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Ajuntament de Banyeres del Penedés
(Tanagona)

ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÉS EN SESSIÓ
EXTRAORDINARA QUE TINGUÉ U.OC EL DIA 23 DESEMBRE DE 2008.

A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedés, essent el dia 23 de
desembre de 2008, a les 20.05 hores, sota la Presidéncia de l'Alcalde Sr. Josep Maria
Abril i Palacios, assistits per el Secretari - Interventor de la Corporació, Sr. Joan Manel
Ferrera lzquierdo, es reuneixen els Regidors:

1 Sr. José María Acosta Fajardo,
2 Sra. lda Pilar Josefa Berdusan Farre.
3 Sra. Núria Figueras Tuset,
4 Sr. Lluís Inglada Jané,
5 Sra. Conxita Ribosa Cocinero,
6 Sr. Salvador Solé Alegret,
7 Sr. Jorge Santalla Montes

Es troba absent de la sessió el Sr. Avelino MenéndezSuárez, Sr. Luís F. Suárez López i la
Sra. Sonia Andrés Ramirez, per motius préviament justificats.

Els reunits constitueixen quórum suficient per a la válida celebració de la sessió que ha
estat oportunament convocada per aquest dia i hora.

ORDRE DEL DIA

1. APROVAGIÓ, SIS'ESCAU, INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL EXERCICI
2009 H/08/152.

APROVACIÓ, SIS'ESCAU, INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2OO9
H108t152.

Antecedenfs

L'alcalde de I'Ajuntament ha elaborat el pressupost general per a I'exercici 2009.
L'interventor i el secretari de l'Ajuntament han emés els informes favorables que figuren a
I'expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu
212004, de 5 de marg, pelquals'aprova elText refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.

Fonaments de dret

En la tramitació dels pressupostos s'han seguit els requisits exigits per la legislació vigent i
els órgans competents han proposat préviament els pressupostos dels organismes que
l'integren, conformement als seus estatuts o al document fundacional.
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La tramitació i aprovació del pressupost s'ha de fer de conformitat amb els articles 162 a
171 del Reial decret legislatiu 212004, de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90, i els articles 3, 19 i
22 de la Llei 1812001, de 12 de desembre, general d'estabilitat pressupostária.

Per tant,

Es proposa al Ple I'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general per a I'exercici de 2009, el qual,
resumit per capítols i per a cadascun dels organismes que l'integren, és el següent:
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Denominació del lloc
de treball

No places Grup Escala Subescala Nivell Situació

Secretari - interventor 1 A1 Adm. General Técnica 28 OcuDada
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SEGON.- Aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball que es detallen en
I'esmentat pressupost.

TERCER.- Aprovar les bases d'execució del pressupost.

QUART.- Exposar-lo al públic mitjangant la inserció de I'anunci al Butlletí Oficial de la
Província i en el tauler d'anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies hábils,
durant ef qualels ínteressats podran presentar-hi recfamacíons.

CINQUÉ.- Aquest acord es considerará definitiu si no es produeixen reclamacions en
contra durant el termini d'exposició pública, i entrará en vigor en I'exerc¡ci al qual es
refere¡x, quan s'hagi complert el que disposen I'article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de régim local, i I'article 169 del Reial decret legislatiu 212004, de
5 de marg, pel qual s'aprova elText refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÉS

ENTITAT LOCAL

A ) FUNCTOwAR S

A.1 Funcionaris de carrera amb habilitació de carácter nacional

A.2 Funcionaris de carrera propis de l'entitat local

L Escala de I'Administració general:

ll. Escala de l'Administració especial

Denominació del
lloc de treball

No
places

Grup Escala Subescala Classe Nivell Situació

Agutzil d'oficis AP Adm.
EsDecial

Serveis
especials

Personal
d'oficis

1 4 Ocupada

B) PERSONAL LABORAL

l. Personal laboral de carácter permanent o fix:
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Denominació del lloc de
treball

No
olaces

Grup Escala Subescala Nivell Situac¡ó

Técnic d'Adm. General I A1 Adm.
General

Técnica 30 En comissió de serveis, des
del 28-1-2008
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OBSERVACIONS

La plaga d'auxiliar adminístratiu de l'área secretaria en rég¡m laboral, prevista a
la plantilla de personal de I'entitat local, es preveu amortitzar durant I'exercici i
crear una nova plaga d'administrativa, que es cobrirá mitjangant un procés de
concurs - oposició.

ll. Personal laboral de carácter no permanent

Denominació del iloc cle treball /Vo places GruD Titulació exiqida Situació
Auxiliar informitrb (temps parc¡al) 1 c2 Graduat escolat FP primer

orau o equivalent
Vacant ocupada
lcmnorelménÍ

Técnic educador Escola Eresso/ 2 c1 Ba*.¡ilerat, FP de segon grau
o eouivalent

Vacant ocupada
Temporalment

Aux ili ar Escola Eresso/ 1 c2 Graduat escolar, FP primer
grau o equivalent

Vacant ocupada
TemDorelment

Auxiliar Escora Bressol (temps
oarciall

2 c2 Graduat escolar, FP pñmer
orau o eouivalent

Vacant ocupada
Temporalment

Auxiliar Enginyeria (Temps
Parcial)

t c1 Bail,iilerat, FP de segon grau
o equivalent

Vacant ocupada
Temporalment
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Denominació del lloc de treball /\/o

olaces
Grup Titulació exigida Situació

Técnic Soci - Cultural I A2 Diplomatura OcuDacla en DroD¡etat
Admi ni strati u área econdrnica .t c1 Bafi,iilerat, FP de segon grau

o eouivalent
Ocupada en propietat

Ad m i n i strati u Seryels Té cn ics I c1 Baüillerat, FP de segon grau
o eouivalent

Ocupada en propietat

Administratiu área económ¡c -
Laboral

1 c1 Ba*¡l@raL FP de segon grau
o equivalent

Ocupada en propietat

Aux. Administratiu área
recaotació

1 c2 Graduat escolar, FP pimer
orau o eou¡valent

Ocupada en prop¡etat

Aux. Administratiu área de
Reoisfre General

1 c2 Graduat escolar, FP prímer
qrau o equ¡valent

Ocupada en propietat

Aux. Admtntstralu area de
secretaria

1 c2 Graduat escolar, FP primer
orau o eouivalent

Ocupada en propietat

Aux. Administratiu Administració
área de secretaria

c2 Graduat escolar, FP primer
orau o eouivalent

Vacant ocupada per
co ntracte d' i nte ri n itat

Aux. Adminístratiu Administració
Gcncral ltemosneraiall

1 c2 Graduat escolar, FP primer
qrau o equivalent

Vacant ocupada per
?-nnt rA.:le ¡f i ntc ri n it at

Agutzil 1 AP Ce ñif ic at d'e scol aritat Vacant ocupada per
contr acte d' interi nitat

Professora costura (temps
Darciell

1 c1 Graduat escolar, FP primer
grau o equivalent

F¡x d¡scont¡nu

D¡rector mestre Escola Bressol 1 A2 Diplomatura Vacant ocupada
Temporalment

Técnic educador Escola Bresso/ 3 c1 Ba*iilerat, FP de segon grau
o equivalent

Vacants ocupades per
Contracte d' i nteri n itat

Aux iliar Escol a Bresso/ I c2 Graduat escolar, FP primer
qrau o eouivalent

Vacant ocupada per
a,ant raole d' i nÍc ri n it at

Auxiliar Biblioteca I C2 Graduat escolar, FP primer
qrau o equivalent

Vacant ocupada per
Contracte d' i nte ri n it at

Cap de Manten¡ment I c2 Graduat Escolar Vacant ocupada
temDorelment

V¡g¡lant .t AP Ce rtif ic at d'e scol aritat Vacant ocupacla
temDoralment

Vigilant 4 AP Ce ¡tificat d' e scol aritat Vacant ocupada
temDoralment
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Monitor Local Joves ( Temps
oerciall

1 c2 Graduat escolar, FP prímer
qrau o e1u¡valent

Vacant ocupada
Temporalment

c) PERSONAL EVENTUAL

No n'hi ha cap plaga creada

JOSEP

A ) FUNCIONAR S

A.1 Funcionaris de carrera amb habilitació de car¿cter nac¡onal

B) PERSONAL LABORAL

8.1 Personal laboral de carácter petmanent o fix:

8.2 Personal laboral de carácter no petmanent

c) PERSONAL EVENTUAL

No n'hi ha cap plaga creada

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL
PENEDÉS ANY 2OO9

ENTITAT LOCAL

Denominació del lloc
de treball

No
olaces

Grup Escala Subescala Nivell Situació

Secretari-l nte rve ntor A1 Adm. General Técnic 28 Ocupada

Denominac¡ó del lloc
de treball

/Wp/aces Grup Titulació exigida Situació

Técnic en Belles Añs A 1 Llicenciatura Vacant ocupada per contracte
d'interinitat

A u x i I ¡ ar Ad m ¡ n ¡ strati u 1 C2 Graduat Escolar, FP pr¡mer grau
o equ¡valent

Vacant ocupada per contracte
d'interinitat

Denom¡nac¡ó del lloc
de treball

N" places Grup Titulació exígída Situació

Informador Cultural 1 c2 Graduat Escolar, FP primer
qrau o equivalent

Vacant ocupada Temporalment
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1.. LLOCS DE TREBALT RESERVATS A FUNCIONARIS

l.l.- Cosso s d'habilitació nacional
l.l.l Denominació del lloc de treball: Secretaria Intervenció. Coberta pel Sr. J.M.F.l.
Característiques essencials: Fedatari públic municipal. Assessorament legal preceptiu,
control i fiscalització interna de la gestió económic - financera i pressupostária de
I'Ajuntament, coordinació del servei administratiu de la Corporació.
Requisits per a desenvolupar el lloc: Llicenciatura de dret, ciéncies polítiques, sociologia o
económiques.

Nivell de Complement de destí: 28
Grup i classe: A1, funcionari d'habilitació nacional.
Complement específic: 25.361,00 € (import total anual)

1.2.- Funcionaris propis de I'entitat íocal

1.2.1 Escala d'administració general
1.2.1.'l Denominació del lloc de treball: Técnic grup A1 adscrit a Secretaria i Urbanisme,
ocupada en propietat pel Sr. J.P.T. en comissió de serveis des de 21 de gener de 2008 per
un periode de dos anys.
Característiques essencials: Tramitació d'expedients de contractació d'obres, finangament
d'inversions, tramitació de projectes d'obres municipals ide patrimoni municipal. Tramitació
i confecció d'expedients d'ordenances normatives. Tramitació d'expedients de planejament
urbanístic, general i derivat.
Requisits per a desenvolupar el lloc: Llicenciat universitari
Nivell de Complement de destí: 30
Grup :41
Classe: Escala d'Administració General; subescala técnica
Complement específic: 8.280,30 € (import total anual)
Com plement prod uctivit at: 2.61 4,68 € (im po rt total an ual)

1 .2.2 Escala d'administració especial
1.2.2.1Denominació del lloc de treball: Agutzil, ocupada en propietat pel Sr. P.A.R.
Característiques essencials: Obertura del Col'legi Mare de Deu del Priorat, reparació de
portes, finestres del edifici, neteja de papereres i recinte del parc públic, reparació de
fluorescents itota la il'luminació interior, assisténcia al professorats de qualsevol incidéncia
en les classes, ficar la calefacció i manteniment de radiadors, assisténcia per obrir
polisportiu, assisténcia a l'empresa CJAM que porta les obres de I'ampliació del centre i a
I'empresa Serunion, reparacions de fontaneria.
Requisits per a desenvolupar el lloc: Certificat d'escolaritat.
Nivell de Complement de destí: 14
Grup :AP
Classe: Escala d'Administració Especial, Subescala de serveis especials, classe personal
d'oficis
Complement específic: 3.635,80 (import total anual)
Complement de productivitat: 3.336,36 (import total anual)

2.- LLOCS DETREBALL SUBJECTESA LA LEGISLACIÓ LABORAL

2.1 Personal laboral de carácter permanent o fix
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2.1.1 Denominació del lloc de treball: Técnic soci - cultural ocupada en propietat per la Sra.
M.M.G.
Característiques essenc¡als: Tramitació d'expedients culturals i de promoció d'entitats
cíviques. Tramitació d'expedients de subvencions. Organització i gestió d'exposicions,
conferéncies o xerrades. Protocol actes oficials. Organització d'excursions i activitats soci -
culturals. Organització de cursos i tallers municipals( puntes al coixí, arts aplicades,
alfabetització adults, costura, cerámica adults i jove) preparació dels rebuts bancaris a
través de la Caixa Tarragona, Gestió de Batallers (Nadal, Setmana Santa i Estiu),
Participació en el Jove Baix Penedés i assisténcia a les reunions setmanals, Responsable
del Punt d'lnformació Juvenil del Municipi. Organització de festes culturals (3 Tombs,
Santa Eulália etc) i festes ( Flama del Canigó, Festa Major, Diada, Reis). Contacte amb
serveis socials (Treballadora Social o Educadora Social).
Requisits per a desenvolupar el lloc: diplomatura universitária
Grup:A2
Retribucions básiques: 22.050,00 € (import total anual)

2.1.2 Denominació del lloc de treball: Administrativa adscrita al Departament de
Comptabilitat i Intervenció, ocupada en propietat per la Sra. l.R.S.C.
Característiques essencials: Control i seguiment dels moviments de Tresoreria (comptes
operatius i comptes financers). Tramitació administrativa expedient d'aprovació del
pressupost. Tramitació administrativa expedients de modificacions de crédit del
pressupost, Tramitació administrativa expedient liquidació pressupost, Proporcionar les
dades necessáries per a la formació del Compte general, com també dels comptes, els
estats i els documents que s'han d'elaborar i trametre als órgans de control extern,
Tramitació administrativa expedient Compte general, elaboració de la memória explicativa,
Tramitació administrativa expedients contribucions especials i quotes d'urbanització,
Comptabilització operacions ingressos i despeses, pressupostáries i no pressupostáries,
Seguiment del procediment de despesa en totes les seves fases, Fiscalització dels
ingressos, Emissió d'informes d'intervenció sobre el crédit pressupostarí dísponíble i
justificatius de subvencions. Elaboració d'informes económic - financers per a la fixació de
les taxes i preus públics. Seguiment de la situació de les operacions de crédit concertades
per l'entitat (amortitzacions, tipus d'interés,...) i tramitar la concertació de noves, si s'escau.
Aplicacíó dels princípis comptables generals. Operacions de fid'exercici, amb la supervisió
dels serveis económics de la Diputació de Tarragona, Tancament i obertura de la
comptabilitat, amb el suport de I'empresa subministradora de l'aplicatiu informátic i dels
serveis económics de la Diputació de Tarragona. Facilitar la informació necessária al
Ministeri d'Hisenda per a la confecció d'estadístiques económico-financeres. Retre la
informació económica i financera requerida per a la presa de decisions polítiques i de
gestió.
Requisits per a desenvolupar el lloc: Batxillerat, Formació Professional de segon grau o
equivalent.
Grup: C1
Retribucions básiques: 26.600,00 € (import total anual)

2.1.3 Denominació del lloc de treball: Administrativa Serveis Técnics, ocupada en propietat
per la Sra. A.B.K.
Característiques essencials: Obres: Informació a I'interessat (sobre la viabilitat del projecte
sol'licitat, la documentació a aportar en funció de la classificació de l'obra sol'licitada),
obertura d'expedients, revisió de la documentació (projecte, estudis de seguretat i salut,
fulls d'estadística), assisténcía als técnics (pre-informar expedients, contacte amb
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interessats, recopilació d'antecedents, etc), gestió i seguiment de l'expedient fins al
tancament (redacció de documents, acords, decrets, notificacions, requeriments), estudi i
valoració de la normativa urbanística a aplicar en cada cas (lle¡s, ordres, ordenances,
reglaments), redacció d'informes jurídics, prévia consulta amb técnics i secretari,
rcalilzació d'estudis comparatius i percentuals de les obres, visita a les obres, si s'escau
per traslladar la possible irregularitat o deficiéncia al Técnic. Urbanisme: recepció de
projectes, preparació i desglós per traslladar al técnic corresponent, consultes e
intermediacions amb les diverses administracions, redacció de trasllats d'informes técnics,
contacte amb empreses de gestió i manteniment urbanístic (Sorea, Endesa, Telefónica i/o
les seves gestores). Activitats: lnformació a l'interessat sobre el trámits a fer d'acord amb
la classificació mediambiental del projecte, lnformació a l'interessat sobre la compatibilitat
del projecte sol.licitat, Classificació de l'activitat segons barems mediambientals, Obertura i
seguiment d'expedients, Tramitació d'acord amb les directrius dels técnics, la llei, la
normativa, reglaments i ordenances, Seguiment dels expedients de classificació l, ll.l i ll.2
de la Liia amb els diferents organismes i administracions fins a I'obtenció de la llicéncia
ambiental, Cálcul de la base i aplicació dels coeficients per valorar la llicéncia i les taxes,
Visites a les activitats que ho requereixin per donar trasllat de presumptes anomalies o
defectes evidents als técnics.
Requisits per a desenvolupar el lloc: Batxillerat, Formació Professional de segon
grau o equivalent.
Grup: C1
Retribucions básiques: 20.909,00 € (import total anual)

2.1.4 Denominació del lloc de treball: Administratiu/va Area Económic-Laboral, ocupada
en propietat per la Sra. B.B.B.
Característiques essencials: Area Económic: Registre i control de la facturació, registre i
seguiment dels moviments de la Tresoreria local, seguiment individualitzat de la situació
deudora o creditora dels interessats que es relacionin amb I'entitat local, comptabilitazació
d'operacions d'ingressos i despeses pressupostáries i no pressupostáries, facilitar les
dades a la gestora sobre les liquidacions d'lVA ¡ IRPF, relacions amb I'Agéncia Catalana
d'aigua (autoliquidacions trimestrals del cánon de I'aigua, certificacions de les despeses
depuradores), Facilitar informació sobre l'execució del pressupost i emetre informes sobre
I'existéncia de crédit a una partida concreta, realització de remeses bancáries de
pagaments de factures i nómines, seguiments d'expedients de subvencions atorgades a
entitats culturals del municipi, tramitació i seguiments d'expedients deldepartament
d'hisenda.

Area Laboral: Gestió de nómines, contractes laborals, afiliacions, altes i baixes del
personal, control intern d'incidéncies del personal (altes i baixes laborals, vacances,
permisos, llicéncies), tramitació i seguiment dels expedients de Plans d'ocupació
subvencionats pelServeid'Ocupació de Catalunya destinats a la contractació de
treballadors desocupats, tramitació d'ofertes de treball enviades per Empreses de la
Comarca i Empreses de TreballTemporal, tramitació de curriculums de ciutadans de
Banyeres del Penedés que recerquen feina.

Requisits per a desenvolupar el lloc: BUP, Formació Professional de segon grau o
equivalent.
Grup: Cl
Retribucions básiques: 22.050,00 € (import total anual)

2.1.5 Denominació del lloc de treball: Auxiliar Administrativa Administració General.
ocupada en propietat per la Sra. P.C.F.
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Característiques essencials: Liquidació de I'impost sobre l'increment de valor dels terrenys
de naturalesa urbana. Registre civil. Tramitació d'edictes que provenen d'altres
administracions i control i acreditació dels terminis d'informació pública al tauler d'anuncis
municipal. Redacció i preparació de les actes de les Juntes de Govern. Convocatória
d'Organs Col'legiats. Control Decrets d'Alcaldia. Tasques de suport auxiliar en la
preparació i notificació dels acords adoptats pels órgans col'legiats de la corporació.
Requisits per a desenvolupar el lloc: graduat escolar, Formació Professional de primer
grau o equivalent.
Grup: C2
Retribucions básiques: 18.746,00€ (import total anual)

2.1.6 Denominació del lloc de treball: Auxiliar Administratiu/va Area de Registre General,
ocupada en propietat per la Sra. M.|.M.G..
Característiques essencials: Atenció al públic, Atenció telefónica, Registre general
d'entrades, Repartiment de les entrades per cada departament de treball, Registre
general de sortides, Gestió Correus amb programa GANES per tramitar les sortides de
Registre Civil, Jutjat de Pau, Mancomunitat, Fundació Josep Cañas, Centre Cívic i
Ajuntament de Banyeres, Gestió i control del registre digitalitzat, Registre d'avals,
Registre d'escriptures, Registre d'informes técnics, Gestió. Arxivar documents,
Tramitació d'anuncis al BOP, DOGC, BOE i diaris, Escanejar qualsevol documentació,
Creació d'expedients Administratius, Fer Certificats d'empadronament, histórics i de
convivéncia, enregistrament informátic de dades, Control de I'agenda de la Treballadora
Social i Educadora Social, Fer fotocópies que sol'liciten els habitants, Qualsevol altre
tasca que guardi relació amb les anteriors i pugin ser manades per I'Alcalde president
en l'ús de les seves atribucions básiques per direcció de I'administració munícipal.
Requisits per a desenvolupar el lloc: graduat escolar, Formació Professional de primer
grau o equivalent.
Grup: C2
Retribucions básiques: 17.736,60 € (import total anual)

2.1.7 Denominació del lloc de treball: Auxiliar Administratiu/va Area de Recaptació,
ocupada en propietat per la Sra. M.C.G.
Característiques essencials: atenció al públic, atenció telefónica, altes i baixes del
Padró Municipal d'Habitants, revisió mensual del fitxer d'errors del Padró Municipal
d'habitants, tramitació dels expedients de renovació dels estrangers no comunitaris, fer
ceftíficats d'empadronament, convivéncia, histórics, etc, resoldre les sol'licituds
procedents d'altres organismes oficials sol.licitant dades d'un habitant del municipi, altes
i baixes del padró tributari, atendre, informar i resoldre les reclamacions de rebuts
(aígua, brossa, ibi urbana i rústega, impost circulació, gual, nínxofs, etc),tancament dels
diferents tributs, certificats de bens, numeració, etc,gestió i control d'edictes de diferents
organismes,Plus valies,sinistres: fer tot el procediment des de que es genera fins que
s'abona I'import del mateix, Control de les diferents assegurances de l'Ajuntament,
Expedients de canvi de numeració dels carrers, Obrir i repartir el correu electrónic de
I'Ajuntament, Seguiment del nivell de clor de I'aigua del municipi, Trastos, fer el llistat i
enviar-lo, Axivar ,autoritzacions per cremar,Fer fotocopies que sol'liciten els
habitants,Control de I'agenda de la treballadora i educadora social,Qualsevol altre tasca
que guardi relació amb les anteriors i puguin ser manades per I'Alcalde President en l'ús
de les seves atribucions básiques per direcció de I'administració municipal, tenir ple
coneixement per assumir les tasques desenvolupades per la meva companya en
períodes de vacances o per abséncia momentánia del lloc de treball
Requisits per a desenvolupar el lloc: graduat escolar, Formació Professional de primer
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grau o equivalent.
Grup: C2
Retribucions básiques: 17.736,60 € (import total anual)

2.1.8 Denominació del lloc de treball: Auxiliar Administratiu/va Administració General,
ocupada fins a la cobertura definitiva de la plaga pel Sr. LG.E., a temps parcial.
Característiques essencials: Tramitació expedients de disciplina urbanística, Creació dels
llibres oficials d'actes i decrets, Creació i manteniment del registres municipals, (registre
general, registre Fundació Josep Cañas, registre Mancomunitat de I'Albornar), Utilització
d'eines de CAD per crear o modificar mapes. (p.e. numeració de carrers),Manteniment de
I'inventari municipal. Tasques de suport informátic en general.
Requisits per a desenvolupar el lloc: graduat escolar, Formació Professional de primer
grau o equivalent.

Grup: C2
Retribucions básiques: 5.623,80 € (import total anual)

2.1.9 Denominació del lloc de treball: Cap de Manteniment, vacant ocupada temporalment
pelSr .  M.S.R.
Característiques essencials: Encarregat del manteniment dels locals municipals,
Coordinador dels agutzils, personal de plans d'ocupació, tracte amb empreses de
subministradores de l'Ajuntament.
Requisits per a desenvolupar el lloc: Graduat Escolar
Grup: C2
Retribucions básiques: 21.350,00 € (import total anual)

2.1.10 Denominació del lloc de treball: Auxiliar Administratiu/va Administració General,
ocupada vacant ocupada per contracte d'interinitat pel Sra. E.M.M
Característiques essencials: preparació i notificació dels acords adoptats pels órgans
col'legiats de la corporació, confecció d'actes, tramitació d'expedients de secretaria (
contractes menors, sol' licituts), realització d'oficis.
Requisits per a desenvolupar el lloc: Certificat d'escolaritat

Grup: C2
Retribucions básiques: 17.736,60 € (import total anual)

2.1.11 Denominació del lloc de treball: Agutzil, ocupada fins a la cobertura definitiva de la
plaga pelSr. J.C.C.
Característiques essencials: Custódia i vigiláncia dels béns, serueis, instal'lacions i
dependéncies municipals. Vigiláncia, inspecció i control de les activitats que es realitzen a
la via pública. Vetllar per al compliment dels reglaments, ordenances, bans, resolucions i
altres disposicions o actes municipals. Col'laborar amb les forces i cossos de seguretat de
I'Estat i amb la Policia Autonómica en la protecció de les manifestacions i el manteniment
de l'ordre en grans concentracions humanes quan sigui requerida per aquest fet. Vigilar els
espais públics. Controlar el nivell de clor dels pous municipals. Transportar les efraccions
de sang del consultori médic municipal al cap del municipi de I'Arbog. Recaptar
setmanalment la taxa d'ocupació de la via pública per les parades de venda ambulant..
Repartiment de notificacions i convocatóries. Col'laboració en la distribució de eines durant
les Festes i muntatge d'escenaris. Col'locació de bans a les cartelleres públiques.
Qualsevol altra funció de seguretat que li sigui encomanada.
Requisits per a desenvolupar el lloc: Certificat d'escolaritat.
Grup:AP
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Retribucions básiques: 20.188,00 € (import total anual)

2.1.12 Denominació del lloc de treball: Mestre escola bressol municipal, ocupada fins a la
cobertura definitiva de la plaga per la Sra. B.E.O.G
Característiques essencials: Programar les activitat de I'aula, programar les activitats
generals de I'escola, realitzar dos informes anuals per infant ( adaptació i final de curs),
realitzar entrevistes als pares/mares ( una al principi de curs i cada vegada que aquest ho
sol.licitin), assessorament a les famílies en casos de necessitats educatives facilitants el
contacte amb professionals (CDIAPE), organitzar les reunions dels pares i mares a principi
del curs, confeccionar el dossier informatiu per entregar a les famílies, realilzar la comanda
de material de tot el curs, realilzar la memória anual, organitzar el casal d'estiu durant el
mes de juliol (comanda de material, programació de les actívitats).
Requisits per a desenvolupar el lloc: Diplomatura universitária en educació infantil.
Grup: A2
Retribucions básiques: 22.362,14 € (import total anual)

2.1.13 Denomínacíó del floc de treball: Técnic Educador escola bressol municipal,
ocupada fins a la cobertura definitiva de la plaga per la Sra. A.M.B.G.
Característiques essencials: Programar les activitat de I'aula, programar les activitats
generals de I'escola, realitzar dos informes anuals per infant ( adaptació i final de curs),
realitzar entrevistes als pares/mares ( una al principi de curs i cada vegada que aquest ho
sol.licitin), assessorament a les famílies en casos de necessitats educatives facilitants el
contacte amb professionals (CDIAPE), organitzar les reunions dels pares i mares a principi
del curs, confeccionar el dossier informatiu per entregar a les famílies, realitza¡ la comanda
de material de tot el curs, realitzar la memória anual, organitzar el casal d'estiu durant el
mes de juliol (comanda de material, programació de les activitats).
Requisits per a desenvolupar el lloc: Técnic en educació infantil o técnic especialista en
jardins d'infáncia.

Grup: C1
Retribucions básiques: 17.736,60 € (import total anual)
Plus Direcciá: 1.812,8 € (import total anual)
2.1.14 Denominació del lloc de treball: Técníc Educador escola bressol municipal,
ocupada fins a la cobertura definitiva de la plaga per la Sra. B.M.S
Característiques essencials: Programar les activitat de I'aula, programar les activitats
generals de l'escola, realitzar dos informes anuals per infant ( adaptació i final de curs),
realitzar entrevistes als pares/mares ( una al principi de curs i cada vegada que aquest ho
sol.licítin), assessorament a les famílies en casos de necessitats educatives facilitants el
contacte amb professionals (CDIAPE), organitzar les reunions dels pares i mares a principi
del curs, confeccionar el dossier informatiu per entregar a les famílies, realitzar la comanda
de material de tot el curs, realitzar la memória anual, organitzar el casal d'estiu durant el
mes de juliol (comanda de material, programació de les activitats).
Requisits per a desenvolupar el lloc: Técnic en educació infantil o técnic especialista en

jardins d'infáncia.
Grup: C1
Retribucions básiques: 17.736,60 € (import total anual)

2.1.15 Denominació del lloc de treball: Técnic Educador escola bressol municipal,
ocupada fins a la cobertura definitiva de la plaga per la Sra. S.D.S.
Característiques essencials: Programar les activitat de I'aula, programar les activitats
generals de I'escola, realitzar dos informes anuals per infant ( adaptacíó í final de curs),
realilzar entrevistes als pares/mares ( una al principi de curs i cada vegada que aquest ho
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sol'licitin), assessorament a les famílies en casos de necessitats educatives facilitant el
contacte amb professionals (CDIAPE), organitzar les reunions dels pares i mares a principi
del curs, confeccionar el dossier informatiu per entregar a les famílies, realilaar la comanda
de material de tot el curs, realitzar la memória anual, organitzar el casal d'estiu durant el
mes de juliol (comanda de material, programació de les activitats).
Requisits per a desenvolupar el lloc: Técnic en educació infantil o técnic especialista en
jardins d'infáncia.
Grup: C1
Retribucions básiques: 17.736,60 € (import total anual)
Plus Direccií: 1.812,8 € (import total anual)

2.1.16 Denominació del lloc de treball: Auxiliar suport escola bressol, ocupada fins a la
cobertura definitiva de la plaga per la Sra. S.M.F
Característiques essencials: Organitzar les activitats, ambientar l'escola segons els centres
d'interés que es treballi, canviar bolquers, realilzar l'higiene personal de cada infant,
reali|zar les tasques del menjador( parar la taula, servir menjar, rentar als infants, canviar
bolquers etc), realitzar diáriament una agenda personal de l'infant explicant als pares com
ha anat el dia, preparació de les festes de I'escola, realització de fotos.

Requisits per a desenvolupar el lloc: Graduat escolar, FP de primer grau o equivalent.
Grup: C2
Retribucions básiques: 14.420,00 € (import total anual)

2.1.17 Denominació del lloc de treball: Auxiliar de Biblioteca, ocupada fins a la cobertura
definitiva de la plaga per la Sra. C.L.C.
Característiques essencials: Responsable de la biblioteca i aula d'internet, creació de
carnets per a usuaris, préstecs, control d'usuaris d'internet, Tasques de suport al técnic
socio-cultu ral en I'orga n tlzació d'exposicions, conferéncies o xerrades,
Requisits per a desenvolupar el lloc: Graduat escolar, FP de primer grau o equivalent.
Grup: D
Retribucions básiques: 14.780,50 € (import total anual)

2.1.18 Denominació del lloc de treball: Professor/a de costura, a temps parcial, ocupada en
situació fix discontinu per la Sra. R.G.A
Característiques essencials: impartir classes de costura.

Requisits per a desenvolupar el lloc: Graduat escolar, FP de primer grau o equivalent.
Grup :AP
Retribucions básiques: 1.963,00 € (import total anual, 9 mesos durada curs)

2-1.19 Denominació del lloc de treball: Vigilant, ocupada en situació fix discontinu per el Sr.
F.J .S.G.
Característiques essencials: realitzar la vigiláncia de la zona poble i dels nuclis de Saifores,
Sant Miquel, Urbanització del Priorat de Banyeres, Urbanització Casa Roja i Boscos.
Requisits per a desenvolupar el lloc: Certificat d'escolaritat
Grup :AP
Retribucions básiques: 19.433,40 € (import total anual)
Plus Nocturnitat: 960€ ( import total anual)

2.1.20 Denominació del lloc de treball: Vigilant, ocupada en situació fix discontinu per el
SR.  X.P.R.
Característiques essencials: realitzar la vigiláncia de la zona poble i dels nuclis de Saifores,
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Sant Miquel, Urbanització del Priorat de Banyeres, Urbanització Casa Roja i Boscos.
Requisits per a desenvolupar el lloc: Certificat d'escolaritat
Grup:AP
Retribucions básiques: 19.433,40 € (import total anual)
Plus Nocturnitat: 960€ ( import total anual)

2.2 Personal laboral de carácter no permanent

2.2.1 Denominació del lloc de treball: Técnic Educador escola bressol municipal, vacant
ocupada temporalment per la Sra. M.V.V.P.
Característiques essencials: Programar les activitat de I'aula, programar les activitats
generals de I'escola, realilzar dos informes anuals per infant ( adaptació i final de curs),
realitzar entrevistes als pares/mares ( una al principi de curs i cada vegada que aquest ho
sol'licitin), assessorament a les famílies en casos de necessitats educatives facilitants el
contacte amb professionals (CDIAPE), organitzar les reunions dels pares í mares a principi
del curs, confeccionar el dossier informatiu per entregar a les famílies, realitzar la comanda
de material de tot el curs, realitzar la memória anual, organitzar el casal d'estiu durant el
mes de juliol (comanda de material, programació de les activitats).
Requisits per a desenvolupar el lloc: Técnic en educació infantil o técnic especial¡sta en
jardins d'infáncia.
Grup: C1
Retribucions básiques: 16.796,36 € (import total anual)

2.2.2 Denominació del lloc de treball: Técnic Educador escola bressol municipal, vacant
ocupada temporalment per la Sra. L.S.B.
Característiques essencials: Programar les activitat de I'aula, programar les activitats
generals de I'escola, realitzar dos informes anuals per infant ( adaptació i final de curs),
realitzar entrevistes als pares/mares ( una al principi de curs i cada vegada que aquest ho
sol'licitin), assessorament a les famílies en casos de necessitats educatives facilitants el
contacte amb professionals (CDIAPE), organitzar les reunions dels pares i mares a principi
del curs, confeccionar el dossier informatiu per entregar a les famílies, realitzar la comanda
de material de tot ef curs, realilzar la memória anual, organitzar el casal d'estiu durant el
mes de juliol (comanda de material, programació de les activitats).
Requisits per a desenvolupar el lloc: Técnic en educació infantil o técnic especialista en
jardins d'infáncia.
Grup: C1
Retribucions básiques: 16.796,36 € (import total anual)

2.2.3 Denominació del lloc de treball: Auxiliar escola bressol municípal, vacant ocupada
temporalment per la Sra. M.S.L.
Característiques essencials: Organitzar les activitats, ambientar I'escola segons els centres
d'interés que es treballi, canviar bolquers, realihar I'higiene personal de cada infant,
realilzar les tasques del menjador( parar la taula, servir menjar, rentar als infants, canviar
bolquers etc), realitzar diáriament una agenda personal de I'infant explicant als pares com
ha anat el dia, preparació de les festes de I'escola, realització de fotos.

Requisits per a desenvolupar el lloc: Graduat escolar, FP de primer grau o equivalent.
Grup: C2
Retribucions básiques: 13.085.20 € (import total anual)

2.2.4 Denominació del lloc de treball: Auxiliar suport escola bressol, vacant ocupada
temporalment per la Sra. T.P.G.
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Característiques essencials: Organitzar les activitats, ambientar I'escola segons els centres
d'interés que es treballi, canviar bolquers, realitzar l'higiene personal de cada infant,
realitzar les tasques del menjador( parar la taula, servir menjar, rentar als infants, canviar
bolquers etc), realitzar diáriament una agenda personal de l'infant explicant als pares com
ha anat el dia, preparació de les festes de I'escola, realització de fotos.

Requisits per a desenvolupar el lloc: Graduat escolar, FP de primer grau o equivalent.
Grup: C2
Retribucions básiques: 13.655,60 € (import total anual)

2.2.5 Denominació del lloc de treball: Auxiliar escola bressol, a temps parcial, vacant
ocupada temporalment per la Sra. J.R.R.
Característiques essencials: Organitzar les activitats, ambientar I'escola segons els centres
d'interés que es treballi, canviar bolquers, realitzar I'higiene personal de cada infant,
realitzar les tasques del menjado( parar la taula, servir menjar, rentar als infants, canviar
bolquers etc), realitzar diáriament una agenda personal de l'infant explicant als pares com
ha anat el dia, preparació de les festes de I'escola, realització de fotos.

Requisits per a desenvolupar el lloc: Graduat escolar, FP de primer grau o equivalent.
Grup: C2
Retribucions básiques: 12.223,74 € (import total anual)

2.2.6 Denominació del lloc de treball: Auxiliar informátic, a temps parcial, vacant ocupada
temporalment pel Sr. A.G.S.
Característiques essencials: Creació i manteniment de la página web de I'Ajuntament.
Grup: C2.
Retribucions básiques: 3.708,00 € (import total anual)

2.2.7 Denominació del lloc de treball: Auxiliar Enginyeria, a temps parcial, vacant ocupada
temporalment per el Sr. R.R.R.
Característiques essencials: Ajudar a l'Enginyer Municipal en les tasques de visites
d'obres, digilització de documents, realització de plánols, segregació de terrenys.
Requisits per a desenvolupar el lloc: Batxillerat, FP de segon grau o equivalent
Grup: C1
Retribucions básiques: 7.772,38 € (import total anual)

2.2.8 Denominació del lloc de treball: Monitor Local Joves, a temps parcial, vacant
ocupada temporalment per elSr. R.G.GS
Característiques essencials: objectiu d'oferir al jovent del poble un lloc on estar i gaudir
d'activitats relacionades amb el món de la joventut
Requisits per a desenvolupar el lloc: Graduat Escolar, FP primer grau o equivalent
Grup:C2
Retribucions básiques: 6.370,98 € (import total anual)

FUNDACIÓ PÚBLICA JOSEP CAÑAS

1.. LLOCS DE TREBALI RESERVATS A FUNCIOA'AR'S
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1.1.- Cossos d'habilítació nacional
1.1.1 Denominació del lloc de treball: Secretaria Intervenció. Coberta pel Sr. J.M.F.|.
Característiques essencials: Fedatari públic municipal. Assessorament legal preceptiu,
control i fiscalització interna de la gestió económ¡ca financera i pressupostária de
I'organisme i coordinació del servei administratiu.

Requisits per a desenvolupar el lloc: Llicenciatura de dret, ciéncies polítiques, sociofogía o
económiques.
Grup i classe: A1, funcionari d'habilitació nacional.
Retribucions básiques: 2.901,59 € (import total anual)

2.- LLOCS DE TREBALL SUBJECTES A LA LEGISLACIÓ LABORAL

2.1 Personal laboral de carácter permanent o fix

2.1.1 Denominació del lloc de treball: Auxiliar Administratiu/va administració general,
ocupada fins a la cobertura definitiva de la plaga per la Sra. |.R.S.C.
Característíques essencials: Comptabilització dels ingressos idespeses de I'exercici
pressupostari. Seguiment d'expedients de subvencions. Liquidacions d' IRPF. Facturació.
Contractació menor. Suport en la gestió económíca i comptable de I'organísme. Tramitació
i seguiment de I'expedient d'elaboració del pressupost, liquidació, modificacions
pressupostáries i el compte general. Suport a la fiscalítzació del procediment de
contractació i de la disponibilitat pressupostária per efectuar-los. Registre d'entrada i
sortides.

Requisits per a desenvolupar el lloc: Graduat escolar, FP de primer grau o equivalent.
Grup: C2
Retribucions básiques: 2.778,16 € (import total anual)

2.1.2 Denominació del lloc de treball: Técnic en belles arts, ocupada fins a la cobertura
definitiva de la plaga per la Sra. M.R.L.
Característiques essencíafs: Valoració í rehabílitació de les obres propietat de la Fundació.
Elaboració i actualització de I'inventari de la Fundació. Organització i seguiment
d'exposicions, conferéncies o xerrades.
Requisits per a desenvolupar el lloc: llicenciatura en Belles Arts
Grup :A1
Retribucions básiques: 10.704,69 € (import total anual)
Complement de productivitat: 1 .181,62 € (import total anual)

2.1.3 Denominació del lloc de treball: Informador cultural, ocupada temporalment per la
Sra. N.M.O.
Característiques essencials: Obertura en diumenges i festius del Museu Josep Cañas.
Atenció als visitants i suport a la técnica en tasques de manteniment, inventari i
organització d'exposicions.
Requisits per a desenvolupar el lloc: Graduat escolar, FP de primer grau o equivalent
Grup: C2
Retribucions básiques: 1.483,20 € (import total anual)
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Ajuntament del Penedés

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL
PENEDÉS PER A L'EXERCICI2OO9

TíToL I.. NoRMES GENERALS

Base 1a.- Ambit temporal

1. Atés elque disposa I'article 165.1 delRD Legislatiu2l20Q4, de 5 de marg, que aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i I'art. 9.1 del RD 500/1990, que
desenvolupa el Capítol primer delTítol sisé de la Ltei reguladora de les Hisendes Locals,
en matéria de pressupostos, s'estableixen les següents bases, que contindran l'adaptació
de les disposicions generals en matéria pressupostária a I'organiLació i circumstáncies de
la própia entitat i dels seus organismes autónoms, aixícom aquelles altres necessáries per
a la seva encertada gestió.

2. L'aprovació, gestió i liquidacié del Pressupost s'adaptaran a la normativa general
aplicable a I'Administració local: Llei 7/1985, de 2 d'abril, eltext refós de Llei d'Hisendes
Locals (TRLHL) i Reial Decret 500/1990, 20 d'abril; normativa aplicable a I'Administració
local catalana: Decret legislatiu 212003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de régim local de Catalunya, Decret legislatiu 412003, de 4 de novembre,
pelquals'aprova elText refós de la Lleide l'organització comarcalde Catalunya.

Si el pressupost s'hagués de prorrogar, aquestes Bases regiran durant el període de
prórroga.

Base 2a.- Ambit funcional

Aquestes bases s'apliquen amb carácter general a I'execució del Pressupost de I'entitat
local i dels organismes autónoms, tenint en compte les particularitats que es detallaran per
a cadascun.

Base 3a.- lmport del Pressupost General

El Pressupost General per a I'exercici és integrat pel pressupost del mateix Ajuntament i
els dels organismes autónoms que en depenen; els imports respectius són els que es
detallen a continuació:

Base 4a.- Estructura pressupostária

1. Els crédits inclosos a I'estat de despeses s'han classificat amb els criteris següents:
a) Funcional - Distingint: Grup de funció, Funció i Subfunció. En el cas de l'Ajuntament es
fa un desglossament a nivell de programa.
b) Económica - Distingint: Capítol, Article, Concepte, Subconcepte i Partida
c) Orqánica - Atenent a l'estructura organitzativa de I'entitat, únicament s'estableix una, la
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La partida pressupostária, definida per la conjunció de les classificacions orgánica,
funcional ieconómica, constitueix la unitat básica d'informació sobre la qual s'efectuará el
control comptable dels crédits i de les seves modiflcacions.
2.- Les previsions de I'estat d'ingressos s'han classificat distingint: Capítol, Article,
Concepte, Subconcepte i Partida.

Base 5a.- Vinculacions jurídiques

- Capítol | (Despeses de personal), Capítol ll (Despeses en béns corrents i serveis),
Capítol lll (Despeses financeres), Capítol lV (Transferéncies corrents), Capítol lX
(Passius financers): classificació funcional a escala de Grup de Funció i classificació
económica a escala de Capítol.

- Capítols Vl (lnversions reals), CapítolVll (Transferéncies de capital) i Capítol Vlll
(Actius financers): classificació funcional a escala de Funció i classificació económica a
escala d'Article.

TíToL II.. MoDIFIcAcIoNS DE cRÉD[

Base 6a.- Efectivitat de les modificacions de crédits

1.- Quan calgui fer una despesa per a la qual no existeixi crédit pressupostari suficient, es
tramitará un expedient de modificació de crédits, subjectant-se a les particularitats que
regula aquest títol.

2.- Qualsevol modificació de crédits exigeix proposta raonada de la variació, ies valorará
la incidéncia que aquesta modificació pugui tenir en la consecució d'objectius fixats en el
moment d'aprovar el pressupost.

3.- Qualsevol expedient de modificació de crédits ha de ser informat per part de la
Intervenció.

4.- Les modificacions de crédit aprovades pel Ple no seran executives fins que no s'hagi
complert eltrámit de publicitat posterior a I'aprovació definitiva.

5.- Les modificacions de crédit aprovades per un órgan diferent del Ple són executives des
de I'adopció de I'acord d'aprovació.

6.- Les modificacions de crédit que podran ser realitzades als pressupostos de despeses
de I'Ajuntament idels seus organismes autónoms són els següents:
a) crédits extraordinaris
b) suplements de crédit
c) ampliacions de crédit
d) transferéncies de crédit
e) generació de crédits per ingressos
f) incorporació de romanents de crédit
g) baixes per anul.lació

Base 7a.- Crédits extraordinaris isuplements de crédit

@
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1.- Els crédits extraordinaris són aquelles modif¡cacions del pressupost de despeses
mitjangant les quals s'assigna crédit per la realització d'una despesa específ¡ca i
determinada que no pot ajornar-se fins I'exercici següent i per la qual no existeixi crédit.

2.- Els suplements de crédit són aquelles modif¡cacions del pressupost de despeses en
qué donant-se les mateixes circumstáncies anteriors en relació amb la despesa areali|zar,
el crédit previst resulta insuficient i no pot ser objecte d'ampliació.
3.- Els expedients de concessió de crédits extraordinaris i suplements de crédit han de ser
incoats, per ordre de l'alcalde o del president de I'organisme autónom.

4.- Cal adjuntar a la proposta una memória justificativa de la necessitat de fer la despesa
dins de I'exercici i de la inexisténcia o insuficiéncia de crédit.

5.- Els expedients, aprovats inicialment pel Ple de I'Ajuntament, s'han d'exposar al públic
durant quinze dies hábils, per tal que els interessats puguin presentar reclamacions. Si
durant el període esmentat no s'han presentat reclamacions, la modificació de crédit
quedará aprovada definitivament, i, altrament, haurá de resoldre el Ple en elterminid'un
mes a comptar de I'acabament de I'exposició al públic.

6.- Si la inexisténcia o insuficiéncia de crédit es produís en el pressupost de I'organisme
autónom, I'expedient de crédit extraordinari o suplement de crédit proposat inicialment per
l'órgan competent de I'organisme autónom, es remetrá a I'entitat local per a la seva
tramitació de conformitat amb l'exposat al punt anterior.

7.- Quan la causa de I'expedient sigui calamitat pública o altres de naturalesa análoga
d'excepcional interés general, la modificació pressupostária será executiva des de
I'aprovació inicial, sens perjudicide les reclamacions que contra I'acord poguessin
promoure's, les quals hauran de resoldre's dins dels 8 dies següents a la presentació,
entenent-se desestimades de no notificar-se la resolució al recurrent dins d'aquest termini.

8.- Els crédits extraordinaris i els suplements de crédits s'han de finangar amb un o varis
dels recursos que en aquest punt s'enumeren:

a) Romanent líquid de Tresoreria
b) Nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en el

Pressupost corrent
c) Anul.lacions o baixes de crédits d'altres partides del pressupost vigent no

compromeses, les dotacions de les quals es considerin reduibles sense pertorbació del
servei,

Les despeses d'inversió també es poden finangar amb recursos procedents d'operacions
de crédit, d'acord amb I'article 36.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol primer del Títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, en matéria de Pressupostos.

Excepcionalment, i per acords adoptats per majoria absoluta del nombre legalde membres
de la Corporació, es consideraran recursos efectivament disponibles per finangar noves o
majors despeses, per operacions corrents, que expressament siguin declarades
necessáries i urgents, els procedents d'operacions de crédit en que es donin conjuntament
les condicions de I'article 177 RDL212004.
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Base 9a.- Ampliació de crédits

1.- Ampliació de crédit és la modificació del pressupost de despeses que es concreta en
l'augment de crédit pressupostari d'alguna de les partides ampliables relacionades
expressa itaxativament a les bases d'execució del pressupost.

2.- Es consideren partides ampliables aquelles que corresponguin a despeses finangades
amb recursos expressament afectats. En particular, es declaren ampliables aquelles la
quantia de les quals vinguideterminada en funció de I'ingrés obtingut per un concepte
específic o siguin causa directe d'un ingrés correlatiu.

En particular, i pel que fa al pressupost de I'entitat local, es declaren ampliables les
partides següents:

Partida am pliable respecte Concepte d'ingrés

01.3130.22300 01.39902
013220j4100 01 .45103
01.4220j3000
01.4220.14100
01.4220.22109

01 34022
01 45001

01.4220j4100
01.4220.22105 01.34023
01.4410.21000 01  31140

01 34230
01 45100

01.4420.22700 01 .31150
01 .31151

0't.4422.22700 01 38402

01.4511j4100
01.4511.22109
41.4511.22709 01.34021
01.4510.22607
01.4510.48900

01 .46100
01 47100

01.4540.22607 01.47100
01.7s10.22001
01.7510.22607
01.7510.46500 a1.46102

2.- L'ampliació de crédits exigeix la tramitació d'expedient, incoat per una unitat
administrativa responsable de I'execució de la despesa en la quals'acrediti el
reconeixement de majors drets sobre els que preveu el Pressupost d'lngressos.

3.- L'aprovació dels expedients d'ampliació de crédit que afecten el Pressupost de I'entitat
local correspon a I'alcalde. Els expedients d'ampliació de crédits que afectin el Pressupost
dels organismes autónoms, en el seu cas, han de ser aprovats pel seu president.

Base l0a.- Transferéncies de crédit
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1.- Quan calgui dur a terme una despesa apl¡cable a una partida el crédit de la qual sigui
insuficient i sigui possible minorar el crédit d'altres partides corresponents a diferents
nivells de vinculació jurídica, sense alterar la quantia total de I'estat de despeses,
s'aprovará un expedient de transferéncia de crédit.

2.- L'aprovació de les transferéncies de crédit en els Pressupostos de I'Ajuntament o dels
organismes autónoms quan afectin partides de diferents grups de funció correspon al Ple
de I'Ajuntament, excepte quan afectin a crédits de personal.

3.- L'aprovació de les transferéncies de crédit en les partides del mateix grup de funció
(encara que siguin entre capítols de centres diferents), o entre partides del Capítol l, és
competéncia de I'alcalde si es refereixen al pressupost de I'Ajuntament, o del president de
cada organisme autónom quan afectin els seus pressupostos.

4.- El regidor d'Hisenda ha d'ordenar la retenció de crédit corresponent en la partida que es
preveu de minorar.

5.- Pel que fa a I'efectivitat de les transferéncies de crédits, será aplicable el régim que
regula la base 6a, punt 4 i seguiran les mateixes normes sobre informació, reclamacions i
recursos aplicable a I'aprovació del pressupost.

Base 11a.- Generació de crédits per ingressos

1.- Poden generar crédit en I'estat de despeses dels pressupostos, els ingressos de
naturalesa no tributária derivats de les següents operacions:

a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per
fínangar, juntament amb l'Ajuntament o amb algun dels seus organismes autónoms,
despeses de competéncia local. Caldrá que s'hagi produit I'ingrés o, mancant aixó, que
figuri a I'expedient acord formal de concedir I'aportació.

b) Alienació de béns municipals; a aquest efecte, caldrá que s'hagi procedit al
reconeixement del dret.

c) Prestació de serveis, per la qual s'hagin líquidat preus ptiblics, en una quantia superior
als ingressos pressupostats.

d) Reintegrament de pagaments indeguts del pressupost corrent, el cobrament dels quals
podrá reposar crédit en la quantia corresponent.

2.-Quan es conegui el compromís ferm de fer una aportació a favor de I'Ajuntament, o dels
seus organismes autónoms, o quan s'hagi recaptat algun dels ingressos descrits en el punt
1, en una quantia superior a la que preveu el pressupost, s'ha d'avaluar si els crédits
disponibles a les partides corresponents de I'estat de despeses són suficients per finangar
I'increment de despesa que es preveu que es necessitará en el desenvolupament de les
activitats generadores de I'ingrés.

En cas que elvolum de crédit esmentat sigui suficient, no será procedent tramitar
I'expedient de generació de crédits.

En el supósit que els crédits es considerin insuficients, la unitat gestora del servei
corresponent incoará expedient en qué es justificará I'efectivitat dels cobraments o la

Plaga Ajuntament, 6 - Teléfon 671350 -Fax671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711BANYERES DEL PENEDES - NIF P4302000G

r#

<K)>v



coDr ExP. NÚM. DOC PAG.

c/08/304 02 21t34

Ajuntament de Banyeres del Penedés
(Tanagona)

fermesa del compromís, com també la partida que ha de ser incrementada.

3.- En el susdit expedient cal preveure les conseqüéncies económiques del fet que el
compromís d'aportació no arrib¡ a materialitzar-se en cobrament, precisant elfinangament
alternatiu que, si s'escau, caldrá aplicar.
4.- L'expedient de generació de crédits, conformat pel regidor responsable de I'Area
gestora, será aprovat per l'alcalde si afecta el pressupost de I'Ajuntament o pel president
dels organismes autónoms si es refereix al pressupost d'aquests.

Base l2a.- Incorporació de romanents de crédit

1.- Un cop tancat I'exercici económic, la Intervenció haurá de constatar I'existéncia
d'ingressos afectats, ja que els crédits corresponents, llevat que es desistís totalment o
parcialment d'iniciar o continuar I'execució de la despesa, han de ser incorporats.

3.- Amb la documentació que li ofereixi el Departament d'lntervenció, la Regidoría
d'Hisenda haurá de formular proposta raonada d'incorporació de romanent.

4.- La incorporació de crédits romanents haurá de tenír lloc mítjangant I'oportuna
modificació pressupostária i prévia incoació d'expedients específics en qué quedi
acreditada l'existéncia de suficients recursos financers.

5.- En cas que els recursos financers no siguin suficients per cobrir el volum de despesa
derivat de la incorporació de romanent, el regidor d'Hisenda, amb informe previ de la
lntervenció, ha d'establir la priorítat d'actuacions; amb aquesta finalitat, cal tenir en compte
la necessitat d'atendre en primer lloc el compliment d'obligacions que resultin de
compromisos de despesa aprovats I'any anterior.

6.- Amb carácter general, la incorporació de romanents de crédit pot ser finangada amb:
- Romanent líquid de Tresoreria
- Nous o majors ingressos recaptats sobre els previstos al pressupost corrent
Quan es tracti d'incorporació de romanents de crédit per a despeses amb finangament
afectat, es consideren recursos financers suficients:
- Excessos de finangament o compromisos ferms d'apoftacií afectats als romanents que

es pretenguin incorporar
- Si no n'hi ha, els recursos genérics assenyalats amb carácter general.

7.- L'aprovació de la incorporació de romanents correspon a I'alcalde o president, sent la
modificació immediatament executiva des del moment en qué s'hagi adoptat I'acord
corresponent.

Base l3a.- Baixes per anul.lació

1.- Quan I'alcalde o president consideri que el saldo d'un crédit és redulble o anul'lable
sense pertorbació del servei, pot ordenar la incoació de l'expedient de baixa per anul'lació,
i la retenció de crédit corresponent.

2.- Podrá donar lloc a una baixa de crédit:
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- elfinangament de romanents de tresoreria negatius
- elfinangament de crédits extraordinaris i suplements de crédit
- I'execució d'altres acords del ple de I'entitat local
3.- L'aprovació correspon al Ple de I'entitat i hi seran d'aplicació les mateixes normes sobre
informació, reclamacions, recursos i publicitat aplicables a I'aprovació del pressupost.

TiToL III .. GESTIÓ pneSSUPOSTARh DE LES DESPESES

Base l4a.- Les retencions de crédit i la no disponibilitat

1.- Quan un regidor consideri necessari retenir, totalment o parcialment, crédit d'una
partida pressupostária de I'execució de la qual és responsable, ha de formular proposta
raonada que haurá de ser conformada pel regidor d'Hisenda.
2.- Les retencions dels crédits definitius es produiran per I'expedició d'un certificat
d'existéncia de crédit i tenen dos finalitats:

a) La retenció de crédit, própiament dita, que assegura la seva correcta utilització
quan es produeix I'acte administratiu.

b) La no utilització del crédit, que assegura la no utilització ni incorporació a I'exercici
següent

Base l5a.- Fases del procés de despesa

1. La gestió del pressupost de despeses es realitzará en les fases de:
. Autorització de despesa
. Disposició de despesa
o Reconeixement de l'obligació
. Ordenació del pagament
. Pagament efectiu

2. Aquestes fases poden realitzar-se separadament o conjunta en un sol acte
administratiu.

Base f 6a.- Autorització i disposició de despeses

1. L'autorització de la despesa és I'operació comptable d'un acte administratiu dictat per
una autoritat competent, que comporta el cálcul d'una determinada despesa, que per
quantia certa o aproximada compromet, en part o totalment, al crédit pressupostari.

2. La fase de disposició o compromís de la despesa és I'operació comptable d'un acte
administratiu tramitat legalment que recau sobre una autorització prévia. Neix la figura d'un
tercer vinculat amb l'Entitat local i obliga a I'Administració a realitzar unes despeses
concretes, tant en quantia com en les condicions de la seva execució.

3. Pel que fa als órgans competents per autoritzar i disposar les despeses, s'atendrá a
I'establert al ple d'organització dels órgans de govern i administració de data 28 de juny de
2007.

4.- En els organismes autónoms, pertoca al President I'autorització de despeses corrents si
el seu import no excedeix del 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost de
I'Organisme. La resta de despeses ha de ser autoritzada pel patronat de I'organisme.

Base 17a.- Reconeixement de I'obligació
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1.- El reconeixement de I'obligació és I'operació comptable mitjangant la qual es declara
I'existéncia d'un creditor exigible contra I'entitat local, per una quantitat líquida
determinada, derivada d'una despesa autoritzada i compromesa. Amb carácter general,
préviament al reconeixement de l'obligació ha d'acreditar-se davant l'órgan competent la
realització de la contraprestació o el dret del creditor de conformitat amb els acords que en
el seu dia van autoritzar i comprometre la despesa.

2.- Quan, per la naturalesa de la despesa, les fases
d'autorització-disposíció-reconeixement de f'obligació siguin simultánies, es poden
acumular, i s'ha de tramitar el document comptable ADO.

3.- Quan, un cop autoritzada una despesa, les fases de disposició i reconeixement de
I'obligació siguin simultánies, es poden acumular, i s'ha de tramitar el document comptable
DO.

4.- Excepcionalment, i en els casos de subministraments o serveis prestats amb carácter
periódic o repetitiu, es podran acumular totes les fases de gestió del pressupost de
despeses en el document ADOP-MP.

5.- Les factures expedides pels proveTdors s'han de presentar al Regístre Generalde
I'Ajuntament, i han de contenir, com a mínim, les dades següents: identificació clara de
I'Ajuntament o de I'organisme autónom (nom, NIF), identificació del proveTdor, número de
la factura, descripció suficient del subministrament o servei iforma de realitzar el
pagament.

6- Un cop rebudes les factures al Registre, s'han de traslladar al regidor de l'Area
corresponent per tal de qué puguin ser conformades; aquest acte implica la conformitat de
qué el servei o el subministrament s'han efectuat d'acord amb les condicions pactades.

7- L'aprovació de factures s'ha de materiali2ar mitjangant diligéncia i signatura, que han de
constar a la relació elaborada per la Intervenció, la qual será elevada a l'aprovacíó de la
Junta de Govern Local. En el cas dels organismes autónoms, les factures un cop
conformades i elaborada la relació per la Intervenció, seran aprovades per decret de la
presidéncia, dels quals se'n donará compte al Consell Rector a la propera sessió que n'hi
hagi.

8- Pel que fa a les certificacions d'obra, caldrá adjuntar-hi factures, i en tots dos documents
haurá de constar la conformitat per part dels Serveis Técnics.

Base l8a.- Ordenació del pagament i la realització del pagament

1.- L'ordenació de pagaments és una operació que recull I'acte administratiu pel qual
I'ordenador de pagaments, fonamentant-se en una obligació reconeguda i liquidada,
expedeix I'ordre de pagament corresponent contra la tresoreria municipal (fase P).

2.- D'acord amb el SICAL-2004 s'elimina el registre en partida doble de l'ordenació del
pagament, atés el seu carácter d'operació d'ámbit intern sense contingut económic enfront
de tercers.

3.- El pagament material vindrá ordenat per I'Alcalde-President, per I'interventor i pel
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tresorer, firmant les corresponents relacions de pagaments o les ordres de transferéncies
quan per la naturalesa o la urgéncia del pagament es facin pagaments de forma individual.

4.- Els pagaments que s'efectuin com a conseqüéncia de contractes d'obra o servei,
s'ajustaran al qué disposa el Reglament de Contractació i el plec de condicions que reguli
I'adjudicació. En tot cas, sempre será necessária la certificació deltécnic municipal de
I'obra en qüestió.

5.- No es podrá ordenar, intervenir o efectuar cap pagament sense que estiguin préviament
liquidades totes les obligacions de personal.

6.- En general el pagament s'efectuará mitjangant transferéncia bancária. Els proveidors i
creditors hauran indicat préviament el compte on desitgen rebre els fons. Tanmateix, quan
resultijustiflcat es podran realilzar pagaments mitjangant xecs nominatius o en efectiu pels
habilitats de bestretes de caixa fixa o pagaments a justificar.

Base l9a.- Classificació dels pagaments a efectes de la seva ordenació

1.- Als efectes d'ordenació de pagaments es classificaran en:

- Paoaments de carácter preferent:
a) Els de personal de totes les oficines i dependéncies de I'entitat i,
b) Les d'obligacions reconegudes i liquidades d'exercicis anteriors, segons liquidació.

- Paoaments oblioatoris:
Són pagaments obligatoris els que demandin del reconeixement i liquidació d'obligacions
de tal carácter, és a dir, les següents,
a) Els deutes exigibles a I'entitat local, per qualsevol causa, censos, pensions i cárregues,
interessos deguts, indemnitzacions, costes i qualsevol altres de naturalesa análoga.
b) Els de prestació de serveis que per als diferents grups de municipis assenyali com a
obligatoris I'article 26 de la Llei 7185, de 2 d'abril.
c) Els de personal i material de totes les oficines de I'entitat local.
d) Els de recaptació de recursos legalment establerts.
e) Els destinats a costejar serveis imposats a les entitats locals per la Llei 7185 de 2 d'abril.
f) Els que derivin de la integració de entitats locals d'ámbit territorial superior, consorcis o
de convenis interadministratius.
h) Els ocasionats per calamitats públiques i els destinats a execució d'obres i instal'lacions
de notória necessitat i urgéncia.

- Paqaments voluntaris:
Són pagaments voluntaris els que no es trobin compresos a I'apartat 2 anterior, que
excedint de les prestacions mínimes que exigeix la Llei de Régim Local, poden realitzar-se
discrecional i lliurement per I'entitat, amb la finalitat de millorar i crear serveis i atencions de
la seva competéncia.

Base 20a.- Aportacions i subvencions

1.- Per a I'atorgament de subvencions, l'Ajuntament tindrá vigent o aprovará
específicament unes bases generals de subvencions per a la realihació d'activitats
culturals, socials i esportives.
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2.- Será competéncia de la Junta de Govern Localen el cas de la corporac¡ó, o de
l'Alcalde-President en el cas de I'organisme autónom, I'atorgament de les subvenc¡ons
establertes al punt 1 d'aquesta base, fins al máxim previst al pressupost, a proposta del
regidor delegat de l'área, i de conformitat amb I'article 118 i següents del Decret 179/1995,
de 13 de juny, d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

3.- L'import de la subvenció concedida, aTlladament o en concurréncia amb altres
subvencions o ajudes, ingressos o recursos, no podrá superar el cost de I'activitat
subvencionada. En cas de qué s'hagués fet efectiu f import de la subvenció, será
procedent el reintegrament de l'excés obtingut per sobre del cost real de I'activitat.

4.- Les entitats subvencionades acreditaran estar al corrent de les seves obligacions fiscals
amb la corporac¡ó. Si aquest requisit no es compleix, es podrá compensar el deute existent
simultániament amb el pagament de la subvenció.

Base 2la.- Bestretes de caixa fixa

1.- Per a les atencions corrents de carácter periódic o repetítíu, com dietes, despeses de
locomoció, materiald'oficina no inventariable, despeses de correu, i altres de carácter
similar, els fons fliurats a justíficar podran tenir el carácter de bestretes de caixa fixa.

2.- Tenen el carácter de bestretes de caixa fixa les provisions de fons de carácter no
pressupostari i permanent que es realitzen a caixes per atendre de forma immediata i
posterior aplicació al pressupost de I'any en que es realitzin, de les despeses a que es
refereix I'apartat anterior.

3.- Les provisions en concepte de bestretes de caixa fixa es realiharan en base a una
resolució dictada per I'autoritat competent per autoritzar els pagaments.

4.- Qualsevol quantitat lliurada a justificar en concepte de bestreta de caixa fixa comportará
la incoació d'un expedient, en elqualconstará nom icognoms, relació amb la corporació i
diners que rep I'interessat.

4.- En el moment de la dotació no tenen aplicació pressupostária. Els manaments que
s'expedeixin en aquestes condicions s'aplicaran a les aplicacions pressupostáries a que
corresponguin les quantitats degudament justificades, i per I'import de les mateixes.

5.-Els caixers que rebín les bestretes de caíxa fixa hauran de rendir comptes per les
despeses realitzades amb les mateixes, a mesura que les seves necessitats de tresoreria
aconsellin la reposició dels fons utilitzats. Els perceptors hauran de justificar I'aplicació de
les quantitats percebudes durant I'exercici pressupostari en qué s'ha constituit la bestreta.
Si al finalitzar I'exercici no s'ha justificat de manera íntegra, es realitzará una imputació
económica al compte del Pla Generalde Comptabilitat Públic amb abonament al compte
no pressupostari (41 3).

6.- La constitució de la bestreta de caixa fixa, així com les respectives ordres de reposició,
será competéncia de la Junta de Govern Local, en elcas de la corporació, ien cap cas es
podrá excedir el límit de 600 €. En el cas dels organismes autónoms, el seu atorgament
será competéncia del seu president, amb el mateix límit quantitatiu que en el cas de
I'entitat.
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Base 22a.- Pagaments a justificar

1.- Tenen el carácter de "pagaments a justificar" les quantitats que es lliurin per atendre
despeses pressupostáries, quan els documents justificatius de les despeses no es puguin
adjuntar en el moment d'expedir les ordres de pagament corresponent.

2.- Les ordres de pagament a justificar s'expediran en base a resolució de I'autoritat
competent per autoritzar la despesa a que es refereixin i s'aplicaran als corresponents
crédits pressupostaris.

3.- Els perceptors de les ordres de pagament quedaran obligats a justificar I'aplicació de
les quantitats percebudes en un termini máxim de tres mesos des de la percepció dels
corresponents fons.

4.- No es podran expedir noves ordres de pagament a justificar, pels mateixos conceptes
pressupostaris, a perceptors que tinguessin fons pendents de justificar.

5.- L'ordenador disposará d'un límit de 600 €, sense intervenció prévia. El seu lliurament
será competéncia de la Junta de Govern Local, en el cas de la corporació, idel president
en el cas dels organismes autónoms.

TíTOL IV - NORMES SOBRE CONTRACTACIÓ

Base 23a.- Revisió de preus

1.- Perqué procedeixi aplicar revisió de preus, caldrá que s'hagués previst en el plec o
pactat en el contracte, almenys que en resolució motivada s'exclogui la seva procedéncia.
El plec de cláusules administratives particulars o el contracte hauran detallar, en el seu
cas, la fórmula o sistema de revisió aplicable.

2.- En cap cas podran revisar-se:
a) Els preus corresponents al primer 20 per 100 del contracte ni al primer any d'execució.

No obstant aixó, en els contractes de gestió de serveis públics, la revisió de preus
podrá tenir lloc un cop transcorregut el primer any d'execució del contracte, sense que
sigui necessari haver executat el 20 per 100 de la prestació.

b) Els preus dels contractes en els quals s'hagi concertat el pagament mitjangant el
sistema d'arrendament financer o arrendament amb opció a compra,

c) Els preus dels contractes menors.

3.- En cap cas la revisió de preus podrá superar el 85 per 100 de variació experimentada
per l'índex de referéncia adoptat, segons l'article 78.3 LCSP.

Article 24a.- Contractes menors

1.- Tindran la consideració de contractes menors aquells quina quantia no excedeixi dels
límits següents:
a) Contractes d'obres - 50.000,00 €
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b) Contractes de subministrament - 18.000,00 €
c) Contractes de serveis - 18.000,00 €

2.- La tramitació de I'expedient dels contractes menors en general només exigirá:
a) Autorització de la despesa, amb carácter previ a la seva execució.
b) Incorporació de la factura, acreditativa de I'efectiva realització de l'objecte del

contracte.
Malgrat aixó, sempre i quan sigui possible, es demanará pressupost a més d'una empresa.

3. Quan es tractí del contracte menor d'obra, caldrá incloure el pressupost de les obres i, si
és possible, projecte descriptiu de les mateixes.
4.- Els contractes menors no poden tenir duració superior a un any, ni ser objecte de
prórroga ni de revisió de preus.

Base 25a.- Contractació pel procediment negociat

1.- En el procediment negociat I'adjudicació recaurá en el licitador justificadament escollit
per l'órgan de contractació, després d'efectuar consultes amb diversos candidats i negociar
les condicions del contracte amb un o varis d'ells.

2.- El procediment negociat será objecte de publicitat prévia en els casos previstos en
f'articfe 161 LCSP, en la forma prevista en I'article 126, en els que será possible la
presentació d'ofertes en concurréncia per qualsevol empresari interessat. En la resta de
supósits no será necessari donar publicitat al procediment, assegurant-se la concurréncia
mitjangant el compliment del previst a l'article 162.1 LCSP.

Base 26a.- Contractes privats

l.- Tindran la consideració de contractes privats els definits a I'article 20 de la Llei 3012007,
de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), que seran aquells celebrats pels
ens, organismes i entitats del sector públic que no reuneixin la condició d'Administracions
Públiques.

2.- Els contractes a qué es refereix I'apartat anterior es regiran quant a la seva preparació i
adjudicació per la Lleide Contractes del Sector Públic iquant als seus efectes iextinció
per les normes del dret privat.

Base 27a.- Constitució de garanties

1.- Els adjudicataris provisionals dels contractes que celebrin les Administracions
Públiques hauran de constituir a disposició de l'órgan de contractació una garantia d'un 5
per 100 de I'import de I'adjudicació, excloent-hi l' lVA.

2.- En els contractes amb preus provisionals a que es refereix l'article 75.5 de la LCSP, el
percentatge es calculará amb referéncia al preu máxim fixat, de conformitat amb l'article
83 .1 .

3- Quan la quantia del contracte es determini en funció de preus unitaris, I'import de la
garantia a constituir es fixará atenent al pressupost base de licitació, de conformitat amb
I'article 83.3.

@

@

Plaga Ajuntament, 6 - Teléfon 671350 -Fax671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711BANYERES OeU perueOÉS - NIF P4302000G



coDt ExP. NÚM. DOC PAG.

ct08t304 02 28t34

Ajuntament del Penedés

4- En casos especials, l'órgan de contractació podrá establir en el plec de cláusules
I'exigéncia d'una garantia complementária de fins un 5 per 100 de I'import d'adjudicació del
contracte, fins a un máxim d'un 10 per 100 del preu del contracte.

5- Considerant les circumstáncies concurrents en cada contracte, els órgans de
contractació podran exigir als licitadors la constitució d'una garantia que respongui del
manteniment de les seves ofertes fins I'adjudicació provisional del contracte. Aquesta es
fixará als plecs de cláusules administratives, i no podrá ser superior a un 3 per 100 del
pressupost del contracte.

6- Les garanties podran presentar-se en qualsevol de les formes previstes a l'article 84.

TÍTOL V.. GESTIÓ PRESSUPOSTARA DELS INGRESSoS

Base 28a.- Gestió dels recursos

1.- La gestió dels recursos líquids es regeix pel principi de caixa única i s'ha de dur a terme
amb el criteri d'obtenció de la rendibilitat máxima, assegurant en tot cas la liquiditat
immediata per al compliment de les obligacions en els seus venciments temporals.

2.- Els recursos que es puguin obtenir en execució del Pressupost es destinen a satisfer el
conjunt d'obligacions, llevat que es tracti d'ingressos específics afectats a finalitats
determinades. Tenen aquesta condició els següents: contribucions especials, subvencions
finalistes, quotes urbanístiques, operacions de crédit i ingressos per venda de terrenys.

Base 29a.- Reconeixement de drets

1.- Será procedent el reconeixement de drets tan aviat com es conegui que hi ha hagut
una liquidació a favor de I'Ajuntament, que pugui procedir de la mateixa Corporació, d'una
altra Administració o dels particulars; caldrá atenir-se a les regles dels punts següents.

2.- En les liquidacions de padrons per conceptes tributaris, s'ha de comptabilitzar el
reconeixement de drets -compte 430- quan es comuniqui per part de l'órgan de recaptació
que s'ha donat d'alta el cárrec tributari.

3.- En les autoliquidacions, i ingressos sense contret previ, quan es presenten.

4.- En el cas de subvencions o transferéncies a rebre d'una altra Entitat, condicionades al
compliment de determinats requisits, cal recollir el compromís d'aquella des del mateix
moment de I'adopció d'un acord formal, i podrá reconéixer-se el dret quan I'entitat consideri
que compleix les condicions establertes perqué la subvenció sigui exigible.

5.- Pel que fa a la participació en tributs de I'Estat, es comptabilitzará mensualment el dret
reconegut i la recaptació en base a la quantia rebuda.

6.- En els préstecs concertats, quan s'hagi formalitzat el contracte s'ha de comptabilitzar el
compromís. A mesura que tinguin lloc les disposicions successives, s'ha de comptabilitzar
el reconeixement de drets i el cobrament de les quantitats corresponents, de manera
simultánia. Si la disposició té lloc en el moment de la formalització, es comptabilitzará el
reconeixement i l'ingrés en el mateix moment.
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7.- En interessos i altres rendes, el reconeixement de drets s'origina en el moment de la
meritació.

Base 30a.- Gestió de Tributs i altres ingressos de dret públic

1.- Pel que fa a la gestió i recaptació dels ingressos de dret públic que ha estat delegada a
la Diputació de Tarragona, será d'aplicació el que prevegi la corresponent ordenanga .

2.- Al comengament de I'exercici s'ha d'aprovar i publicar el calendarifiscal dels tributs de
cobrament periódic, fent constar que I'exposició públíca defs padrons tindrá lloc durant un
període d'un mes, que s'iniciará quinze dies abans al comengament del seu cobrament.
L'exposició pública dels padrons compleix la funció de notificació col'lectiva dels deutes de
venciment periódic.

3.- Els preus públics es pagaran sense recárrec en el període que es detalla en la seva
notificació, ajustat a les prescripcions de I'article 20 del Reglament General de Recaptació.

4.- La recaptació en període executiu dels ingressos de dret públic municipals s'iniciará
I'endemá de l'acabament del període de pagament voluntari. L'inici del període executiu
comporta I'acreditament del recárrec del 20 per cent i dels interessos de demora,
computats sobre la quota liquidada.

5.- La Intervenció ha d'adoptar les mesures que siguin procedents per assegurar la
realif¿ació puntual de les liquidacions dels ingressos de dret públic.

Base 3la.- Mitjans de cobrament

1.- Ets deutors a la Hisenda Municipal podran satisfer els seus deutes mitjangant xec
nominatiu a favor de I'Ajuntament o transferéncia bancária al compte designat en els
documents de pagament.

2.- Quan es tracta d'ingressos la recaptació dels quals ha estat delegada en la Diputació
de Tarragona, la determinació dels mitjans de pagament correspondrá a I'organisme que
s'encarrega de la gestió.

3.- Quan els deutors a I'Ajuntament siguin alhora creditors per obligacions reconegudes, la
Junta de Govern Local podrá ordenar la compensació, que s'instrumentará mitjangant
ingressos i pagaments en formalització.

4.- La compensació entre crédits i débits concurrents es podrá ordenar quan ja hagi
transconegut el període de pagament voluntari sense que el deute s'hagi satisfet isempre
que el creditor de I'Ajuntament no hagi cedit a un tercer el seu dret. S'haurá de respectar,
en tot cas, el principi comptable de no compensació.

Base 32a.- Comptabililzació dels cobraments

l.- Els ingressos procedents de Recaptació, mentre no se'n conegui I'aplicació
pressupostária, s'han de comptabilitzar com a Ingressos pendents d'aplicació, i originen un
cárrec en el compte de "Caixa" i un abonament en el compte "lngressos pendents
d'aplicació en Caixa".
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2.- Pel que fa a la resta dels ingressos que ha de percebre la Corporació amb carácter
general, s'ut¡litza I'aplicació directa, i originen un cárrec en el compte de "Caixa" i un
abonament en el compte de "Deutors per drets reconeguts".

Base 33a.- Aplicació de flances i préstecs

1.- Les fiances i els dipósits que, a favor de I'Ajuntament, hagin de constituir els
contractistes o altres persones tindran carácter d'operacions no pressupostáries.

2.- Així mateix, els préstecs que rebi o concedeixi la Corporació no previstos en el
Pressu post ti nd ra n ca rácter d'operació no pressupostária.

3.- S'autoritza a la Tresoreria per efectuar la devolució d'avals bancaris i de valors en
dipdsit sense necessitat d'ordenació expressa, essent suficient I'acte administratiu de
cancel.lació de la garantia o de devolució del dipósit.

La devolució es tramitará mitjangant el corresponent document comptable, intervingut per
la lntervenció General, acompanyat deltrasllat del corresponent acte administratiu de
cancel'lació o devolució.

Base 34a.- Operacions de crédit

1.- Quan resulti imprescindible per al desenvolupament normal de les activitats d'interés
general, l'entitat i els seus Organismes autónoms podran concertar operacions de crédit a
curt o llarg termini, segons el previst als articles 48 a 54 del Reial Decret Legislatíu 212004,
de 5 marg, pelqual s'aprova elText refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

2.- Pel que fa a l'órgan competent per la concertació de les operacions de crédit, s'haurá
d'atendre a I'establert al ple d'organització de la corporació de data 28 de juny de 2007.

TíTOL VI . RETRIBUCIONS DELS MEMBRES ELECTES I PERSONAL DE L'ENTITAT
LOCAL

Base 35a.- Despeses de personal

1.- La despesa de personal s'ajustará a la plantilla de personal, aprovada conjuntament
amb el pressupost, itindrá en compte la relació de llocs de treball. Únicament podrá
contractar-se personal sense existéncia prévia de quan es tracti de personal no permanent
per llocs de treball no permanent, i sempre que existeixi crédit pressupostari suficient.

2.- Les retribucions de tot el personal de la corporació es faran efectives referides a mesos
naturals, d'acord amb la seva legislació específica. L'alcalde o president podrá concedír
bestretes fins al máxim de la quota que correspondria als dies efectivament treballats,
supósit en que no tindran el concepte d'actiu financer.

3.- En les relacions o ndmines de transferéncia bancária a través de les quals es fan
efectius els havers del personal al servei de la corporació, es podran incloure el pagament
d'honoraris de personaltécnic que tinguin una quantia fixa, la determinació de la qual hagi
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estat aprovada per l'órgan competent. L'import transferit será el que resulti una vegada
descomptades les retencions corresponents.

Base 36a.- Reconeixement de triennis

1.- Els drets dels funcionaris per raó de triennis s'aplicaran a comptar des de la data en
qué reglamentáriament procedeixi. L'Ajuntament en fará I'aplicació immediata o, com a
máxim, dins deltermini de trenta dies, sense que sigui necessari prendre cap tipus d'acord.
En tot cas, es prendria I'acord en cas de qué no es reconegués eltrienni.

Base 37a.- Indemnització dels órgans de govern

1.- La persona que ocupi I'Alcaldia durant els mesos de gener a juny cobrará en concepte
de despeses de representació les quantitats indemnitzatóries detallades al punt segon
d'aquesta base, per assisténcies a órgans col'legiats, amb un límit anual de 7.980 €. La
persona que ocupi I'Alcaldia a partir del mes de juny i fins al desembre tindrá dedicació
parcial (22,5h/setmana) iserá donada d'alta per la Corporació en el régim general de la
Seguretat Social, amb un sou brut anual de 16.756,04 €. També tindran dedicació parcial
(10h/setmana), causant alta en el régim general de la Seguretat Social, 2 regidors més de
I'equip de govern, amb un sou brut anual de 7.980 € cadascun. Aquestes retribucions es
percebran en catoze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de I'any i les dues
restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

2.- La resta de membres electes de la Corporació percebran en concepte de despeses de
representació per raó del seu cárrec les quantitats següents:

- Assisténcia a sessions de Ple: 235€ per sessió
- Assisténcia a sessions de la Junta de Govern Local: 120 € per sessió
- Assisténcia a la Comissió Especial de Comptes: 235 €
- Representació de l'Ajuntament en órgans col'legiats: 55 €

El límit anual de les indemnitzacions per assisténcia a les sessions anteriorment dites és
de 7.980 € en el cas dels regidors amb área, i a 1.410 € en el cas dels regidors sense
área.

3.- Els membres electes de la Fundació Josep Cañas percebran en concepte de despeses
de representació per assisténcia a sessions i reunions les quanties següents:
- Assisténcia a sessions del Consell Rector: 30 € per sessió

Base 38a.- Ajuts a grups polítics

1.- D'acord amb I'article 73.3 de la Llei reguladora de les bases de régim local, s'assigna
als grups polítics una dotació económica fixa mensual de 30 €, a la qual s'afegeix un
component variable de 30 € mensuals per cada regidor membre del grup polític.

2.- Les indemnitzacions fixades al punt 1 de la present base, així com les establertes a la
base 37a, no creen drets adquirits en els seus perceptors, i poden ser alterades per acord
del Ple, amb carácter anual, amb motiu de l'aprovació del pressupost general de la
corporació.

Base 39a.- Indemnitzacions per locomocions i dietes
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1.- Pel cobrament de dietes i desplagaments per part dels membres de la I'entitat local i
personal de I'Ajuntament, caldrá presentar una nota justificativa de les despeses
realitzades.

2.- El import de la indemnització a percebre com a despesa de viatge per l'ús de vehicle
particular queda fixat en 0,30 € per km recorregut per l'ús d'automóbils i en 0,078 € per l'ús
de motocicletes. S'exclou a efectes de cálcul de la quantitat sotmesa a IRPF la que resulti
de multiplicar 0,19 € pel número de quilómetres recorreguts.

3.- La manutenció s'abonará a28,21€ per dia i a 14,1Q € per mig dia. L'allotjament
s'abonará a 48,92 € per dia.

TíTOL VII. LIQUIDAcIÓ DEL PRESSUPOST

Base 40a.- Operacions prévies en l'estat de despeses

1.- Al final d' exercici, s'ha de verificar que tots els acords municipals que comporten
reconeixement de I'obligació han tingut reflex comptable en fase "O".
En especial, les subvencions concedides el pagament de les quals no hagi estat ordenat al
final de I'exercici es comptabilitzen en fase O, tot i que la percepció efectiva de fons resti
condicionada al compliment d'alguns requisits.

2.- Al final de I'exercici, es sol'licitará als contractistes la presentació de factures dins
I'exercici. Sense perjudici d'aixó, calverificar I'estat de determinades despeses per
consums o serveis imputables a l'exercici, el reconeixement d'obligacions de les quals no
ha arribat a formalitzar-se pelfet de no disposar de factures el dia 31 de desembre.

3.- Els crédits per a despeses que l'últim dia de I'exercici no estiguin afectats al compliment
d'obligacions reconegudes quedaran anul'lats, sense més excepcions que les que es
deriven dels punts anteriors i de la incorporació de romanents a qué es refereix la base
12a.

Base 41a.- Operacions prévies en l'estat d'ingressos

1.- Tots els cobraments fets fins el 31 de desembre han de ser aplicats en el pressupost
que es tanca.

2.- S'ha de verificar la comptabilització del reconeixement de drets en tots els conceptes
d'ingrés, conforme amb el que preveu la base 29a.

Base 42a.- Eltancament del pressupost

1.- Els pressupostos de I'Ajuntament i dels organismes autónoms es liquiden
separadament. Els estats demostratius de la liquidació i la proposta d'incorporació de
romanents s'han d'elaborar abans del 15 de febrer de I'any natural següent al que es
tanca.

2.- La liquidació del pressupost de I'Ajuntament ha de ser aprovada per I'Alcalde i la
liquidació del pressupost de l'organisme autónom pel seu President, que en donaran
compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc.
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3.- Les operacions de liquidació del Pressupost es regiran pelque disposen els arts. 191 a
193 del Reial Decret Legislatiu 212004, de 5 de marg de 2004, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL); art. 89 isegüents del RD
500/1990 i per la Instrucció de Comptabilitat, aprovada per I'ordre mínísteríal de 23 de
novembre de 2004.

4.-La rendició de comptes es regirá pel que disposen els arts. 208 a 212 del TRLHL i per la
lnstrucció de Comptabilitat.

Base 43a.- La memória iels comptes generals

1.- El SICAL-2004 inclou com a novetat la integració dins els models dels comptes
generals d'una memória. Aquesta té com a finalitat reflectir per a cada entitat comptable ¡
organismes autónoms la imatge fidel del seu: patrimoni, situació financera, resultat
económic - patrimonial i execució del pressupost.

lntervencions:

Sra. Ribosa: realitza una explicació del contingut dels capítols de despesa i d'ingressos
tant del pressupost de I'Ajuntament com de la Fundació.
Del total del pressupost, gairebé la meitat son inversions.
És un pressupost pensat per una época de crisis económica.
Hem rebaixat les previsions d'ingressos del lClO (impost de construccions, instal'lacions i
obres), doncs no es construirá tant, encara que tenim I'esperanga de que al polígon Poet
es construeixi, aixó comportará llicéncies d'obra imeritació d'lClOs.
Hem decidit no augmentar cap tribut i s'han congelat els sous dels regidors.
S'ha de ser curosos en el control de les despeses.
Al capítol 1 s'han creat llocs de treball com: cap de manteniment, bidell, enginyer en
práctiques, informátic per a la página web. Tot aixó redunda en un millor servei als
ciutadans.
Com estava la piscina, el camp de futbol, elgimnás.. i com está ara?

Sr. Santalla: aquest pressupost té coses positives i d'altres negatives. Com a positiu, que
s'ampliará I'Escola Bressol, com a negatiu trobem la venta de la parcel'la del Poet, que es
va treure del pressupost 2008 i s'ha incorporat al del 2009. En inversions tenim altres
prioritats. Només un 1% dels recursos ordinaris van a inversions. No ens agrada
l'emplagament del dipósit de I'aigua.

Sr. Alcalde: Sr. Santalla, no té res a veure I'emplagament del dipósit amb estar d'acord o
no sobre el fet de pressupostar-ho. lis més económic emplagar-ho al costat de on está ara
que al lloc on proposáveu.

Sr. Santalla: creiem que al costat de on está el actual no funcionará.

Sr. Alcalde: perqué no es pot pressupostar la venda de la parcel'la industrialdel Poet?.

Sr. Santalla: no diem que estem en contra de la venda, sinó que ara no és bon moment
per la situació de crisis que patim.

Sr. Alcalde: has vist com estan fets els pressupostos dels Ajuntaments socialistes? Com
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quadres els pressupostos sinó és amb la venda de parcel'les?, pensa que no tenim
polígons de sectors empresarials que aportin recursos, tenim quatre empreses i molt mal
col'locades.

Sr. Santalla: existeix conveni perqué vingui l'empresa que fa móduls prefabricats?.

Sr. Alcalde: s'está treballant, existeixen problemes d'emplagament derivats de les
limitacions de protecció de I'autopista.

Sr. Ribosa: referent a la baixa de la parcel'la del pressupost 2008 i la inclusió en el del
2009, es va donar de baixa perqué no s'ha venut, peró creiem que a I'any 2009 es vendrá.
El Sr. Menéndez ja la va pressupostar per finangar el Centre de Dia.

Sr. Santalla: peró es que a I'any 2006 el seu valor era molt superior que el d'ara.

Sra. Ribosa: els que no farem és malvendre-la.

Sr. Alcalde: o sigui que a I'any 2006 podia estar pressupostada com a ingrés peró al
pressupost 2009 no ho pot estar?.

Acte seguit, I'Alcalde sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada
amb el següent resultat:

.  Vots a favor: 6 delgrup CiU igrup ICV

. Vots en contra: 2 delgrup PSC.

Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.

Sense mes temes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les 19:35 hores, donant
fe de tot alló, jo el Secretarique certifico.

Banyeres del Penedés, 23 desembre de 2008.
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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÉS EN SESSIÓ
EXTRAORDINARA QUE TINGUÉ U.OC EL DIA 23 DESEMBRE DE 2008.

A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedés, essent el dia 23 de
desembre de 2008, a les 20.05 hores, sota la Presidéncia de I'Alcalde Sr. Josep Maria
Abril i Palacios, assistits per el Secretari - lnterventor de la Corporació, Sr. Joan Manel
Ferrera lzquierdo, es reuneixen els Regidors:

1 Sr. José María Acosta Fajardo,
2 Sra. lda Pilar Josefa Berdusan Farre.
3 Sra. Núria Figueras Tuset,
4 Sr. Lluís Inglada Jané,
5 Sra. Conxita Ribosa Cocinero.
6 Sr. Salvador Solé Alegret,
7 Sr. Jorge Santalla Montes

Es troba absent de la sessió el Sr. Avelino Menéndez Suárez, Sr. Luís F. Suárez Lópezi la
Sra. Sonia Andrés Ramirez, per motius préviament justificats.

Els reunits constitueixen quórum suficient per a la válida celebració de la sessió que ha
estat oportunament convocada per aquest dia i hora.

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ, SIS'ESCAU, INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL EXERCICI
2009 Ht08t152.

APROVACIO, SI S'ESCAU, INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL EXERCICI2OO9
Ht08t152.

Antecedents

L'alcalde de I'Ajuntament ha elaborat el pressupost general per a I'exercici 2009.
L'interventor i el secretari de I'Ajuntament han emés els informes favorables que figuren a
I'expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu
212004, de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.

Fonamenb de dret

En la tramitació dels pressupostos s'han seguit els requisits exigits per la legislació vigent i
els órgans competents han proposat préviament els pressupostos dels organismes que
l'integren, conformement als seus estatuts o al document fundacional.
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La tramitació i aprovació del pressupost s'ha de fer de conformitat amb els articles 162 a
171 del Reial decret legislatiu 2l2OO4, de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90, i els articles 3, 19 i
22 de la Llei 1812001 , de 12 de desembre, general d'estabilitat pressupostária.

Per tant,

Es proposa al Ple I'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l'exercici de 2009, el qual,
resumit per capítols i per a cadascun dels organismes que I'integren, és el següent:

@
,,\

@
de Banyeres
(Tanagona)
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de treball

No places Grup Escala Subescala Nivell Situació

Secretar¡ - interventor 1 A1 Adm. General Técnica 28 Ocupada
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SEGON.- Aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball que es detallen en
I'esmentat pressupost.

TERCER.- Aprovar les bases d'execució del pressupost.

QUART.- Exposar-lo al públic mitjangant la inserció de I'anunci al Butlletí Oficial de la
Província i en el tauler d'anuncis de la corporac¡ó, durant el termini de quinze dies hábils,
durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.

CINQUÉ.- Aquest acord es considerará definitiu si no es produeixen reclamacions en
contra durant el termini d'exposició pública, i entrará en vigor en I'exercici al qual es
refereix, quan s'hagi complert el que disposen I'article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de régim local, i I'article 169 del Reial decret legislatiu 212004, de
5 de marg, pel quals'aprova elText refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÉS

ENTITAT LOCAL

A ) FUNCTOwAR S

A.1 Funcionaris de carrera amb habilitació de carácter nacional

A.2 Funcionaris de caffera propis de I'entitat local

l. Escala de I'Administració general:

ll. Escala de I'Administració especial

Denominació del
lloc de treball

No
nláces

Grup Escala Subescala Classe Nivell Situació

Agutzil d'oficis 1 AP Adm.
Especíaf

Serveis
especíafs

Personal
d'oficis

1 4 Ocupada

B) PERSONAL LABORAL

l. Personal laboral de carácter petmanent o f¡x:
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Denominació del lloc de
treball

No
nlacés

Grup Escala Subescala Nivell Situació

Técnic dAdm. General 1 A1 Adm.
General

Técnica 30 En comissió de serveis. des
del 28-1-2008
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Denominació del lloc de treball /\/o

nlaacs

Grup Titulació exigida Situac¡ó

I CAnE :;OAt - (;til¡r)rAl 1 A2 D¡plomatura Ocupada en prcDietat
Adm¡n¡strat¡u área económ¡ca 1 c1 Ba*¡lbrat, FP de segon grau

o equ¡valent
Ocupada en propietat

Ad m i n i strati u Servers Técn ics 1 c1 Bau.iilerat, FP de segon grau
o equivalent

Ocupada en propietat

Administratiu área económic
Laboral

I c1 Ba*¡ilerat, FP de segon grau
o equivalent

Ocupada en prop¡etat

Aux. Administratiu área
rcaanlaaió

I c2 Graduat escolar, FP pimer
orau o eouivalent

Ocupacla en propietat

Aux. Adminislratiu área de
Reoisfre General

1 C2 Graduat escolar, FP primer
arau o eau¡valent

Ocupada en propietat

AUX. Admtn,suailu area oe
secretaria

1 c2 Graduat esco/€t FP primer
grau o equivalent

Ocupada en propietat

Aux. Administratiu Administració
área de secretaria

I c2 Graduat escolar, FP primer
arau o equ¡valent

Vacant ocupada per
co ntracte d' i nte ri n itat

Aux. Administratiu Administració
General (tempsparcial)

I c2 Graduat escolar, FP primer
qrau o eouivalent

Vacant ocupada per
contracte d' i nteri nitat

Aguhil 4 AP Ce ¡t if i cat d'e scol aritat Vacant ocupada pel
contracte d' i nte ri nitat

Professora costura (temps
oarcial)

1 c1 Graduat escolar, FP primer
orau o eouivalent

Fix discontinu

Director mestre Escola Eresso/ I A2 Diplomatura Vacant ocupada
Temooralment

Técnic educador Escora Bressol 3 C1 Bak.illerat, FP de segon grau
o equivalent

Vacanfs ocupades per
Co ntracte d' i nteri n itat

Aux i liar Escola Bresso/ I C2 Graduat escolar, FP pimer
orau o eou¡valent

Vacant ocupada per
co ntra cte d' i nte ri n itat

Auxiliar Biblioteca I C2 Graduat escolar, FP primer
qrau o eeuivalent

Vacant ocupada per
Contracte d'¡ nte ri n ¡tat

Cap de Manteniment 1 c2 Graduat Escolar Vacant ocupada
temooralment

V¡g¡lant I AP Ce ft ific at d'e sco I a ritat Vacant ocupada
temooralment

Vigilant 1 AP Ce rtificat d' e scol aritat Vacant ocupada
temooralment

OBSERVACIONS

La plaga d'auxiliar administratiu de l'área secretar¡a en régim laboral, prevista a
la plantilla de personal de I'entitat local, es preveu amort¡tzar durant I'exercici i
crear una nova plaga d'administrativa, que es cobrirá mitjangant un procés de
concurs - oposició.

il. Personal laboralde carácter no permanent

Denominació clel lloc de trebail ,V" praces Grup Titulació exioida Situació
Aux¡l¡ar ¡nformet¡c (temps parc¡al) 1 C2 Graduat escolar, FP primer

orau o eou¡valent
Vacant ocupada
temDoralment

Técnic educador Esco/a Bresso/ 2 c1 Ba*,íllerat, FP de segon grau
o equivalent

Vacant ocupada
Temporalment

Aux i liar Escola Eresso/ I C2 Graduat escolar, FP primer
erau o eouivalent

Vacant ocupada
TemnorelmcnÍ

Auxiliar Esco/a Bressol (temps
nArai^ll

2 c2 Graduat escolar, FP primer
orau o eouivalent

Vacant ocupada
Temporalment

AUXtlEr EnEnyena (temps
Parcial)

1 c1 Bauillerat, FP de segon grau
o equivalent

Vacant ocupada
Temporalment
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Monitor Local Joves ( Temps
neraiall

1 c2 Graduat escolar, FP primer
qrau o equivalent

Vacant ocupada
Temooralment

C) PERSONAL EVENTUAL

No n'hi ha cap plaga creada

FUN JOSEP

A ) FUNCTOwAR S

A.1 Funcionaris de carrera amb habilitació de carácter nacional

B) PERSONAL LABORAL

8.1 Personal laboral de carácter permanent o fix:

8.2 Personal laboral de carácter no permanent

c) PERSONAL EVENTUAL

No n'hi ha cap plaga creada

RELACIó DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL
PENEDÉS ANY 2OO9

ENTITAT LOCAL

Denominació del lloc
de treball

No
bláce-s

Grup Escala Subescala Nivell 
I 

Situació

Secretari-l ntervento r 1 A1 Adm. General Técnic 28 | Ocupada

Denom¡nació del lloc
de treball

Nqp/aces Grup Titulació exigida S¡tuació

Técnic en Belles Arts 1 A 1 Ll¡cenc¡atura Vacant ocupada per contracte
d'interinitat

A ux i li ar Ad m i n i strati u 1 c2 Graduat Escolar, FP pr¡mer grau
o equivalent

Vacant ocupada per contracte
d'interínitat

Denominació del lloc
de treball

No places Grup Titulació exigida Situació

lnformador Cultural 1 c2 Graduat Escolar, FP primet
orau o eouivalent

Vacant ocupada Temporalment
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1.. LLOCS DE TREBA¿I RESERVATS A FUNCIONARIS

1.1.- Cossos d'habilitació nacional
{.1.1 Denominació del lloc de treball: Secretaria lntervenció. Coberta pel Sr. J.M.F.l.
Característiques essencials: Fedatari públic municipal. Assessorament legal preceptiu,
control i fiscalització interna de la gestió económic - financera i pressupostária de
I'Ajuntament, coordinació del servei administratiu de la Corporació.
Requísits per a desenvolupar el lloc: Llicenciatura de dret, ciéncies polítiques, sociologia o
económiques.

Nivell de Complement de destí: 28
Grup i classe: A1, funcionari d'habilitació nacional.
Complement específic: 25.361,00 € (import total anual)

1.2.- Funcionaris propis de I'entitat local

1.2.1 Escala d'administració general
1.2.1.1 Denominació del lloc de treball: Técnic grup A1 adscrit a Secretaria i Urbanisme,
ocupada en propietat pel Sr. J.P.T. en comissió de serveis des de 21 de gener de 2008 per
un periode de dos anys.
Característiques essencials: Tramitació d'expedients de contractacié d'obres, finangament
d'inversions, tramitació de projectes d'obres municipals ide patrimoni municipal. Tramitació
i confecció d'expedients d'ordenances normatives. Tramitació d'expedients de planejament
urbanístic, general i derivat.
Requisits per a desenvolupar el lloc: Llicenciat universitari
Nivell de Complement de destí: 30
Grup:A1
Classe: Escala d'Administració General; subescala técnica
Complement específic: 8.280,30 € (import total anual)
Com plement productivit at: 2.6 1 4,68 € (i m port tota I an ual)

1 .2.2 Escala d'administració especial
1.2.2,1Denominació del lloc de treball: Agutzil, ocupada en propietat pel Sr. P.A.R.
Característiques essencials: Obertura del Col'legi Mare de Deu del Priorat, reparació de
portes, finestres del edifici, neteja de papereres i recinte del parc públic, reparació de
fluorescents itota la il'luminació interior, assisténcia al professorats de qualsevol incidéncia
en les classes, ficar la calefacció i manteniment de radiadors, assisténcia per obrir
polisportiu, assisténcia a I'empresa CJAM que porta les obres de I'ampliació del centre i a
I'empresa Serunion, reparacions de fontaneria.
Requisits per a desenvolupar el lloc: Certificat d'escolaritat.
Nivellde Complement de destí: 14
Grup :AP
Classe: Escala d'Administració Especial, Subescala de serveis especials, classe personal
d'oficis
Complement específic: 3.635,80 (import total anual)
Complement de productivitat: 3.336,36 (import total anual)

2.- LLOCS DE TREBALL SUBJECTES A LA LEGISLACIÓ LABORAL

2.1 Personal laboral de carácter permanent o fix
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2.1.1 Denominació del lloc de treball: Técnic soci - cultural ocupada en propietat per la Sra.
M.M.G.
Característiques essencials: Tramitació d'expedients culturals i de promoció d'entitats
cíviques. Tramitació d'expedients de subvencions. Organització i gestió d'exposicions,
conferéncies o xerrades. Protocol actes oficials. Organització d'excursions i activitats soci -
culturals. Organització de cursos i tallers municipals( puntes al coixí, arts aplicades,
alfabetització adults, costura, cerámica adults i jove) preparació dels rebuts bancaris a
través de la Caixa Tarragona, Gestió de Batallers (Nadal, Setmana Santa i Estiu),
Participació en el Jove Baix Penedés i assisténcia a les reunions setmanals, Responsable
del Punt d'lnformació Juvenil del Municipi. Organització de festes culturals (3 Tombs,
Santa Eulália etc) i festes ( Flama del Canigó, Festa Major, Diada, Reis). Contacte amb
serveis socials (Treballadora Social o Educadora Social).
Requisits per a desenvolupar el lloc: diplomatura universitária
Grup:42
Retribucions básiques: 22.050,00 € (import total anual)

2.1.2 Denominació del lloc de treball: Administrativa adscrita al Departament de
Comptabilitat i lntervenció, ocupada en propietat per la Sra. l.R.S.C.
Característiques essencials: Control i seguiment dels moviments de Tresoreria (comptes
operatius i comptes financers). Tramitació administrativa expedient d'aprovació del
pressupost. Tramitació administrativa expedients de modificacions de crédit del
pressupost, Tramitació administrativa expedient liquidació pressupost, Proporcionar les
dades necessáries per a la formació del Compte general, com també dels comptes, els
estats i els documents que s'han d'elaborar i trametre als órgans de control extern,
Tramitació administrativa expedient Compte general, elaboració de la memória explicativa,
Tramitació administrativa expedients contribucions especials i quotes d'urbanització,
Comptabilització operacions ingressos i despeses, pressupostáries i no pressupostáries,
Seguiment del procediment de despesa en totes les seves fases, Fiscalització dels
ingressos, Emissió d'informes d'intervenció sobre el crédit pressupostari disponible i
justificatius de subvencions. Elaboració d'informes económic - financers per a la fixació de
les taxes i preus públics. Seguiment de la situació de les operacions de crédit concertades
per I'entitat (amortitzacions, tipus d'interés,...) i tramitar la concertació de noves, si s'escau.
Aplicació dels principis comptables generals. Operacions de fi d'exercici, amb la supervisió
dels serveis económics de la Diputació de Tarragona, Tancament i obertura de la
comptabilitat, amb el suport de I'empresa subministradora de I'aplicatiu informátic i dels
serveis económics de la Diputació de Tarragona. Facilitar la informació necessária al
Ministeri d'Hisenda per a la confecció d'estadístiques económico-financeres. Retre la
informació económica i financera requerida per a la presa de decisions polítiques i de
gestió.
Requisits per a desenvolupar el lloc: Batxillerat, Formació Professional de segon grau o
equivalent.
Grup: C1
Retribucions básiques: 26.600,00 € (import total anual)

2.1.3 Denominació del lloc de treball: Administrativa Serveis Técnics, ocupada en propietat
per la Sra. A.B.K.
Característiques essencials: Obres: Informació a I'interessat (sobre la viabilitat del projecte
sol'licitat, la documentació a aportar en funció de la classificació de l'obra sol'licitada),
obertura d'expedients, revisió de la documentació (projecte, estudis de seguretat i salut,
fulls d'estadística), assisténcia als técnics (pre-informar expedients, contacte amb
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interessats, recopilació d'antecedents, etc), gestió i seguiment de I'expedient fins al
tancament (redacció de documents, acords, decrets, notificacions, requeriments), estudi i
valoració de la normativa urbanística a aplicar en cada cas (lleis, ordres, ordenances,
reglaments), redacció d'informes jurídics, prévia consulta amb técnics i secretari,
realiizació d'estudis comparatius i percentuals de les obres, visita a les obres, si s'escau
per traslladar la possible irregularitat o deficiéncia al Técnic. Urbanisme: recepció de
projectes, preparació i desglós per traslladar al técnic corresponent, consultes e
intermediacions amb les diverses administracions, redacció de trasllats d'informes técnics,
contacte amb empreses de gestió i manteniment urbanístic (Sorea, Endesa, Telefónica i/o
les seves gestores). Activitats: Informació a I'interessat sobre el trámits a fer d'acord amb
la classificació mediambiental del projecte, Informació a l'interessat sobre la compatibilitat
del projecte sol.licitat, Classificació de I'activitat segons barems mediambientals, Obertura i
seguiment d'expedients, Tramitació d'acord amb les directrius dels técnics, la llei, la
normativa, reglaments i ordenances, Seguiment dels expedients de classificació l, ll.1 i ll.2
de la Liia amb els diferents organismes i administracions fins a I'obtenció de la llicéncia
ambiental, Cálcul de la base i aplicació dels coeficients per valorar la llicéncia i les taxes,
Visites a les activitats que ho requereixin per donar trasllat de presumptes anomalies o
defectes evidents als técnics.
Requisits per a desenvolupar el lloc: Batxillerat, Formació Professional de segon
grau o equivalent.
Grup: C1
Retribucions básiques: 20.909,00 € (import total anual)

2.1.4 Denominació del lloc de treball: Administratiu/va Area Económic-Laboral, ocupada
en propietat per la Sra. B.B.B.
Característiques essencials: Area Económic: Registre i control de la facturació, registre i
seguiment dels moviments de la Tresoreria local, seguiment individualitzat de la situació
deudora o creditora dels interessats que es relacionin amb I'entitat local, comptabilitazació
d'operacions d'ingressos i despeses pressupostáries i no pressupostáries, facilitar les
dades a la gestora sobre les liquidacions d'lVA i IRPF, relacions amb I'Agéncia Catalana
d'aigua (autoliquidacions trimestrals del cánon de I'aigua, certificacions de les despeses
depuradores), Facilitar informació sobre l'execució del pressupost iemetre informes sobre
I'existéncia de crédit a una partida concreta, realització de remeses bancáries de
pagaments de factures i nómines, seguiments d'expedients de subvencions atorgades a
entitats culturals del municipi, tramitació i seguiments d'expedients deldepartament
d'hisenda.

Area Laboral: Gestió de nómines, contractes laborals, afiliacions, altes i baixes del
personal, control intern d'incidéncies del personal (altes i baixes laborals, vacances,
permisos, llicéncies), tramitació i seguiment dels expedients de Plans d'ocupació
subvencionats pel Serveid'Ocupació de Catalunya destinats a la contractació de
treballadors desocupats, tramitació d'ofertes de treball enviades per Empreses de la
Comarca i Empreses de Treball Temporal, tramitació de curriculums de ciutadans de
Banyeres del Penedés que recerquen feina.

Requisits per a desenvolupar el lloc: BUP, Formació Professional de segon grau o
equivalent.
Grup: C1
Retribucions básiques: 22.050,00 € (import total anual)

2.1.5 Denominació del lloc de treball: Auxiliar Administrativa Administració General.
ocupada en propietat per la Sra. P.C.F.
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Característiques essencials: Liquidació de I'impost sobre I'increment de valor dels terrenys
de naturalesa urbana. Registre civil. Tramitació d'edictes que provenen d'altres
adminístracions i control i acreditació dels terminis d'informació pública al tauler d'anuncis
municipal. Redacció i preparació de les actes de les Juntes de Govern. Convocatória
d'Órgans Col'legiats. Control Decrets d'Alcaldia. Tasques de suport auxiliar en la
preparació i notificació dels acords adoptats pels órgans col'legiats de la corporació.
Requisits per a desenvolupar el lloc: graduat escolar, Formació Professional de primer
grau o equivalent.
Grup: C2
Retribucions básiques: 18.746,00€ (import total anual)

2.1.6 Denominació del floc de treball: Auxiliar Administratiu/va Area de Registre General,
ocupada en propietat per la Sra. M.|.M.G..
Característiques essencials: Atenció al públic, Atenció telefónica, Registre general
d'entrades, Repartiment de les entrades per cada departament de treball, Registre
general de sortides, Gestió Correus amb programa GANES per tramitar les sortides de
Registre Civil, Jutjat de Pau, Mancomunitat, Fundació Josep Cañas, Centre Cívic i
Ajuntament de Banyeres, Gestió i control del registre digitalitzat, Registre d'avals,
Registre d'escriptures, Registre d'informes técnics, Gestió. Axivar documents,
Tramitació d'anuncis al BOP, DOGC, BOE i diaris, Escanejar qualsevol documentació,
Creació d'expedients Administratius, Fer Certificats d'empadronament, histórics i de
convivéncia, enregistrament informátic de dades, Control de I'agenda de la Treballadora
Social i Educadora Social, Fer fotocópies que sol.liciten els habitants, Qualsevol altre
tasca que guardi relació amb les anteriors i pugin ser manades per I'Alcalde president
en l'ús de les seves atríbucíons básíques per direcció de I'administració municipal.
Requisits per a desenvolupar el lloc: graduat escolar, Formació Professional de primer
grau o equivalent.
Grup: C2
Retribucions básiques: 17.736,60 € (import total anual)

2.1.7 Denominació del lloc de treball: Auxiliar Administratiu/va Area de Recaptació,
ocupada en propietat per la Sra. M.C.G.
Característiques essencials: atenció al públic, atenció telefónica, altes i baixes del
Padró Municipal d'Habitants, revisió mensual del fitxer d'errors del Padró Municipal
d'habitants, tramitació dels expedients de renovació dels estrangers no comunitaris, fer
certificats d'empadronament, convivéncia, histórics, etc, resoldre les sol'licituds
procedents d'altres organismes oficials sol.licitant dades d'un habitant del municipi, altes
i baixes del padró tributari, atendre, informar i resoldre les reclamacions de rebuts
(aigua, brossa, ibi urbana i rústega, impost circulació, gual, nínxols, etc),tancament dels
diferents tributs, certificats de bens, numeració, etc,gestió i control d'edictes de diferents
organismes,Plus valies,sinistres: fer tot el procediment des de que es genera fins que
s'abona I'import del mateix, Control de les diferents assegurances de I'Ajuntament,
Expedients de canvi de numeració dels carrers, Obrir i repartir el correu electrónic de
I'Ajuntament, Seguiment del nivell de clor de I'aigua del municipi, Trastos, fer el llistat i
enviar-lo, Axivar ,autoritzacions per cremar,Fer fotocopies que sol'liciten els
habitants,Control de I'agenda de la treballadora i educadora social,Qualsevol altre tasca
que guardi relació amb les anteriors i puguin ser manades per I'Alcalde Presídent en l'ús
de les seves atribucions básiques per direcció de l'administració municipal, tenir ple
coneixement per assumir les tasques desenvolupades per la meva companya en
períodes de vacances o per abséncia momentánia del lloc de treball
Requisits per a desenvolupar el lloc: graduat escolar, Formació Professional de primer
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grau o equ¡valent.
Grup: C2
Retribucions básiques: 17.736,60 € (import total anual)

2.1.8 Denominació del lloc de treball: Auxiliar Administratiu/va Administració General.
ocupada fins a la cobertura definitiva de la plaga pel Sr. l.G.E., a temps parcial.
Característiques essencials: Tramitació expedients de disciplina urbanística, Creació dels
llibres oficials d'actes i decrets, Creació i manteniment del registres municipals, (registre
general, registre Fundació Josep Cañas, registre Mancomunitat de I'Albornar), Utilització
d'eines de CAD per crear o modificar mapes. (p.e. numeració de carrers),Manteniment de
I'inventari municipal. Tasques de suport informátic en general.
Requisits per a desenvolupar el lloc: graduat escolar, Formació Professionalde primer
grau o equivalent.

Grup: C2
Retribucions básiques: 5.623,80 € (import total anual)

2.1.9 Denominació del lloc de treball: Cap de Manteniment, vacant ocupada temporalment
pelSr .  M.S.R.
Característiques essencials: Encarregat del manteniment dels locals municipals,
Coordinador dels agutzils, personal de plans d'ocupació, tracte amb empreses de
subministradores de I'Ajuntament.
Requisits per a desenvolupar el lloc: Graduat Escolar
Grup: C2
Retribucions básiques: 21.350,00 € (import total anual)

2.1.10 Denominació del lloc de treball: Auxiliar Administratiu/va Administració General,
ocupada vacant ocupada per contracte d'interinitat pel Sra. E.M.M
Característiques essencials: preparació i notificació dels acords adoptats pels órgans
col'legiats de la corporació, confecció d'actes, tramitació d'expedients de secretaria (
contractes menors, sol' licituts), real ització d'oficis.
Requisits per a desenvolupar el lloc: Certificat d'escolaritat

Grup: C2
Retribucions básiques: 17.736,60 € (import total anual)

2.1.11 Denominació del lloc de treball: Agutzil, ocupada fins a la cobertura definitiva de la
plaga pelSr. J.C.C.
Característiques essencials: Custódia i vigiláncia dels béns, serveis, instal.lacions i
dependéncies municipals. Vigiláncia, inspecció i control de les activitats que es realitzen a
la via pública. Vetllar per al compliment dels reglaments, ordenances, bans, resolucions i
altres disposicions o actes municipals. Col'laborar amb les forces i cossos de seguretat de
l'Estat i amb la Policia Autonómica en la protecció de les manifestacions i el manteniment
de I'ordre en grans concentracions humanes quan sigui requerida per aquest fet. Vigilar els
espais pribtics. Controlar el nivell de clor dels pous municipals. Transportar les extraccions
de sang del consultori médic municipal al cap del municipi de I'Arbog. Recaptar
setmanalment la taxa d'ocupació de la via pública per les parades de venda ambulant..
Repartiment de notificacions i convocatóries. Col'laboració en la distribució de eines durant
les Festes i muntatge d'escenaris. Col'locadó de bans a les cartelleres públiques.
Qualsevol altra funció de seguretat que li sigui encomanada.
Requisits per a desenvolupar el lloc: Certificat d'escolaritat,
Grup:AP
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Retribucions básiques: 20.188,00 € (import total anual)

2.1.12 Denominació del lloc de treball: Mestre escola bressol municipal, ocupada fins a la
cobertura definitiva de la plaga per la Sra. B.E.O.G
Característiques essencials: Programar les activitat de I'aula, programar les activitats
generals de I'escola, realitzar dos informes anuals per infant ( adaptació i final de curs),
reali|zar entrevistes als pares/mares ( una al principi de curs i cada vegada que aquest ho
sol.licitin), assessorament a les famílies en casos de necessitats educatives facilitants el
contacte amb professionals (CDIAPE), organitzar les reunions dels pares i mares a principi
del curs, confeccionar el dossier informatiu per entregar a les famílies, realitzar la comanda
de material de tot el curs, realitzar la memdria anual, organiEar el casal d'estiu durant el
mes de juliol (comanda de material, programació de les activitats).
Requisits per a desenvolupar el lloc: Diplomatura universitária en educació infantil.
Grup:42
Retríbucions básíques: 22.362,14 € (import total anual)

2.1.13 Denominació del lloc de treball: Técnic Educador escola bressol municipal,
ocupada fins a la cobertura definitiva de la plaga per la Sra. A.M.B.G.
Característiques essencials: Programar les activitat de I'aula, programar les activítats
generals de l'escola, realitzar dos informes anuals per infant ( adaptació i final de curs),
realitzar entrevistes als pares/mares ( una al principi de curs i cada vegada que aquest ho
sol.licitin), assessorament a les famílies en casos de necessitats educatives facilitants el
contacte amb professionals (CDIAPE), organitzar les reunions dels pares i mares a principi
del curs, confeccionar el dossier informatiu per entregar a les famílies, reali|zar la comanda
de material de tot el curs, realitzar la memória anual, organitzar el casal d'estiu durant el
mes de juliol (comanda de material, programació de les activitats).
Requisits per a desenvolupar el lloc: Técnic en educació infantil o técnic especialista en
jardins d'infáncia.

Grup: C1
Retribucions básiques: 17.736,60 € (import total anual)
Pf us Direcció: 1.812,8 € (import total anual)
2.1.14 Denominació del lloc de treball: Técnic Educador escola bressol municipal,
ocupada fins a la cobertura definitiva de la plaga per la Sra. B.M.S
Característiques essencials: Programar les activitat de I'aula, programar les activitats
generals de I'escola, realihar dos informes anuals per infant ( adaptació i final de curs),
realitzar entrevistes als pares/mares ( una al principi de curs i cada vegada que aquest ho
sol.licitin), assessorament a les famílies en casos de necessitats educatives facilitants el
contacte amb professionals (CDIAPE), organitzar les reunions dels pares i mares a principi
del curs, confeccionar el dossier informatiu per entregar a les famílies, realihar la comanda
de material de tot el curs, realitzar la memória anual, organitzar el casal d'estiu durant el
mes de juliol (comanda de materíal, programació de les activitats).
Requisits per a desenvolupar el lloc: Técnic en educació infantil o técnic especialista en

jardins d'infáncia.
Grup: C1
Retribucions básiques: 17.736,60 € (import total anual)

2.1.15 Denominació del lloc de treball: Técnic Educador escola bressol municipal,
ocupada fins a la cobertura definitiva de la plaga per la Sra. S.D.S.
Característiques essencials: Programar les activitat de I'aula, programar les activitats
generals de l'escola, realitzar dos informes anuals per infant ( adaptació i final de curs),
realitzar entrevistes als pares/mares ( una al principi de curs i cada vegada que aquest ho
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sol'lic¡t¡n), assessorament a les famílies en casos de necessitats educatives facilitant el
contacte amb professionals (CDIAPE), organitzar les reunions dels pares i mares a principi
del curs, confeccionar el dossier informatiu per entregar a les famílies, realitzar la comanda
de material de tot el curs, realitzar la memória anual, organitzar el casal d'estiu durant el
mes de juliol (comanda de material, programació de les activitats).
Requisits per a desenvolupar el lloc: Técnic en educació infantil o técnic especialista en
jardins d'infáncia.
Grup: C1
Retribucions básiques: 17.736,60 € (import total anual)
Plus Direcció: 1.812,8 € (import total anual)

2.1.16 Denominació del lloc de treball: Auxiliar suport escola bressol, ocupada fins a la
cobertura definitiva de la plaga per la Sra. S.M.F
Característiques essencials: Organitzar les activitats, ambientar I'escola segons els centres
d'interés que es treballi, canviar bolquers, realitzar l'higiene personal de cada infant,
realitzar les tasques del menjador( parar la taula, servir menjar, rentar als infants, canviar
bolquers etc), realitzar diáriament una agenda personal de I'infant explicant als pares com
ha anat el dia, preparació de les festes de I'escola, realització de fotos.

Requisits per a desenvolupar el lloc: Graduat escolar, FP de primer grau o equivalent.
Grup: C2
Retribucions básiques: 14.420,00 € (import total anual)

2.1.17 Denominació del lloc de treball: Auxiliar de Biblioteca, ocupada fins a la cobertura
definitiva de la plaga per la Sra. C.L.C.
Característiques essencials: Responsable de la biblioteca i aula d'internet, creació de
carnets per a usuaris, préstecs, control d'usuaris d'internet, Tasques de suport al técnic
socio-cu ltu ra I en I'orga n itzacií d'exposicions, conferén cies o xerrades,
Requisits per a desenvolupar el lloc: Graduat escolar, FP de primer grau o equivalent.
Grup: D
Retribucions básiques: 14.780,50 € (import total anual)

2.1.18 Denominació del lloc de treball: Professor/a de costura, a temps parcial, ocupada en
situació fix discontinu per la Sra. R.G.A
Característiques essencials: impartir classes de costura.

Requisits per a desenvolupar el lloc: Graduat escolar, FP de primer grau o equivalent.
Grup: AP
Retribucions básiques: 1.963,00 € (import total anual, 9 mesos durada curs)

2.1.19 Denominació del lloc de treball: Vigilant, ocupada en situació fix discontinu per el Sr.
F.J .S.G.
Característiques essencials: realitzar la vigiláncia de la zona poble i dels nuclis de Saifores,
Sant Miquel, Urbanització del Priorat de Banyeres, Urbanització Casa Roja i Boscos.
Requisits per a desenvolupar el lloc: Certificat d'escolaritat
Grup :AP
Retribucions básiques: 19.433,40 € (import total anual)
Plus Nocturnitat: 960€ ( import total anual)

2.1.20 Denominació del lloc de treball: Vigilant, ocupada en situació fix discontinu per el
SR.  X.P.R.
Característiques essencials: realitzar la vigiláncia de la zona poble i dels nuclis de Saifores,
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Sant Miquel, Urbanització del Priorat de Banyeres, Urbanització Casa Roja i Boscos.
Requisits per a desenvolupar el lloc: Certificat d'escolaritat
Grup:AP
Retribucions básiques: 19.433,40 € (import total anual)
Plus Nocturnitat: 960€ ( import total anual)

2.2 Personal laboral de carácter no permanent

2.2.1 Denominació del lloc de treball: Técnic Educador escola bressol mun¡cipal, vacant
ocupada temporalment per la Sra. M.V.V.P.
Característiques essencials: Programar les activitat de I'aula, programar les activitats
generals de I'escola, realitzar dos informes anuals per infant ( adaptació i final de curs),
realitzar entrevistes als pares/mares ( una al principi de curs i cada vegada que aquest ho
sol.licitin), assessorament a les famílies en casos de necessitats educatives facilitants el
contacte amb professionals (CDIAPE), organitzar les reunions dels pares i mares a principi
del curs, confeccionar el dossier informatiu per entregar a les famílies, realitzar la comanda
de material de tot el curs, realitzar la memória anual, organitzar el casal d'estiu durant el
mes de juliol (comanda de material, programació de les activitats).
Requisits per a desenvolupar el lloc: Técnic en educació infantil o técnic especialista en
jardins d'infáncia.
Grup: C1
Retribucions básiques: 16.796,36 € (import total anual)

2.2.2 Denominació del lloc de treball: Técnic Educador escola bressol municipal, vacant
ocupada temporalment per la Sra. L.S.B.
Característiques essencials: Programar les activitat de I'aula, programar les activitats
generals de I'escola, realtlzar dos informes anuals per infant ( adaptació i final de curs),
reali|zar entrevistes als pares/mares ( una al principi de curs i cada vegada que aquest ho
sol'licitin), assessorament a les famílies en casos de necessitats educatives facilitants el
contacte amb professionals (CDIAPE), organitzar les reunions dels pares i mares a principi
del curs, confeccionar el dossier informatiu per entregar a les famílies, realitzar la comanda
de material de tot el curs, realitzar la memória anual, organitzar el casal d'estiu durant el
mes de juliol (comanda de material, programació de les activitats).
Requisits per a desenvolupar el lloc: Técnic en educació infantil o técnic especialista en
jardins d'infáncia.
Grup: C1
Retribucions básiques: 16.796,36 € (import total anual)

2.2.3 Denominació del lloc de treball: Auxiliar escola bressol municipal, vacant ocupada
temporalment per la Sra. M.S.L.
Característiques essencials: Organitzar les activitats, ambientar l'escola segons els centres
d'interés que es treballi, canviar bolquers, realitzar I'higiene personal de cada infant,
realitzar les tasques del menjador( parar la taula, servir menjar, rentar als infants, canviar
bolquers etc), realitzar diáriament una agenda personal de l'infant explicant als pares com
ha anat el dia, preparació de les festes de l'escola, realització de fotos.

Requisits per a desenvolupar el lloc: Graduat escolar, FP de prímer grau o equivalent.
Grup: C2
Retribucions básiques: 13.085.20 € (import totaf anual)

2.2.4 Denominació del lloc de treball: Auxiliar suport escola bressol, vacant ocupada
temporalment per la Sra. T.P.G.
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Característiques essencials: Organitzar les activitats, amb¡entar I'escola segons els centres
d'interés que es treballi, canviar bolquers, realitzar l'higiene personal de cada infant,
real¡tzar les tasques del menjador( parar la taula, servir menjar, rentar als infants, canviar
bolquers etc), realitzar diáriament una agenda personal de I'infant explicant als pares com
ha anat el dia, preparació de les festes de I'escola, realització de fotos.

Requisits per a desenvolupar el lloc: Graduat escolar, FP de primer grau o equivalent.
Grup: C2
Retribucions básiques: 13.655,60 € (import total anual)

2.2.5 Denominació del lloc de treball: Auxiliar escola bressol, a temps parc¡al, vacant
ocupada temporalment per la Sra. J.R.R.
Característiques essencials: Organitzar les activitats, ambientar I'escola segons els centres
d'interés que es treballi, canviar bolquers, realitzar I'higiene personal de cada infant,
realitzar les tasques del menjador( parar la taula, servir menjar, rentar als infants, canviar
bolquers etc), realitzar diáriament una agenda personal de I'infant explicant als pares com
ha anat el dia, preparació de les festes de l'escola, realització de fotos.

Requisits per a desenvolupar el lloc: Graduat escolar, FP de primer grau o equivalent.
Grup: C2
Retribucions básiques: 12.223,74 € (import total anual)

2.2.6 Denominació del lloc de treball: Auxiliar informátic, a temps parcial, vacant ocupada
temporalment pel Sr. A.G.S.
CaracterÍstiques essencials: Creació i manteniment de la página web de I'Ajuntament.
Grup: C2.
Retribucions básiques: 3.708,00 € (import total anual)

2.2.7 Denominació del lloc de treball: Auxiliar Enginyeria, a temps parcial, vacant ocupada
temporalment per el Sr. R.R.R.
Característiques essencials: Ajudar a I'Enginyer Municipal en les tasques de visites
d'obres, digilització de documents, realització de plánols, segregació de terrenys.
Requisits per a desenvolupar el lloc: Batxillerat, FP de segon grau o equivalent
Grup: C1
Retribucions básiques: 7.772,38 € (import total anual)

2.2.8 Denominació del lloc de treball: Monitor Local Joves, a temps parcial, vacant
ocupada temporalment per el Sr. R.G.GS
Característiques essencials: objectiu d'oferir al jovent del poble un lloc on estar i gaudir
d'activitats relacionades amb el món de la joventut
Requisits per a desenvolupar el lloc: Graduat Escolar, FP primer grau o equivalent
Grup: C2
Retribucions básiques: 6.370,98 € (import total anual)

FUNDACIÓ PÚBLICA JOSEP CAÑAS

1.- LLOCS DE TREBAII RESERVATS A FUNCIO,ruAR'S
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1.1.- Cossos d'habílitació nacional
l.l.l Denominació del lloc de treball: Secretaria Intervenció. Coberta pel Sr. J.M.F.l.
Característiques essencials: Fedatari públic municipal. Assessorament legal preceptiu,
control i fiscalització interna de la gestió económica financera i pressupostária de
I'organisme i coordinació del servei administratiu.

Requisits per a desenvolupar el lloc: Llicenciatura de dret, ciéncies polítiques, sociologia o
económiques.
Grup i classe: 41, funcionari d'habilitació nacional.
Retribucions básiques: 2.901,59 € (import total anual)

2.. LLOCS DE TREBALL SUBJECTES A LA LEGISLACIÓ LABORAL

2.1 Personal laboral de carácter permanent o fix

2.1.1 Denominació del lloc de treball: Auxiliar Administratiu/va administració general,
ocupada fins a la cobertura definitiva de la plaga per la Sra. |.R.S.C.
Característiques essencials: Comptabilització dels ingressos idespeses de l'exercici
pressupostari. Seguiment d'expedients de subvencions. Liquidacions d' IRPF. Facturació.
Contractació menor. Suport en la gestió económica i comptable de l'organisme. Tramitació
i seguiment de I'expedient d'elaboració del pressupost, liquidació, modificacions
pressupostáries i el compte general. Suport a la fiscalització del procediment de
contractació i de la disponibilitat pressupostária per efectuar-los. Registre d'entrada i
sortides.

Requisits per a desenvolupar el lloc: Graduat escolar, FP de primer grau o equivalent.
Grup: C2
Retribucions básiques: 2.778,16 € (import total anual)

2.1.2 Denominació del lloc de treball: Técnic en belles arts, ocupada fins a la cobertura
definitiva de la plaga per la Sra. M.R.L.
Característiques essencials: Valoració i rehabilitació de les obres propietat de la Fundació.
Elaboració i actualització de I'inventari de la Fundació. Organització i seguiment
d'exposicions, conferéncies o xerrades.
Requisits per a desenvolupar el lloc: llicenciatura en Belles Arts
Grup :41
Retribucions básiques: 10.704,69 € (import total anual)
Complement de productivitat: 1.181,62 € (import total anual)

2.1.3 Denominació del lloc de treball:
Sra.  N.M.O.
Característiques essencials: Obertura
Atenció als visitants i suport a la
organització d'exposicions.
Requisits per a desenvolupar el lloc: Graduat escolar, FP de primer grau o equivalent
Grup: C2
Retribucions básiques: 1.483,20 € (import total anual)

i
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BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL
PENEDÉS PER A L'EXERCICI 2OO9

TíTOL I.. NORMES GENERALS

Base la.- Ambit temporal

1. Atés elque disposa I'article 165.1 del RD Legislatiu2l2Q04, de 5 de marg, que aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i I'art. 9.1 del RD 500/1990, que
desenvolupa el Capítol primer del Títol sisé de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
en matéria de pressupostos, s'estableixen les següents bases, que contindran I'adaptació
de les disposicions generals en matéria pressupostária a I'organització i circumstáncies de
la própia entitat i dels seus organismes autónoms, aixícom aquelles altres necessáries per
a la seva encertada gestió.

2. L'aprovació, gestió i liquidació del Pressupost s'adaptaran a la normativa general
aplicable a I'Administració local: Llei 7/1985, de 2 d'abril, eltext refós de Lleid'Hisendes
Locals (TRLHL) i Reial Decret 500/1990, 20 d'abril; normativa aplicable a I'Administració
local catalana: Decret legislatiu 212003, de 28 d'abril, pelqual s'aprova elText refós de la
Llei municipal i de régim local de Catalunya, Decret legislatiu 412003, de 4 de novembre,
pel qual s'aprova elText refós de la Llei de I'organització comarcalde Catalunya.

Si el pressupost s'hagués de prorrogar, aquestes Bases regiran durant el període de
prórroga.

Base 2a.- Ambit funcional

Aquestes bases s'apliquen amb carácter general a I'execució del Pressupost de I'entitat
local i dels organismes autónoms, tenint en compte les particularitats que es detallaran per
a cadascun.

Base 3a.- lmport del Pressupost General

El Pressupost General per a I'exercici és integrat pel pressupost del mateix Ajuntament i
els dels organismes autónoms que en depenen; els imports respectius són els que es
detallen a continuació:

Base 4a.- Estructura pressupostária

1. Els crédits inclosos a I'estat de despeses s'han classificat amb els criteris següents:
a) Funcional - Distingint: Grup de funció, Funció i Subfunció. En el cas de I'Ajuntament es
fa un desglossament a nivellde programa.
b) Económica - Distingint: Capítol, Article, Concepte, Subconcepte i Partida
c) Orqánica - Atenent a I'estructurá organitzativa de I'entitat, únicament s'estableix una, la
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La partida pressupostária, definida per la conjunció de les classificacions orgánica,
funcional i económica, const¡tueix la unitat básica d'informació sobre la qual s'efectuará el
control comptable dels crédits ide les seves modificacions.
2.- Les previsions de I'estat d'ingressos s'han classificat distingint: Capítol, Article,
Concepte, Subconcepte i Partida.

Base 5a.- Vinculacions jurídiques

- Capítol | (Despeses de personal), Capítol ll (Despeses en béns corrents i serveis),
Capítol lll (Despeses financeres), Capítol lV (Transferéncies corrents), Capítol lX
(Passius financers): classificació funcional a escala de Grup de Funció i classificació
económica a escala de Capítol.

- Capítols Vl (lnversions reals), CapítolVll (Transferéncies de capital) iCapítolVlll
(Actius financers): classificació funcional a escala de Funció i classificació económica a
escala d'Article.

TíToL II.- MoDIFIcAcIoNS DE cRÉDF

Base 6a.- Efectivitat de les modificacions de crédits

1.- Quan calgui fer una despesa per a la qual no existeixi crédit pressupostari suficient, es
tramitará un expedient de modificació de crédits, subjectant-se a les particularitats que
regula aquest títol.

2.- Qualsevol modificació de crédits exigeix proposta raonada de la variació, i es valorará
la incidéncia que aquesta modificació pugui tenir en la consecució d'objectius fixats en el
moment d'aprovar el pressupost.

3.- Qualsevol expedient de modificació de crédits ha de ser informat per part de la
Intervenció.

4.- Les modificacions de crédit aprovades pel Ple no seran executives fins que no s'hagi
complert eltrámit de publicitat posterior a l'aprovació definitiva.

5.- Les modificacions de crédit aprovades per un órgan diferent del Ple són executives des
de I'adopció de I'acord d'aprovació.

6.- Les modificacions de crédit que podran ser realiEades als pressupostos de despeses
de l'Ajuntament idels seus organismes autónoms són els següents:
a) crédits extraordinaris
b) suplements de crédit
c) ampliacions de crédit
d) transferéncies de crédit
e) generació de crédits per ingressos
f) incorporació de romanents de crédit
g) baixes per anul'lació

Base 7a.- Crédits extraordinaris i suplements de crédit
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l.- Els crédits extraordinaris són aquelles modificacions del pressupost de despeses
mitjangant les quals s'assigna crédit per la realització d'una despesa específ¡ca ¡
determinada que no pot ajornar-se fins I'exercici següent i per la qual no existeixi crédit.

2.- Els suplements de crédit són aquelles modificacions del pressupost de despeses en
qué donant-se les mateixes circumstáncies anteriors en relació amb la despesa a realilzar,
el crédit previst resulta insuficient i no pot ser objecte d'ampliació.
3.- Els expedients de concessió de crédits extraordinaris i suplements de crédit han de ser
incoats, per ordre de I'alcalde o del president de I'organisme autónom.

4.- Cal adjuntar a la proposta una memória justificativa de la necessitat de fer la despesa
dins de I'exercici i de la inexisténcia o insuficiéncia de crédit.

5.- Els expedients, aprovats inicialment pel Ple de I'Ajuntament, s'han d'exposar al públic
durant quinze dies hábils, per tal que els interessats puguin presentar reclamacions. Si
durant el període esmentat no s'han presentat reclamacions, la modificació de crédit
quedará aprovada definitivament, i, altrament, haurá de resoldre el Ple en elterminid'un
mes a comptar de I'acabament de I'exposició al públic.

6.- Si la inexisténcia o insuficiéncia de crédit es produís en el pressupost de I'organisme
autónom, I'expedient de crédit extraordinari o suplement de crédit proposat inicialment per
l'órgan competent de I'organisme autónom, es remetrá a I'entitat local per a la seva
tramitació de conformitat amb I'exposat al punt anterior.

7.- Quan la causa de I'expedient sigui calamitat pública o altres de naturalesa análoga
d'excepcional interés general, la modificació pressupostária será executiva des de
I'aprovació inicial, sens perjudici de les reclamacions que contra l'acord poguessin
promoure's, les quals hauran de resoldre's dins dels 8 dies següents a la presentació,
entenent-se desestimades de no notificar-se la resolució al recurrent dins d'aquest termini.

8.- Els crédits extraordinaris i els suplements de crédits s'han de finangar amb un o varis
dels recursos que en aquest punt s'enumeren:

a) Romanent líquid de Tresoreria
b) Nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en el

Pressupost corrent
c) Anul'lacions o baixes de crédits d'altres partides del pressupost vigent no

compromeses, les dotacions de les quals es considerin reduibles sense pertorbació del
servei.

Les despeses d'inversió també es poden finangar amb recursos procedents d'operacions
de crédit, d'acord amb I'article 36.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol primer delTítol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, en matéria de Pressupostos.

Excepcionalment, i per acords adoptats per majoria absoluta del nombre legal de membres
de la Corporació, es consideraran recursos efectivament disponibles per finangar noves o
majors despeses, per operacions corrents, que expressament siguin declarades
necessáries i urgents, els procedents d'operacions de crédit en que es donin conjuntament
les condicions de I'article 177 RDL212004.
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Base 9a.- Ampliació de crédits

1.- Ampliació de crédit és la modificació del pressupost de despeses que es concreta en
I'augment de crédit pressupostari d'alguna de les partides ampl¡ables relacionades
expressa itaxativament a les bases d'execucíó def pressupost.

2.- Es consideren partides ampliables aquelles que corresponguin a despeses finangades
amb recursos expressament afectats. En particular, es declaren ampliables aquelles la
quantia de les quals vingui determinada en funció de I'ingrés obtingut per un concepte
específic o siguin causa directe d'un ingrés correlatiu.

En particular, i pel que fa al pressupost de I'entitat local, es declaren ampliables les
partides següents:

Partida ampliable respecte Goncepte d'ingrés

01.3130.22300 01.39902
01.3220j4100 01.45103
01.4220.13000
01.4220.14100
01.4220.22109

01 34022
01 45001

01.4220.14100
01.4220.22105 0'1.34023
01.4410.21000 01  31140

01 34230
01 45100

01.4420.22700 01 .31150
01 .31151

01.4422.22700 01 38402

01.4511.14100
01.4511.22109
01.4511.22709 01.34021
01.4510.22607
01.4510.48900

01 .46100
01 47100

01.4540.22607 01.47100
01.7510.22001
01.7510.22607
01.7510.46500 01.46102

2.- L'ampliació de crédits exigeix la tramitació d'expedient, incoat per una unitat
administrativa responsable de I'execució de la despesa en la quals'acrediti el
reconeixement de majors drets sobre els que preveu el Pressupost d'lngressos.

3.- L'aprovació dels expedients d'ampliació de crédit que afecten el Pressupost de I'entitat
local correspon a I'alcalde. Els expedients d'ampliació de crédits que afectin el Pressupost
dels organísmes autónoms, en el seu cas, han de ser aprovats pel seu president.

Base 10a.- Transferéncies de crédit
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1.- Quan calgui dur a terme una despesa aplicable a una partida el crédit de la qual sigui
insuficient i sigui possible minorar el crédit d'altres partides corresponents a diferents
nivells de vinculació jurldica, sense alterar la quantia total de I'estat de despeses,
s'aprovará un expedient de transferéncia de crédit.

2.- L'aprovació de les transferéncies de crédit en els Pressupostos de I'Ajuntament o dels
organismes autónoms quan afectin partides de diferents grups de funció correspon al Ple
de I'Ajuntament, excepte quan afectin a crédits de personal.

3.- L'aprovació de les transferéncies de crédit en les partides del mateix grup de funció
(encara que siguin entre capítols de centres diferents), o entre partides del Capítol l, és
competéncia de I'alcalde si es refereixen al pressupost de l'Ajuntament, o del president de
cada organisme autónom quan afectin els seus pressupostos.

4.- El regidor d'Hisenda ha d'ordenar la retenció de crédit corresponent en la partida que es
preveu de minorar.

5.- Pel que fa a I'efectivitat de les transferéncies de crédits, será aplicable el régim que
regula la base 6a, punt 4 i seguiran les mateixes normes sobre informació, reclamacions i
recursos aplicable a I'aprovació del pressupost.

Base l1a.- Generació de crédits per ingressos

1.- Poden generar crédit en l'estat de despeses dels pressupostos, els ingressos de
naturalesa no tributária derivats de les següents operacions:

a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per
finangar, juntament amb l'Ajuntament o amb algun dels seus organismes autónoms,
despeses de competéncia local. Caldrá que s'hagi produit I'ingrés o, mancant aixó, que
figuri a l'expedient acord formal de concedir I'aportació.

b) Alienació de béns municipals; a aquest efecte, caldrá que s'hagi procedit al
reconeixement del dret.

c) Prestació de serveis, per la qual s'hagin liquidat preus públics, en una quantia superior
als ingressos pressupostats.

d) Reintegrament de pagaments indeguts del pressupost corrent, el cobrament dels quals
podrá reposar crédit en la quantia corresponent.

2.-Quan es conegui el compromís ferm de fer una aportació a favor de I'Ajuntament, o dels
seus organismes autónoms, o quan s'hagi recaptat algun dels ingressos descrits en el punt
1, en una quantia superior a la que preveu el pressupost, s'ha d'avaluar si els crédits
disponibles a les partides corresponents de I'estat de despeses són suficients per finangar
I'increment de despesa que es preveu que es necessitará en el desenvolupament de les
activitats generadores de I'ingrés.

En cas que el volum de crédit esmentat sigui suficient, no será procedent tramitar
I'expedient de generació de crédits.

En el supósit que els crédits es considerin insuficients, la unitat gestora del servei
corresponent incoará expedient en qué es justificará I'efectivitat dels cobraments o la

Plaga Ajuntament, 6 - Teléfon 671350 - Fax671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES oet perueoÉS - NIF P43O20OOG

@

@



coDl ExP. NÚM. DOC PAG.

c/08/304 02 21t34

Ajuntament de Banyeres del Penedés
(Tanagona)

fermesa del compromís, com també la partida que ha de ser incrementada.

3.- En el susdit expedient cal preveure les conseqüéncies económ¡ques del fet que el
compromís d'aportació no arribi a materialitzar-se en cobrament, precisant elfinangament
alternatiu que, si s'escau, caldrá aplicar.
4.- L'expedient de generació de crédits, conformat pel regidor responsable de I'Area
gestora, será aprovat per I'alcalde si afecta el pressupost de I'Ajuntament o pel president
dels organismes autónoms si es refereix al pressupost d'aquests.

Base 12a.- Incorporació de romanents de crédit

1.- Un cop tancat I'exercici económic, la Intervenció haurá de constatar I'exísténcía
d'ingressos afectats, ja que els crédits corresponents, llevat que es desistís totalment o
parcialment d'iniciar o continuar I'execució de la despesa, han de ser incorporats.

3.- Amb la documentació que li ofereixi el Departament d'lntervenció, la Regidoria
d'Hisenda haurá de formular proposta raonada d'incorporació de romanent.

4.- La incorporació de crédits romanents haurá de tenir lloc mitjangant I'oportuna
modificació pressupostária i prévia incoació d'expedients específics en qué quedi
acreditada I'existéncia de sufi cients recu rsos financers.

5.- En cas que els recursos financers no siguin suficients per cobrir el volum de despesa
derivat de la incorporació de romanent, el regidor d'Hisenda, amb informe previ de la
Intervenció, ha d'establir la prioritat d'actuacions; amb aquesta finalitat, cal tenir en compte
la necessitat d'atendre en primer lloc el compliment d'obligacions que resultin de
compromisos de despesa aprovats I'any anterior.

6.- Amb carácter general, la incorporació de romanents de crédit pot ser finangada amb:
- Romanent líquid de Tresoreria
- Nous o majors ingressos recaptats sobre els previstos al pressupost corrent
Quan es tracti d'incorporació de romanents de crédit per a despeses amb finangament
afectat, es consideren recursos financers suficients:
- Excessos de f¡nangament o compromisos ferms d'aportació afectats als romanents que

es pretenguin incorporar
- Si no n'hi ha, els recursos genérics assenyalats amb carácter general.

7.- L'aprovació de la incorporació de romanents correspon a l'alcalde o president, sent la
modificació immediatament executiva des del moment en qué s'hagi adoptat I'acord
corresponent.

Base l3a.- Baixes per anul.lació

1.- Quan l'alcalde o president consideri que el saldo d'un crédit és reduTble o anul'lable
sense pertorbació del servei, pot ordenar la incoació de I'expedient de baixa per anul'lació,
i la retenció de crédit corresponent.

2.- Podrá donar lloc a una baixa de crédit:
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- elfinangament de romanents de tresoreria negatius
- el finangament de crédits extraordinaris i suplements de crédit
- I'execució d'altres acords del ple de I'entitat local
3.- L'aprovació correspon al Ple de I'entitat i hiseran d'aplicació les mateixes normes sobre
informació, reclamacions, recursos i publicitat aplicables a I'aprovació del pressupost.

ríroI III.. GESTIó pneSSUPoSTARA DE LES DESPESES

Base l4a.- Les retencions de crédit i la no disponibilitat

1.- Quan un regidor consideri necessari retenir, totalment o parcialment, crédit d'una
partida pressupostária de I'execució de la qual és responsable, ha de formular proposta
raonada que haurá de ser conformada pel regidor d'Hisenda.
2.- Les retencions dels crédits definitius es produiran per I'expedició d'un certificat
d'existéncia de crédit i tenen dos finalitats:

a) La retenció de crédit, própiament dita, que assegura la seva correcta utilització
quan es produeix I'acte administratiu.

b) La no utilització del crédit, que assegura la no utilització ni incorporació a l'exercici
següent

Base lSa.- Fases del procés de despesa

1. La gestió del pressupost de despeses es realitzará en les fases de:
o Autorització de despesa
o Disposició de despesa
o Reconeixement de I'obligació
. Ordenació del pagament
. Pagament efectiu

2. Aquestes fases poden realitzar-se separadament o conjunta en un sol acte
administratiu.

Base l6a.- Autorització i disposició de despeses

1. L'autorització de la despesa és I'operació comptable d'un acte administratiu dictat per
una autoritat competent, que comporta el cálcul d'una determinada despesa, que per
quantia certa o aproximada compromet, en part o totalment, al crédit pressupostari.

2. La fase de disposició o compromís de la despesa és I'operació comptable d'un acte
administratiu tramitat legalment que recau sobre una autorització prévia. Neix la figura d'un
tercer vinculat amb I'Entitat local i obliga a I'Administració a realitzar unes despeses
concretes, tant en quantia com en les condicions de la seva execució.

3. Pel que fa als órgans competents per autoritzar i disposar les despeses, s'atendrá a
I'establert al ple d'organització dels órgans de govern i administració de data 28 de juny de
2007.

4.- En els organismes autónoms, pertoca al President I'autorització de despeses corrents si
el seu import no excedeix del 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost de
I'Organisme. La resta de despeses ha de ser autoritzada pel patronat de I'organisme.

Base l7a.- Reconeixement de I'obligació
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1.- El reconeixement de l'obligació és I'operació comptable mitjangant la qual es declara
I'existéncia d'un creditor exigible contra I'entitat local, per una quantitat líquida
determinada, derivada d'una despesa autoritzada i compromesa. Amb carácter general,
préviament al reconeixement de l'obligació ha d'acreditar-se davant l'órgan competent la
realització de la contraprestació o el dret del creditor de conformitat amb els acords que en
el seu dia van autoritzar i comprometre la despesa.

2.- Quan, per la naturalesa de la despesa, les fases
d'autorització-disposició-reconeixement de I'obligació siguin simultánies, es poden
acumular, i s'ha de tramitar el document comptable ADO.

3.- Quan, un cop autoritzada una despesa, les fases de disposició i reconeixement de
l'obligació siguin simultánies, es poden acumular, i s'ha de tramitar el document comptable
DO.

4.- Excepcionalment, ien els casos de subministraments o serveis prestats amb carácter
periódic o repetitiu, es podran acumular totes les fases de gestió del pressupost de
despeses en el document ADOP-MP.

5.- Les factures expedides pels proveTdors s'han de presentar al Registre General de
I'Ajuntament, i han de contenir, com a mínim, les dades següents: identificació clara de
I'Ajuntament o de I'organisme autónom (nom, NIF), identificació del proveldor, número de
la factura, descripció suficient del subministrament o servei i forma de realitzar el
pagament.

6- Un cop rebudes les factures al Registre, s'han de traslladar al regidor de I'Area
corresponent per tal de qué puguin ser conformades; aquest acte implica la conformitat de
qué el servei o el subministrament s'han efectuat d'acord amb les condicions pactades.

7- L'aprovació de factures s'ha de materialitzar mitjangant diligéncia i signatura, que han de
constar a la relació elaborada per la Intervenció, la qual será elevada a I'aprovació de la
Junta de Govern Local. En el cas dels organismes autónoms, les factures un cop
conformades i elaborada la relació per la Intervenció, seran aprovades per decret de la
presidéncia, dels quals se'n donará compte al Consell Rector a la propera sessió que n'hi
hagi.

8- Pel que fa a les certificacions d'obra, caldrá adjuntar-hi factures, i en tots dos documents
haurá de constar la conformitat per part dels Serveis Técnics.

Base 18a.- Ordenació del pagament i la realització del pagament

1.- L'ordenació de pagaments és una operació que recull I'acte administratiu pel qual
I'ordenador de pagaments, fonamentant-se en una obligació reconeguda i liquidada,
expedeix l'ordre de pagament corresponent contra la tresoreria municipal (fase P).

2.- D'acord amb el SICAL-2004 s'elimina el registre en partida doble de l'ordenació del
pagament, atés el seu carácter d'operació d'ámbit intern sense contingut económic enfront
de tercers.

3.- El pagament material vindrá ordenat per I'Alcalde-President, per I'interventor i pel
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tresorer, firmant les corresponents relacions de pagaments o les ordres de transferéncies
quan per la naturalesa o la urgéncia del pagament es facin pagaments de forma individual.

4.- Els pagaments que s'efectuin com a conseqüéncia de contractes d'obra o servei,
s'ajustaran al qué disposa el Reglament de Contractació i el plec de condicions que reguli
I'adjudicació. En tot cas, sempre será necessária la certificació del técnic municipal de
l'obra en qüestió.

5.- No es podrá ordenar, intervenir o efectuar cap pagament sense que estíguín préviament
liquidades totes les obligacions de personal.

6.- En general el pagament s'efectuará mitjangant transferéncia bancária. Els proveTdors i
creditors hauran indicat préviament el compte on desitgen rebre els fons. Tanmateix, quan
resultijustificat es podran realitzar pagaments mitjangant xecs nominatius o en efectiu pels
habilitats de bestretes de caixa fixa o pagaments a justificar.

Base l9a.- Classificació dels pagaments a efectes de la seva ordenació

1.- Als efectes d'ordenació de pagaments es classificaran en:

- Paoaments de carácter preferent:
a) Els de personal de totes les oficines i dependéncies de l'entitat i,
b) Les d'obligacions reconegudes i liquidades d'exercicis anteriors, segons liquidació.

- Paqaments obliqatoris:
Són pagaments obligatoris els que demandin del reconeixement i liquidació d'obligacions
de tal carácter, és a dir, les següents,
a) Els deutes exigibles a l'entitat local, per qualsevol causa, censos, pensions i cárregues,
interessos deguts, indemnitzacions, costes i qualsevol altres de naturalesa análoga.
b) Els de prestació de serveis que per als diferents grups de municipis assenyali com a
obligatoris I'article 26 de la Llei 7185, de 2 d'abril.
c) Els de personal i material de totes les oficines de I'entitat local.
d) Els de recaptació de recursos legalment establerts.
e) Els destinats a costejar serveis imposats a les entitats locals per la Llei 7/85 de 2 d'abril.
f) Els que derivin de la integració de entitats locals d'ámbit territorial superior, consorcis o
de convenis interadministratius.
h) Els ocasionats per calamitats públiques i els destinats a execució d'obres i instal.lacions
de notória necessitat i urgéncia.

- Paqaments voluntaris:
Són pagaments voluntaris els que no es trobin compresos a I'apartat 2 anterior, que
excedint de les prestacions mínimes que exigeix la Llei de Régim Local, poden realitzar-se
discrecional i lliurement per I'entitat, amb la finalitat de millorar i crear serveis i atencions de
la seva competéncia.

Base 20a.- Aportacions i subvencions

1.- Per a I'atorgament de subvencions, l'Ajuntament tindrá vigent o aprovará
específicament unes bases generals de subvencions per ala ¡ealilzació d'activitats
culturals, socials i esportives.
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2.- Será competéncia de la Junta de Govern Local en el cas de la corporació, o de
I'Alcalde-President en el cas de I'organisme autónom, I'atorgament de les subvencions
establertes al punt 1 d'aquesta base, fins al máxim previst al pressupost, a proposta del
regidor delegat de l'área, i de conformitat amb I'article 118 i següents del Decret 17911995,
de 13 de juny, d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

3.- L'import de la subvenció concedida, aTlladament o en concurréncia amb altres
subvencions o ajudes, ingressos o recursos, no podrá superar el cost de l'activitat
subvencionada. En cas de qué s'hagués fet efectiu I'import de la subvenció, será
procedent el reintegrament de I'excés obtingut per sobre del cost real de I'activitat.

4.- Les entitats subvencionades acreditaran estar al corrent de les seves obligacions fiscals
amb la corporació. Si aquest requisit no es compleix, es podrá compensar el deute existent
simultániament amb el pagament de la subvenció.

Base 21a.- Bestretes de caixa fixa

1.- Per a les atencions corrents de carácter periódic o repetitiu, com dietes, despeses de
locomoció, materiald'oficina no inventariable, despeses de correu, i altres de carácter
similar, els fons lliurats a justificar podran tenir el carácter de bestretes de caixa fixa.

2.- Tenen el carácter de bestretes de caixa fixa les provisions de fons de carácter no
pressupostari i permanent que es realitzen a caixes per atendre de forma immediata i
posterior aplicació al pressupost de I'any en que es realitzin, de les despeses a que es
refereix I'apartat anterior.

3.- Les provisions en concepte de bestretes de caixa fixa es realitzaran en base a una
resolució dictada per I'autoritat competent per autoritzar els pagaments.

4.- Qualsevol quantitat lliurada a justificar en concepte de bestreta de caixa fixa comportará
la incoació d'un expedient, en elqual constará nom i cognoms, relació amb la corporació i
diners que rep l'interessat.

4.- En el moment de la dotació no tenen aplicació pressupostária. Els manaments que
s'expedeixin en aquestes condicions s'aplicaran a les aplicacions pressupostáries a que
corresponguin les quantitats degudament justificades, i per I'import de les mateixes.

5.-Els caixers que rebin les bestretes de caixa fixa hauran de rendir comptes per les
despeses realitzades amb les mateixes, a mesura que les seves necessitats de tresoreria
aconsellin la reposició dels fons utilitzats. Els perceptors hauran de justificar I'aplicació de
les quantitats percebudes durant I'exercici pressupostari en qué s'ha constituil la bestreta.
Si al finalitzar I'exercici no s'ha justificat de manera íntegra, es realitzará una imputació
económica al compte del Pla General de Comptabilitat Públic amb abonament al compte
no pressupostari (41 3).

6.- La constitució de la bestreta de caixa fixa, així com les respectives ordres de reposició,
será competéncia de la Junta de Govern Local, en el cas de la corporació, ien cap cas es
podrá excedir el límit de 600 €. En el cas dels organismes autónoms, el seu atorgament
será competéncia del seu president, amb el mateix límit quantitatiu que en el cas de
I'entitat.
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Base22a.- Pagaments a justificar

1.- Tenen el carácter de "pagaments a justificar" les quantitats que es lliurin per atendre
despeses pressupostáries, quan els documents justificatius de les despeses no es puguin
adjuntar en el moment d'expedir les ordres de pagament corresponent.

2.- Les ordres de pagament a justificar s'expediran en base a resolució de I'autoritat
competent per autoritzar la despesa a que es refereixin i s'aplicaran als corresponents
crédits pressupostaris.

3.- Els perceptors de les ordres de pagament quedaran obligats a justificar I'aplicació de
les quantitats percebudes en un termini máxim de tres mesos des de la percepció dels
corresponents fons.

4.- No es podran expedir noves ordres de pagament a justificar, pels mateixos conceptes
pressupostaris, a perceptors que tinguessin fons pendents de justificar.

5.- L'ordenador disposará d'un límit de 600 €, sense intervenció prévia. El seu lliurament
será competéncia de la Junta de Govern Local, en el cas de la corporació, idel president
en el cas dels organismes autónoms.

TíToL IV - NoRMES SoBRE cONTRACTACIÓ

Base 23a.- Revisió de preus

1.- Perqué procedeixi aplicar revisió de preus, caldrá que s'hagués previst en el plec o
pactat en el contracte, almenys que en resolució motivada s'exclogui la seva procedéncia.
El plec de cláusules administratives particulars o el contracte hauran detallar, en el seu
cas, la fórmula o sistema de revisió aplicable.

2.- En cap cas podran revisar-se:
a) Els preus corresponents al primer 20 per 100 del contracte ni al primer any d'execució.

No obstant aixó, en els contractes de gestió de serveis públics, la revisió de preus
podrá tenir lloc un cop transcorregut el primer any d'execució del contracte, sense que
sigui necessari haver executat el 20 per 100 de la prestació.

b) Els preus dels contractes en els quals s'hagi concertat el pagament mitjangant el
sistema d'arrendament financer o arrendament amb opció a compra.

c) Els preus dels contractes menors.

3.- En cap cas la revisió de preus podrá superar el 85 per 100 de variació experimentada
per l'índex de referéncia adoptat, segons I'article 78.3 LCSP.

Article 24a.- Contractes menors

1.- Tindran la consideració de contractes menors aquells quina quantia no excedeixi dels
límits següents:
a) Contractes d'obres - 50.000,00 €
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b) Contractes de subministrament - 18.000,00 €
c) Contractes de serveis - 18.000,00 €

2.- La tramitació de I'expedient dels contractes menors en general només exigirá:
a) Autorització de la despesa, amb carácter previ a la seva execució.
b) Incorporació de la factura, acreditativa de I'efectiva realització de I'objecte del

contracte.
Malgrat aixó, sempre i quan sigui possible, es demanará pressupost a més d'una empresa.

3. Quan es tracti del contracte menor d'obra, caldrá incloure el pressupost de les obres i, si
és possible, projecte descriptiu de les mateixes.
4.- Els contractes menors no poden tenir duració superior a un any, ni ser objecte de
prórroga nide revisió de preus.

Base 25a.- Contractació pel procediment negociat

1.- En el procediment negociat I'adjudicació recaurá en el licitador justificadament escollit
per l'órgan de contractació, després d'efectuar consultes amb diversos candidats i negociar
les condicions del contracte amb un o varis d'ells.

2.- El procediment negociat será objecte de publicitat prévia en els casos previstos en
l'article 161 LCSP, en la forma prevista en l'article 126, en els que será possible la
presentació d'ofertes en concurréncia per qualsevol empresari interessat. En la resta de
supósits no será necessari donar publicitat al procediment, assegurant-se la concurréncia
mitjangant el compliment del previst a I'article 162.1 LCSP.

Base 26a.- Contractes privats

1.- Tindran la consideració de contractes privats els definits a I'article 20 de la Llei 3012007,
de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), que seran aquells celebrats pels
ens, organismes i entitats del sector públic que no reuneixin la condició d'Administracions
Públiques.

2.- Els contractes a qué es refereix I'apartat anterior es regiran quant a la seva preparació i
adjudicació per la Llei de Contractes del Sector Públic i quant als seus efectes i extinció
per les normes del dret privat.

Base 27a.- Constitució de garanties

1.- Els adjudicataris provisionals dels contractes que celebrin les Administracions
Públiques hauran de constituir a disposició de l'órgan de contractació una garantia d'un 5
per 100 de I'import de I'adjudicació, excloent-hi l' lVA.

2.- En els contractes amb preus provisionals a que es refereix I'article 75.5 de la LCSP, el
percentatge es calculará amb referéncia al preu máxim fixat, de conformitat amb I'article
83 .1 .

3- Quan la quantia del contracte es determini en funció de preus unitaris, I'import de la
garantia a constituir es fixará atenent al pressupost base de licitació, de conformitat amb
l'article 83.3.
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4- En casos especials, l'órgan de contractació podrá establir en el plec de cláusules
l'exigéncia d'una garantia complementária de fins un 5 per 100 de I'import d'adjudicació del
contracte, fins a un máxim d'un 10 per 100 del preu del contracte.

5- Considerant les circumstáncies concurrents en cada contracte, els órgans de
contractació podran exigir als licitadors la constitució d'una garantia que respongui del
manteniment de les seves ofertes fins I'adjudicació provisional del contracte. Aquesta es
fixará als plecs de cláusules administratives, i no podrá ser superior a un 3 per 100 del
pressupost del contracte.

6- Les garanties podran presentar-se en qualsevol de les formes previstes a I'article 84.

TíToL V.. GESIÓ PRESSUPoSTARA DELs INGRESSoS

Base 28a.- Gestió dels recursos

1.- La gestió dels recursos líquids es regeix pel principi de caixa única i s'ha de dur a terme
amb el criteri d'obtenció de la rendibilitat máxima, assegurant en tot cas la liquiditat
immediata per al compliment de les obligacions en els seus venciments temporals.

2.- Els recursos que es puguin obtenir en execució del Pressupost es destinen a satisfer el
conjunt d'obligacions, llevat que es tracti d'ingressos específics afectats a finalitats
determinades. Tenen aquesta condició els següents: contribucions especials, subvencions
finalistes, quotes urbanístiques, operacions de crédit i ingressos per venda de terrenys.

Base 29a.- Reconeixement de drets

1.- Será procedent el reconeixement de drets tan aviat com es conegui que hi ha hagut
una liquidació a favor de I'Ajuntament, que pugui procedir de la mateixa Corporació, d'una
altra Administració o dels particulars; caldrá atenir-se a les regles dels punts següents.

2.- En les liquidacions de padrons per conceptes tributaris, s'ha de comptabilitzar el
reconeixement de drets -compte 430- quan es comuniqui per part de l'órgan de recaptació
que s'ha donat d'alta el cárrec tributari.

3.- En les autoliquidacions, i ingressos sense contret previ, quan es presenten.

4.- En el cas de subvencions o transferéncies a rebre d'una altra Entitat, condicionades al
compliment de determinats requisits, cal recollir el compromís d'aquella des del mateix
moment de I'adopció d'un acord formal, i podrá reconéixer-se el dret quan I'entitat consideri
que compleix les condicions establertes perqué la subvenció sigui exigible.

5.- Pel que fa a la participació en tributs de I'Estat, es comptabilitzará mensualment el dret
reconegut i la recaptació en base a la quantia rebuda.

6.- En els préstecs concertats, quan s'hagiformalitzat el contracte s'ha de comptabilitzar el
compromís. A mesura que tinguin lloc les disposicions successives, s'ha de comptabilitzar
el reconeixement de drets i el cobrament de les quantitats corresponents, de manera
simultánia. Si la disposició té lloc en el moment de la formalització, es comptabilitzará el
reconeixement i I'ingrés en el mateix moment.

@
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7.- En interessos i altres rendes, el reconeixement de drets s'origina en el moment de la
meritació.

Base 30a.- Gestió de Tributs i altres ingressos de dret públic

1.- Pel que fa a la gestió i recaptació dels ingressos de dret públic que ha estat delegada a
la Diputació de Tarragona, será d'aplicació el que prevegi la corresponent ordenanga .

2.- Al comengament de I'exercici s'ha d'aprovar i publicar el calendarifiscal dels tributs de
cobrament periódic, fent constar que I'exposició pública dels padrons tindrá lloc durant un
període d'un mes, que s'iniciará quinze dies abans al comengament del seu cobrament.
L'exposició pública dels padrons compleix la funció de notificació col'lectiva dels deutes de
venciment periódic.

3.- Els preus públics es pagaran sense rec¿nec en el període que es detalla en la seva
notificació, ajustat a les prescripcions de I'article 20 del Reglament General de Recaptació.

4.- La recaptació en període executiu dels ingressos de dret públic municipals s'iniciará
I'endemá de I'acabament del període de pagament voluntari. L'inici del període executiu
comporta l'acreditament del recárrec del 20 per cent i dels interessos de demora,
computats sobre la quota liquidada.

5.- La Intervenció ha d'adoptar les mesures que siguin procedents per assegurar la
realització puntual de les liquidacions dels ingressos de dret públic.

Base 3la.- Mitjans de cobrament

1.- Els deutors a la Hisenda Municipal podran satisfer els seus deutes mitjangant xec
nominatiu a favor de I'Ajuntament o transferéncia bancária al compte designat en els
documents de pagament.

2.- Quan es tracta d'ingressos la recaptació dels quals ha estat delegada en la Díputacíó
de Tarragona, la determinació dels mitjans de pagament correspondrá a l'organisme que
s'encarrega de la gestió.

3.- Quan els deutors a I'Ajuntament siguin alhora creditors per obligacions reconegudes, la
Junta de Govern Local podrá ordenar la compensació, que s'instrumentará mitjangant
ingressos i pagaments en formalització.

4.- La compensació entre crédits i débits concurrents es podrá ordenar quan ja hagi
transcorregut el període de pagament voluntari sense que el deute s'hagi satisfet i sempre
que el creditor de I'Ajuntament no hagi cedit a un tercer el seu dret. S'haurá de respectar,
en tot cas, el principi comptable de no compensació.

Base 32a.- Gomptabilihacló dels cobraments

1.- Els ingressos procedents de Recaptació, mentre no se'n conegui I'aplicació
pressupostária, s'han de comptabilitzar com a Ingressos pendents d'aplicació, i originen un
cárrec en el compte de "Caixa" i un abonament en el compte "lngressos pendents
d'aplicació en Caixa".
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2.- Pel que fa a la resta dels ingressos que ha de percebre la Corporació amb carácter
general, s'utilitza I'aplicació directa, i originen un cárrec en el compte de "Caixa" i un
abonament en el compte de "Deutors per drets reconeguts".

Base 33a.- Aplicació de fiances i préstecs

1.- Les fiances i els dipósits que, a favor de I'Ajuntament, hagin de constituir els
contractistes o altres persones tindran carácter d'operacions no pressupostáries.

2.- Així mateix, els préstecs que rebi o concedeixi la Corporació no previstos en el
Pressu post ti nd ra n ca rácter d'operació no pressupostá ria.

3.- S'autoritza a la Tresoreria per efectuar la devolució d'avals bancaris i de valors en
dipósit sense necessitat d'ordenació expressa, essent suficient I'acte administratiu de
cancel.lació de la garantia o de devolució del dipósit.

La devolució es tramitará mitjangant el corresponent document comptable, intervingut per
la Intervenció General, acompanyat deltrasllat del corresponent acte administratiu de
cancel.ladó o devolució.

Base 34a.- Operacions de crédit

1.- Quan resulti imprescindible per al desenvolupament normal de les activitats d'interés
general, l'entitat i els seus Organismes autónoms podran concertar operacions de crédit a
curt o llarg termini, segons el previst als articles 48 a 54 del Reial Decret Legislatiu 212004,
de 5 marg, pel quals'aprova elText refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

2.- Pel que fa a l'órgan competent per la concertació de les operacions de crédit, s'haurá
d'atendre a l'establert al ple d'organització de la corporació de data 28 de juny de 2007.

TíToL VI . RETRIBUCIONS DELS MEMBRES ELECTES I PERSoNAL DE L'ENTITAT
LOCAL

Base 35a.- Despeses de personal

1.- La despesa de personal s'ajustará a la plantilla de personal, aprovada conjuntament
amb el pressupost, i tindrá en compte la relació de llocs de treball. Únicament podrá
contractar-se personal sense existéncia prévia de quan es tracti de personal no permanent
per llocs de treball no permanent, i sempre que existeixi crédit pressupostari suficient.

2.- Les retribucions de tot el personal de la corporació es faran efectives referides a mesos
naturals, d'acord amb la seva legislació específica. L'alcalde o president podrá concedir
bestretes fins al máxim de la quota que correspondria als dies efectivament treballats,
supósit en que no tindran el concepte d'actiu financer.

3.- En les relacions o nómines de transferéncia bancária a través de les quals es fan
efectius els havers del personal alservei de la corporació, es podran incloure el pagament
d'honoraris de personaltécnic que tinguin una quantia fixa, la determinació de la qual hagi
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estat aprovada per l'órgan competent. L'import transferit será el que resulti una vegada
descomptades les retenc¡ons corresponents.

Base 36a.- Reconeixement de triennis

1.- Els drets dels funcionaris per raó de triennis s'aplicaran a comptar des de la data en
qué reglamentáriament procedeixi. L'Ajuntament en fará I'aplicació immediata o, com a
máxim, dins del termini de trenta dies, sense que sigui necessari prendre cap tipus d'acord.
En tot cas, es prendria I'acord en cas de qué no es reconegués eltrienni.

Base 37a.- lndemnització dels órgans de govern

1.- La persona que ocupi I'Alcaldia durant els mesos de gener a juny cobrará en concepte
de despeses de representació les quantitats indemnitzatóries detallades al punt segon
d'aquesta base, per assisténcies a órgans col.legiats, amb un límit anual de 7.980 €. La
persona que ocupí I'Alcaldia a partir del mes de juny i fins al desembre tindrá dedicació
parcial (22,5h/setmana) iserá donada d'alta per la Corporació en el régim general de la
Seguretat Social, amb un sou brut anual de 16.756,04 €. També tindran dedicació parcial
(1Oh/setmana), causant alta en el régim general de la Seguretat Social, 2 regidors més de
I'equip de govern, amb un sou brut anual de 7.980 € cadascun. Aquestes retribucions es
percebran en catoze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de I'any i les dues
restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

2.- La resta de membres electes de la Corporació percebran en concepte de despeses de
representació per raó del seu cárrec les quantitats següents:

- Assisténcia a sessions de Ple: 235 € per sessió
- Assisténcia a sessions de la Junta de Govern Local: 'l2O € per sessió
- Assisténcia a la Comissió Especial de Comptes: 235 €
- Representació de l'Ajuntament en órgans col'legiats: 55 €

El límit anual de les indemnitzacions per assisténcia a les sessions anteriorment dites és
de 7.980 € en el cas dels regidors amb área, i a'1.410 € en el cas dels regidors sense
área.

3.- Els membres electes de la Fundació Josep Cañas percebran en concepte de despeses
de representació per assisténcia a sessions i reunions les quanties següents:
- Assisténcia a sessions del Consell Rector: 30 € per sessió

Base 38a.- Ajuts a grups polítics

1.- D'acord amb I'article 73.3 de la Llei reguladora de les bases de régim local, s'assigna
als grups polítics una dotació económica fixa mensual de 30 €, a la qual s'afegeix un
component variable de 30 € mensuals per cada regidor membre del grup polític.

2.- Les indemnitzacions fixades al punt 1 de la present base, així com les establertes a la
base 37a, no creen drets adquirits en els seus perceptors, i poden ser alterades per acord
del Ple, amb carácter anual, amb motiu de I'aprovació del pressupost general de la
corporació.

Base 39a.- lndemnitzacions per locomocions idietes
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1.- Pel cobrament de dietes i desplagaments per part dels membres de la I'entitat local i
personal de l'Ajuntament, caldrá presentar una nota justificativa de les despeses
realitzades.

2.- El import de la indemnització a percebre com a despesa de viatge per l'ús de vehicle
particular queda flxat en 0,30 € per km recorregut per l'ús d'automóbils i en 0,078 € per l'ús
de motocicletes. S'exclou a efectes de cálcul de la quantitat sotmesa a IRPF la que resulti
de multiplicar 0,19 € pel número de quilómetres recorreguts.

3.- La manutenció s'abonará a 28,21 € per dia i a 14,10 € per mig dia. L'allotjament
s'abonará a 48,92 € per dia.

TíToL VII. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Base 40a.- Operacions prévies en I'estat de despeses

1.- Al final d' exercici, s'ha de verificar que tots els acords municipals que comporten
reconeixement de l'obligació han tingut reflex comptable en fase "O".
En especial, les subvencions concedides el pagament de les quals no hagi estat ordenat al
final de I'exercici es comptabilitzen en fase O, tot i que la percepció efectiva de fons resti
condicionada al compliment d'alguns requisits.

2.- Al final de I'exercici, es sol'licitará als contractistes la presentació de factures dins
f'exercicí. Sense perjudici d'aixó, calverificar I'estat de determinades despeses per
consums o serveis imputables a I'exercici, el reconeixement d'obligacions de les quals no
ha arribat a formalitzar-se pelfet de no disposar de factures el dia 31 de desembre.

3.- Els crédits per a despeses que l'últim dia de I'exercici no estiguin afectats al compliment
d'obligacions reconegudes quedaran anul'lats, sense més excepcions que les que es
deriven dels punts anteriors ide la incorporació de romanents a qué es refereix la base
12a.

Base 41a.- Operacions prévies en l'estat d'ingressos

1.- Tots els cobraments fets fins el 31 de desembre han de ser aplicats en el pressupost
que es tanca.

2.- S'ha de verificar la comptabilització del reconeixement de drets en tots els conceptes
d'ingrés, conforme amb elque preveu la base 29a.

Base 42a.- Eltancament del pressupost

1.- Els pressupostos de I'Ajuntament í dels organismes autónoms es liquiden
separadament. Els estats demostratius de la liquidació i la proposta d'incorporació de
romanents s'han d'elaborar abans del 15 de febrer de I'any natural següent al que es
tanca.

2.- La liquidació del pressupost de lAjuntament ha de ser aprovada per l'Alcalde i la
liquidació del pressupost de l'organisme autónom pel seu President, que en donaran
compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc.
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3.- Les operacions de liquidació del Pressupost es regiran pel que disposen els arts. 191 a
193 def Reial Decret Legislatiu 212004, de 5 de marg de 2004, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL); art. 89 isegüents del RD
500/1990 i per la lnstrucció de Comptabilitat, aprovada per I'ordre ministerial de 23 de
novembre de2004.

4.-La rendició de comptes es regirá pel que disposen els arts. 2QB a 212 del TRLHL i per la
I nstrucció de Comptabilitat.

Base 43a.- La memória iels comptes generals

1.- El SICAL-2004 inclou com a novetat la integració dins els models dels comptes
generals d'una memória. Aquesta té com a finalitat reflectir per a cada entitat comptable i
organismes autónoms la imatge fidel del seu: patrimoni, situació financera, resultat
económic - patrimonial i execució del pressupost.

Intervencions:

Sra. Ribosa: realilaa una explicació del contingut dels capítols de despesa i d'ingressos
tant del pressupost de I'Ajuntament com de la Fundació.
Deltotal del pressupost, gairebé la meitat son inversions.
Es un pressupost pensat per una época de crisis económica.
Hem rebaixat les previsions d'ingressos del lClO (impost de construccions, instal'lacions i
obres), doncs no es construirá tant, encara que tenim I'esperanga de que al polígon Poet
es construeixi, aixó comportará llicéncies d'obra i meritació d'lClOs.
Hem decidit no augmentar cap tribut i s'han congelat els sous dels regidors.
S'ha de ser curosos en el controlde les despeses.
Al capítol 1 s'han creat llocs de treball com: cap de manteniment, bidell, enginyer en
práctiques, informátic per a la página web. Tot aixó redunda en un millor servei als
ciutadans.
Com estava la piscina, el camp de futbol, el gimnás.. i com está ara?

Sr. Santalla: aquest pressupost té coses positives i d'altres negatives. Com a positiu, que
s'ampliará I'Escola Bressol, com a negatiu trobem la venta de la parcel'la del Poet, que es
va treure del pressupost 2008 i s'ha incorporat al del 2009. En inversions tenim altres
prioritats. Només un l% dels recursos ordinaris van a inversions. No ens agrada
I'emplagament del dipósit de I'aigua.

Sr. Alcalde: Sr. Santalla, no té res a veure I'emplagament del dipósit amb estar d'acord o
no sobre el fet de pressupostar-ho. És més económic emplagar-ho al costat de on está ara
que al lloc on proposáveu.

Sr. Santalla: creiem que al costat de on está el actual no funcionará.

Sr. Alcalde: perqué no es pot pressupostar la venda de la parcel'la industrial del Poet?.

Sr. Santalla: no diem que estem en contra de la venda, sinó que ara no és bon moment
per la situació de crisis que patim.

Sr. Alcalde: has vist com estan fets els pressupostos dels Ajuntaments socialistes? Com
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quadres els pressupostos sinó és amb la venda de parcel'les?, pensa que no tenim
polígons de sectors empresarials que aport¡n recursos, tenim quatre empreses i molt mal
col'locades.

Sr. Santalla: existeix conveni perqué vingui I'empresa que fa móduls prefabricats?.

Sr. Alcalde: s'está treballant, existeixen problemes d'emplagament derivats de les
limitacions de protecció de l'autopista.

Sr. Ribosa: referent a la baixa de la parcel'la del pressupost 2008 i la inclusió en el del
2009, es va donar de baixa perqué no s'ha venut, peró creiem que a l'any 2009 es vendrá.
El Sr. Menéndez ja la va pressupostar per finangar el Centre de Dia.

Sr. Santalla: peró es que a I'any 2006 el seu valor era molt superior que el d'ara.

Sra. Ribosa: els que no farem és malvendre-la.

Sr. Alcalde: o sigui que a I'any 2006 podia estar pressupostada com a ingrés peró al
pressupost 2009 no ho pot estar?.

Acte seguit, I'Alcalde sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada
amb el següent resultat:

. Vots a favor: 6 del grup CiU i grup ICV

. Vots en contra: 2 del grup PSC.

Resultat: aprovació per MAJORTA ABSOLUTA.

Sense mes temes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent tes 19:35 hores, donant
fe de tot alló, jo el Secretari que certifico.

Banyeres del Penedés, 23 desembre de 2008.

Josep Maria Abril i Palacios
Alcalde de I'Ajuntament de Banyeres del Penedés

Joan Manel Ferrera
Secretari
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