanant a signar encarà no esta molt clar, i encarà
ni han cosetes per allà el mig.
La Sra. Núria Figueras, manifesta que han demanat una llicencia d’obres.
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El Sr. Alcalde, sí, sí, hi ha una prorroga que ells s’avancen al procés, perquè
esta molt clar que volen que quan diguem si, ja ho tenen tot fet, això ho fan moltes
empreses que demanen els permisos per avançat.
Ja ho vam dir aquí, que si no es lliri la truita o no passa res, per això ho
vam presentar a Saifores també, nosaltres tirem endavant i acceptarem el
projecte de la línia de mitja tensió val, i ja esta, i que no s’acaba el procés.
Es produeix un petit debat entre els regidors.
El Sr. Alcalde, manifesta que si no recorda malament, es una cosa que
teníem que fer, perquè Idiada te el problema que te, el Poet que és el nostre
polígon, i te el problema que te, si volen ensorra industria, a part de ampliar algun
altre, i que si mai tenim els recursos econòmics el que sigui, ser com soterrat
però de moment no demorarem mes.
El Sr. Jordi Guasch, pregunta, si es podrà soterrar una vegada estigui fet.
La Sra. Núria Figueras, contesta que si.
El Sr. Alcalde, li comenta al Sr. Guasch que si demà mateix passa cap a
Tarragona, veuràs un supermercat que ell de la seva butxaca ha fet enterrar tota
la línia, i això existeix, ho pagues tu, nosaltres ho pagaríem nosaltres.
Dic, sí mai tenim diners, lo que no farem ho vaig dir per activa, i per
passiva és demorar més vuit anys mes, Idiada ho necessita, el polígon dels veïns
ho necessiten, i el polígon nostre ho necessita.
La Sra. Anna Ordoñez, van preguntar si el tiraven endavant que si amb
el perit, si no estem d’acord podem donar enrera però això s’endarrerirà i no
acabarem mai.
El Sr. Alcalde, però que encarà falten alguns documents, que podeu
preguntar al Magnes.
El Sr. Jordi Guasch, la falta de documents això s’entén, i ens consta lo
que nosaltres diem es, ja ens heu contestat, es que si el funcionament de
l’Ajuntament es utilitzar sense cap objecció les línies aèries.
Es produeix un petit debat entre els regidors.
El Sr. Alcalde, Jordi t’estic dient que depèn de lo que s’escrigui en el
contracte, però que sí, que nosaltres en principi apostem si tot es redacta be, i
segons com nosaltres haurem redactat és sí, que es la línia d’alta tensió penjada
aèria, ara desprès hi hauran uns secrets, uns secrets que haurem d’estimar el
temps, quant s’entra, els preus que es paguen, qui els paga, tenim lo de la
1:01:47 en sembla que ho vaig explicar molt be que es mes 300.000 euros que
Fecsa Endesa ens vol fer cobrar a nosaltres, i nosaltres vam anar a Industria a
Tarragona, i el de industria creu que pot fer que això ho pagui Fecsa Endesa,
que son 300.000 euros, per lo tant estem aquí negociant, ara si tot es lliga tirem
endavant la línia aèria de mitja tensió.
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El Sr. Jordi Guasch, passa a un altre tema, l’ús del camp de futbol per
part del Club de Futbol Llorenç, diu que han tingut coneixement de que les
instal·lacions esportives del Campo de Futbol de Banyeres han estat cedides al
Club de Futbol de Llorenç. Unes instal·lacions que van ser durament criticades
per la majoria dels membres de l’actual equip de govern i les formacions
polítiques que representen, però que gracies a aquella actuació, tan mal vista en
el seu moment ara podem cedir Llorenç en fa unes de similars, Per tant, tan
malament no es va fer en el seu moment oi?
Les preguntes serien:
Ens poden informar en quins termes s’ha fet aquesta cessió?
S’ha signat algun conveni?
Per quan temps?
Quina compensació en rep Banyeres?
I si hi ha algun altre aspecte rellevant sobre la mateixa que considerin que
hem de saber...
El Sr. Alcalde, ara sens complicarà, però independentment de que
estiguéssim d’acord, o no estiguéssim d’acord, si que es veritat que ara les tenim,
i s’estan pagant i es un gasto enorme que tenim, per tant si ara els veïns nostres
de govern ens ho demanen, arribem a un acord.
El Sr. Alcalde, dona pas a la Sra. Anna Ordoñez perquè expliqui els
tràmits que s’estan fent.
La Sra. Núria Figueres, perdona, com que has dit que era tanta la
despesa elèctrica i tal i qual com ells col·laboraran en aquesta despesa.
El Sr. Alcalde ,òbviament.
La Sr. Núria Figueras, únicament era això.
La Sra. Anna Ordoñez, a veure, lo que estem per fer es l’Ordenança
Municipal d’Espais Públics, val que això no hi ha, si cedeixes o no cedeixes, no
hi ha una ordenança que digui que poguí venir una escola de futbol, ho volem
fer per totes, futbol la pista, on sigui totes les instal·lacions que siguin
amortitzables.
Ens van demanar, per això perquè feien obres a Llorenç, i necessitaven
un lloc on entrenar i llogar els partits, venen dilluns i dimecres per la tarda, per la
tarda nit, i els dissabte a la tarda cada quinze dies lloguen els partits.
Això no es gratis, no es gratis, no es gratis, s’ha fet l’ordenança i s’ha fet
tot, i ells pagaran las part proporcional de lo que es la instal·lació, l’aigua, la llum,
la neteja que s’ha posat una neteja especial perquè vingui, però tot el cos que
s’origina a traves del Conveni, un acord de Junta, avui mateix em estat amb la
secretaria de Llorenç.
Es produeix un petit debat entre els regidors.
La Sra. Anna Ordoñez, dèiem de dir, primer vam fer un Acord de Junta, i
vam esta parlant que s’havia de fer el Conveni val, però la nostra secretaria i la
secretaria de Llorenç, ella diu que amb un acord de Junta tant de Banyeres com
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de Llorenç i amb això tindríem prou, perquè nomes els estem cedint el espai, no
els hi estem llogant, i per això pagant aquestes despeses per fer servir l’espai, i
per això el cost que pagaran serà de 900 euros, o sigui Llorenç pagarà 900 euros
en principi mensual i es per tres, o quatre mesos que ens han dit que trigaran les
obres.
Es produeix un petit debat entre els regidors.
La Sra. Anna Ordoñez, 900 o 800, esperem a veure que.
El Sr. Alcalde, diu que, o 600.
La Sra. Anna Ordoñez, si perquè avui em estan parlant de la neteja,
nosaltres la neteja hem posat la nostra, i clar en parlat i els volen parlar amb la
seva empresa de neteja, per veure si volem assumir, o no el fer la neteja al camp
de futbol, llavors queda una mica a veure com queda això la part proporcional,
clar si l’assumeixen o no.
El Sr. Alcalde, nosaltres tant lo que hem parlat amb l’Alcalde directament,
tant amb la regidora d’esport, ha estat que el consum elèctric de Banyeres, no
es el consum elèctric d’altres pobles, tenim uns costos molt alts, i un consum
molt elevat per lo tant es mes car, si voleu mes barato serà amb un altre poble,
nosaltres el favor com veïns els hi farem, aquí no anem a guanyar diners, si que
es veritat que ells tenen el conveni amb el forn d’obra que funciona molt be, o
sigui portant l’aigua, tenim l’Arboç, o sigui aquest estiu quant vam tenir el fuita
aquí dalt en el priorat que no ens arriba l’aigua, vam estar a punt d’obrir el bypass
que tenim per poder portar aigua des de Llorenç fins al Priorat, aquí a Banyeres
no vam tenir aquesta sort, però al Priorat si, per lo tant son coses que ens tenim
que ajudar mútuament entre pobles no això es així.
Es produeix un debat entre els regidors.
El Sr. Alcalde, el tema dels 200 euros, nosaltres lo que els hi em dit es
que lo que no podem fer, ni ho farem, no ho farem, es perdre diners per vosaltres
no hi podem guanyar, serà un favor, igual que quant els deixem els generadors,
les cadires i tot això, però no podem perdre diners, que voleu assumir vosaltres
la neteja cap problema ho netegeu, i os estalvieu els 380 euros, i ja esta, ara les
despeses mínimes de l’electre al camp de futbol.
Es produeix un debat entre els regidors.
El Sr. Alcalde, aquest dematí em estat parlant amb la secretaria i el
regidor d’esports, però clar ells ho han d’aprovar això també, i assumiran les
despeses fins ara, i la setmana que be penso que tenen Ple a Llorenç i clar també
el volen aprovar, son les condicions que hi ha, també es que no podem anar a
perdre.
La Sra. Anna Ordoñez, l’espai esta cedit, entre tres o quatre mesos
màxim, son quatre mesos màxim i si necessitem mes temps, hauran de tornar a
demanar. En principi han d’acabar el 23 de desembre.
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El Sr. Jordi Guasch, seguin amb el camp de futbol com a club de futbol
es a dir, vist la reducció de la subvenció que passarien de 10.000 a 8.000, hi ha
alguna justificació, o motiu.
La Sra. Anna Ordoñez, la justificació que hi ha es que, quant vam entra
el Banyeres havia fet un acord amb la fundació Marc Bartra, ja estava signat.
El Sr. Joan Roig, manifesta que no hi ha cap conveni.
La Sra. Anna Ordoñez, no hi ha Conveni, no hi ha res, en el qual el
Banyeres rebia 10.000 euros de subvenció, i d’aquesta subvenció els hi donaven
2.500 euros al Marc Bartra directament val, però allò no estava ben fet, perquè
no es el Banyeres el que li ha de donat, si es un altre entitat es l’Ajuntament el
que dona la subvenció val, ells volien cobrar igualment els 10.000, mes que facin
2.000 euros mes pel Marc Bartra.
Aquest any hem repartit els 10.000 amb els dos, en principi ha anat així.
Es produeix un debat entre els regidors.
La Sra. Anna Ordoñez, però per això en el moment que ens demanin la
subvenció, o en el moment que es justifiqui aquesta subvenció, i ens diguin
escolta, nosaltres tenim aquests gastos perquè encarà no tenim cap justificació
de cap any i no arribem, llavors haurem de fer una valoració a veure si s’ha de
fer alguna cosa mes.
El Sr. Alcalde, això ho faran ells quant arribin, però nosaltres aquest any
no hi va haver ni la partida ni res es va destinar 10.000 euros per ells, perquè va
ser la proposta d’ells que van fer l’any passat, l’any passat es va fer aquesta
proposta, nosaltres volem 10.000 i els hi donem 2.000 dels nostres al Marc Bartra
com que la proposta va ser d’ells van assumir que la proposta seria la mateixa,
ningú ha parlat de res fins ara, doncs en el seu moment.
Es produeix un debat entre els regidors.
La Sra. Anna Ordoñez, Jordi perdona, els 10.000 euros del futbol
segueixen estan, lo que passa, que es que el futbol base han marxat del Bartra
no és que es donin menys, ara en principi hauríem de tenir menys costos perquè
si no tenim el equip de futbol base hauríem de tenir menys costos, en el moment
tinguem que mirar les despeses ja ho mirarem.
El Sr. Jordi Guasch, tenim altres informes, i altres coses pendents de
Plens, a banda de l’informe de la línia d’Endesa que ja hem tractat anteriorment,
també hi ha altra documentació que vostès ens van indicar que ens facilitarien
però a hores d’ara no han fet encara. Com per exemple facilitar-nos una copia
que la Joana ha demanat de la memòria de serveis socials, i que encarà no em
rebut.
Es produeix un debat entre els regidors.
El Sr. Alcalde, si no recordo molt malament, teníem que renovar, i havia
gent que havia renovat, i gent que no havia renovat, i concretament i havia algú
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que no havia renovat, i jo vaig dir, si no recordo malament l’única era la Manoli
que en el moment no podia, val però tots els demes si havien renovar.
La Sra. Núria Figueras, la mateixa gent que hi havia?
El Sr. Alcalde, sí la mateixa gent que hi havia, l’única que faltava era la
Manoli i no va pogué fer-ho per la seva situació de moment, es veritat que ja
tenim pressupostat els desfibril·ladors per lo tant amb els desfibril·ladors entrant
els cursets de formació.
Es produeix un debat entre els regidors.
El Sr. Jordi Guasch, a l’anterior Ple Ordinari es va produir un moment de
tensió amb alguns veïns a rel d’una pregunta nostra sobre un tancament fet al
voltant de la Masia Casa Roja. Segons l’oferiment fet pel Sr. Alcalde amb
posterioritat al Ple va accedir a reunir-se amb alguns veïns de Casa Roja. No
sabem com va acabar aquest tema, no saben si hi ha algun acord, si aquell
tancament s’ha decidit de treure’l...
Ens poden informar com esta aquesta situació?
El Sr. Alcalde, sí, vam tenir una reunió amb ells, manifestaven lo mateix
que manifestaven aquí, que les tanques es traguessin i tot això, jo discrepava
perquè ja havien parlat amb l’equip e Govern, i per lo tant vam arribar a un acord,
aquest mateix acord avui esta a les sortides que sals hi ha contestat amb ells, i
va ser davant d’ells eh, i es que a l’apartat de la Masia també esta notificat i
també esta executat la resolució, com vam acabar que les portes s’obririen tot
l’estiu perquè ells volen passar per allà, ells volen passar per allà, i bueno d’acord
no ens barallem, passeu per qui durant tot l’estiu les portes estaran enganxades
a la paret perquè si que es veritat que quant vam parlar telefònicament que les
obriríem, hi havia alguna porta que es tancava, per lo tant el segon pas va ser
que les portes quedessin enganxades a la paret, això durant tot l’estiu.
A l’hivern com es fa fosc molt aviat, i pot haver mes delinqüència o mes
moviments allà, i no hi viu tanta gent de dilluns a divendres es tancaran les
portes, i el dissabtes, diumenges o festius s’obririen les portes per la gent que
volguí passar per allà.
El Sr. Jordi Guasch, hi es la solució acceptada pels veïns?
El Sr. Alcalde, sí acceptada pels veïns.
El Sr. Jordi Guasch, després un tema, ja recordem ens haureu de
perdonar, però es un tema que tenim aquí i es el tema Boscos, ja ens vau fer un
historial de com estava , i la pregunta es:
Hi ha alguna novetat rellevant en aquest assumpte?
El Sr. Alcalde, ojala
Es produeix un debat entre els regidors.
El Sr. Alcalde, l’únic que puc dir es que em estat de vacances, i la
setmana que be, tant l’últim punt que os vaig notificar que la Mireia s’ajuntava
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amb l’arquitecte d’ells, us en recordeu doncs la setmana que be es reuneixen,
no hi ha res mes d’això. L’únic que van fer es havien fins on podem arribar, i això
son els tècnics que haureu de valorar , i desprès ja veurem nosaltres,
concretament penso que m’ha dit dimecres o dijous.
El Sr. Jordi Guasch, un altre tema, a la legislatura anterior nosaltres vam
reclamar, l’Ajuntament de Banyeres va reclamar, a l’Ajuntament de Sta. Oliva
que ens traspasses la part proporcional que correspon de l’impost que percep de
IAE de IDIADA, IDIADA paga el IAE al Municipi, i això no os ha sona, que
estàvem al corrent i Sta. Oliva sals quedava els ingressos, en converses a
l’Alcalde d’aquell moment, l’Alcalde del PP va acceptar davant l’equip de Govern
nostra que procedia ha fer el retorn de la part proporcional del IAE a efectes
retroactius fins quant es pugui, quatre o cinc anys, però en aquell moment ja fa
tres anys.
El Sr. Alcalde, consta en acta?
Es produeix un debat entre els regidors.
El Sr. Jordi Guasch, tot això es va tracta a traves de la Diputació, que
ens va demanar uns informes a veure quin percentatge de participació, el sol que
tenia Banyeres dintre per poder fer el repartiment equitatiu, aquests informes si
no recordo molt malament els va fer la Mireia, i clar tot i que no es un import
desorbitat però ens correspon, i cada any que passa doncs es un any que
perdem.
No se si vostès eren coneixedors o han fet alguna mesura administrativa,
però ens val la pena perquè la finestra es per tots.
Igual que sabem que ha hagut una sentència favorable de l’ACA sobre el
tema de...
Es produeix un debat entre els regidors.
El Sr. Jordi Guasch, ens suposava pagar unes certificacions, i ara el Jutjat
ens ha donat la raó.
Sense deixar el tema de IDIADA.
La Sra. Anna Ordoñez, perdona Jordi referent a lo del IBI, ja et
contestarem perquè el mirarem.
Es produeix un debat entre els regidors.
El Sr. Jordi Guasch, sense deixar el tema IDIADA, hi hauria també una
altra cosa que nosaltres teníem especial èmfasis o especial inquietud en seguir
tot el tema de les llicències d’obres perquè són uns impostos que es deriven
importants, que s’han de reflectir amb uns altres Ajuntaments, no sabem si s’han
fet obres noves, si hem pagat, si estem al corrent, ...no sé si aquesta informació
se’ns pot facilitar, si ens poden dir si ha hagut ingressos sí, no.
Es produeix un debat entre els regidors.
El Sr. Jordi Guasch, per part nostra ja està.
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El Sr. Alcalde, jo nomes volia assabentar, perquè ahir ho vam parlar a la
Junta de portaveus lo del PMP, que no ens vau aprovar lo de donar compte a
l’informe d’intervenció trimestral dels pressupostos de l’últim Plenari que van fer
que vau dir que no podia sortir.
Es produeix un debat entre els regidors
El Sr. Alcalde, però es que nosaltres, mes que res ho volia dir perquè en
les dos últimes actes que havíeu fet vosaltres, també havia sortir en negatiu.
Es produeix un debat entre els regidors.
Els regidors Sr. Jordi Guasch i Sra. Núria Figueras afirmen que ha quedat
clar.
El Sr. Alcalde, pregunta si hi ha alguna cosa mes.
I no havent-hi més assumptes a tractar la Sr. alcalde–president alçà la sessió a
les 20:30 hores, de la qual s’estén la present acta, que signa la Sr. alcalde, amb mi, la
secretaria-interventora, que certifico.
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