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Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN SESSIÓ ORDINÀRIA
QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 23 DE SETEMBRE DE 2010.

A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 23 de setembre de
2010, a les 20:00 hores, sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Núria Figueras Tuset, assistits pel
Secretari – Interventor de la Corporació, Sr. Joan Manel Ferrera Izquierdo, es reuneixen els
Regidors:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sr. José María Acosta Fajardo,
Sr. Lluís Inglada Jané,
Sr. Avelino Menéndez Suárez,
Sra. Conxita Ribosa Cocinero,
Sr. Salvador Solé Alegret,
Sr. Jorge Santalla Montes,
Sra. Esmeralda Sala Martínez,
Sr. Alejandro Muñoz-Reja Prieto.
Sr. Luis F. Suárez López.
Sra. Catalina Pérez Garcia.

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

Acte seguit es passa a tractar el següent:

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 22 DE JULIOL
DE 2010 C/10/169.
2. NOMENAR AL SR. JOAN URGELL VENTOSA COM A MEMBRE VOCAL DEL CONSELL
RECTOR DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS C/10/218.
3. NOMENAR AL SRA. MARIA PILAR TARRADA I GOL COM A MEMBRE VOCAL DEL
CONSELL RECTOR DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS
C/10/218.
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 6/2010 DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2010 H/10/084.
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 2009 H/10/080.
6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
3/2010 DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2010 DE L’ORGANISME AUTÒNOM
FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS H/10/098
7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUIA-EPM
DE SUPORT A LA VAGA GENERAL DEL 29 DE SETEMBRE I INSTAR AL GOVERN DE
L’ESTAT A RETIRAR LA REFORMA LABORAL APROVADA AL PARLAMENT DE
L’ESTAT C/10/209.
8. DESPATX D’OFICI.
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9. PRECS I PREGUNTES
..............................................................................................................................
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE 22 DE JULIOL DE
2010 C/10/169.
Intervencions:
Sr. Menéndez: vol afegir uns comentaris que no s’han reflectit a l’acta.
Sra. Alcaldessa: no accepta la incorporació de cap comentari més, vostè té tres pàgines
d’intervencions, van exposar tot el que van voler.

Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:

Vots a favor: 4 del grup CiU, 2 del grup ICV.

Vots en contra: 5 del grup PSC.

Abstencions: 0 del grup PSC.

Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.

2. NOMENAR AL SR. JOAN URGELL VENTOSA COM A MEMBRE VOCAL DEL CONSELL
RECTOR DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS C/10/218.
El Consell Rector, a la sessió que va tenir lloc el dia 9 de setembre de 2010, amb el quòrum exigit
pel Text refós de la Llei municipal Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i amb la reserva de
l’aprovació definitiva de l’acta, va prendre entre d’altres, la resolució de la següent part dispositiva:
SOTMETRE LA PROPOSA DELS NOUS MEMBRE DEL CONSELL RECTOR PER SUMPLIR LES VACANTS
DE LA SRA. GRISELDA KARSUNQUE I DEL SR. JOSEP MARIA GOL FR/10/025.

En data 31 de maig de 2010 (RE 44 i 45) la Sra. Karsunque i el Sr. Gol van presentar escrit de
renuncia voluntària com a membres del Consell Rector de l’Organisme Autònom Fundació Josep
Cañas.
Ateses les vacants, les mateixes s’han de proveir de la forma establerta als Estatuts.
Atès l’art 9, els substituts han de ser persones vinculades al mon de la cultura i especialment a
l’obra de l’escultor Sr. Cañas. Seran nomenats pel Ple de l’Ajuntament a proposta de l’Alcaldessa.
Atès però, es creu convenient que la proposta la realitzi el Consell Rector.
Els membres proposats son:
•
•

Sr. Joan Urgell Ventosa.
[...]

Per tot això, per majoria absoluta el Consell Rector acorda:
PRIMER.- Proposar al Ple municipal la designació dels membres següents com a substituts del
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membres que han renunciat voluntàriament, Sr. Gol i Sra. Karsunque. Els membres proposats son;
•
•

Sr. Joan Urgell Ventosa.
[...]

SEGON.- [...].
Atesos els Estatuts de la Fundació Josep Cañas, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Nomenar al Sr. Joan Urgell Ventosa com a membre vocal del Consell Rector de
l’Organisme Autònom Local Fundació Josep Cañas.
SEGON.- Notificar el present acord al Sr. Joan Urgell Ventosa.
Intervencions:
Sra. Alcaldessa: ells mateixos van dir que no poden assistir per motius laborals, per això van
renunciar, però intentarem que sempre estiguin vinculats a l’obra d’en Cañas. Ells mateixos varen
renunciar. En Joan Urgell creiem que es una persona adient i idònia.
Sr. Menédez: esposa textualment:
“Por lo referido en la misma, la iniciativa ha surgido de l’Ajuntament relacionado, por lo referido
también, por las ausencias por motivos laborales a las reuniones del Consell Rector. Se da la
circunstancia que son dos personas muy vinculadas históricamente al Sr. Cañas y conocedoras de
su vida. Se desplazaban a las reuniones desde Barcelona .Consideramos que no se han de aceptar
sus renuncias. Antes al contrario se las ha de integrar en el Consell Rector y sobretodo para
consultas, aportaciones, gestiones y experiencia de haber estado muy relacionadas con Cañas. En
relación a los miembros propuestos por l’Ajuntament agradecemos al Sr. Urgell su pensamos, que
predisposición y participación y el honor y reconocimiento implicito al Instituto d’Estudis
Penedesencs. No obstante consideramos que los Sr Gol y la Sra Kramsukre no deben ser relevados
de sus puestos en el Consell Rector”.
Sra. Alcaldessa: Sr. Avelino a la seva època es feia una reunió al any i aquest Srs. no venien, ara
fem moltes més i tampoc han vingut mai en aquesta legislatura. Sempre quedaran vinculats a
l’obra d’en Cañas. Jo he parlat amb ells, es sentien malament perquè no podien venir, ells
mateixos volien renunciar. Precisament el substitut es la Sra. Gol, parent del Sr. Josep Gol.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:

Vots a favor: 4 del grup CiU, 2 del grup ICV.

Vots en contra: 0.

Abstencions: 5 del grup PSC.

Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.

3. NOMENAR A LA SRA. MARIA PILAR TARRADA I GOL COM A MEMBRE VOCAL DEL
CONSELL RECTOR DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS
C/10/218.
El Consell Rector, a la sessió que va tenir lloc el dia 9 de setembre de 2010, amb el quòrum exigit
pel Text refós de la Llei municipal Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i amb la reserva de
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l’aprovació definitiva de l’acta, va prendre entre d’altres, la resolució de la següent part dispositiva:
SOTMETRE LA PROPOSA DELS NOUS MEMBRE DEL CONSELL RECTOR PER SUMPLIR LES VACANTS
DE LA SRA. GRISELDA KARSUNQUE I DEL SR. JOSEP MARIA GOL FR/10/025.
En data 31 de maig de 2010 (RE 44 i 45) la Sra. Karsunque i el Sr. Gol van presentar escrit de
renuncia voluntària com a membres del Consell Rector de l’Organisme Autònom Fundació Josep
Cañas.
Ateses les vacants, les mateixes s’han de proveir de la forma establerta als Estatuts.
Atès l’art 9, els substituts han de ser persones vinculades al mon de la cultura i especialment a
l’obra de l’escultor Sr. Cañas. Seran nomenats pel Ple de l’Ajuntament a proposta de l’Alcaldessa.
Atès però, es creu convenient que la proposta la realitzi el Consell Rector.
Els membres proposats son:
•
•

[...]
Un membre de l’Institut d’Estudis Penedesencs.

Per tot això, per majoria absoluta el Consell Rector acorda:
PRIMER.- Proposar al Ple municipal la designació dels membres següents com a substituts del
membres que han renunciat voluntàriament, Sr. Gol i Sra. Karsunque. Els membres proposats son;
•
•

[...]
Un membre de l’Institut d’Estudis Penedesencs.

SEGON.- Notificar el present acord a l’Institut d’Estudis Penedesencs perquè designi al membre
que es proposarà al Ple municipal per la seva designació.
Atès que en data 14 de setembre de 2010 la Junta de l’Institut d’Estudis Penedesencs ha acordat
proposar a la Sra. Maria Pilar Tarrada i Gol.
Atesos els Estatuts de la Fundació Josep Cañas, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Nomenar a la Sra. Maria Pilar Tarrada i Gol com a membre vocal del Consell Rector de
l’Organisme Autònom Local Fundació Josep Cañas, en representació de l’Institut d’Estudis
Penedesencs.
SEGON.- Notificar el present acord al Sra. Maria Pilar Tarrada i Gol.

Intervencions:
Sra. Alcaldessa: no volem tancar les portes a ningú, per això vam demanar a l’Institut d’Estudis
Penendesencs que proposes un membre, li agraïm que hagi escollit a aquesta persona.
Sr. Menéndez: fue una tradición que viniera la Diputación, el Consell Comarcal, pero no se trata
de agobiar, lo que se trata es que funcione, el Sr. Cañas quería un grupo reducido. Agradecemos a
l’Institut d’Estudis Penedesencs pero mantenemos que debe permanecer el matrimonio.
Sra. Alcaldessa: repeteixo que el Sr. Gol i la Sra. Karsunke no podien venir, han renunciat
voluntàriament.
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Sr. Inglada: com s’han de retocar els estatuts, podem afegir gent al grup de treball o al Consell
Assessor.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:

Vots a favor: 4 del grup CiU, 2 del grup ICV.

Vots en contra: 0.

Abstencions: 5 del grup PSC.

Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.

4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 6/2010 DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2010.- Exp. H/10/084
ANTECEDENTS
1. Per providència de l’Alcaldia de data 6 de setembre de 2010, s’ha incoat l’expedient per
modificar el crèdit mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
2. La present modificació del pressupost contempla l’aplicació de les mesures de reducció de les
retribucions del personal de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en compliment de l’establert al
Reial Decret – Llei 8/2010, de 20 de maig, de mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit
públic, així com aquelles també acordades per l’òrgan plenari en data 23 de juny de 2010 relatives
a la reducció de les retribucions dels càrrecs electes de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès,
seguint les recomanacions de la FEMP, FCM i ACM. Els recursos afectats de l’aplicació d’aquestes
mesures es destinen a disminuir el nivell d’endeutament a llarg termini, en compliment de l’article
14, punt primer, del Reial Decret Llei 8/2010.
3. Tanmateix, aquesta modificació preveu una sèrie de despeses per a les quals la consignació és
insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari actual i, per tant, cal tramitar l’expedient de
suplement de crèdit i crèdit extraordinari. Aquest expedient s’ha de finançar mitjançant romanent
de tresoreria per a despeses generals, majors i nous ingressos efectivament recaptats, anul·lacions
o baixes dels crèdits d’aplicacions pressupostàries de despeses i romanent de tresoreria per a
despeses generals, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:
Aplicació
pressupostària

Denominació

Crèdit
pressupostari
inicial

Proposta
Crèdit
d'increment pressupostari
definitiu

9200 13100

Retribucions bàsiques personal laboral temporal

14.041,71

4.205,09

18.246,80

3210 20200

Lloguer mòduls escola bressol municipal

7.652,93

5.320,03

12.972,96

9240 21200

1.000,00

2.000,00

600,00

1.300,00

1650 22100

Reparacions, manteniment i conservació d'edificis 1.000,00
i altres construccions
Reparacions, manteniment i conservació de 700,00
maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
Enllumenat públic
64.800,00

32.000,00

96.800,00

3210 22100

Energia elèctrica escola bressol municipal

2.800,00

1.200,00

4.000,00

3420 22100

Energia elèctrica camp de futbol municipal

1.000,00

1.500,00

2.500,00

9201 22200

Serveis de telecomunicacions

720,00

280,00

1.000,00

3410 22609

Activitats esportives

1.000,00

200,00

1.200,00

3210 21300
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3211 22700
Neteja

61.999,90

1.000,00

62.999,90

1510 22706

Estudis i treballs tècnics

9.603,99

4.000,00

13.603,99

3120 48900

Transferències a famílies i institucions sense 600,00
finalitat de lucre
Subvenció anual C.F. Banyeres
7.800,00

160,00

760,00

700,00

8.500,00

9.221,45

272.597,81

1550 61101

Coberta pista poliesportiva CEIP Mare de Déu del 263.376,36
Priorat
Segona fase urbanització Av. Verge del Priorat
33.485,50

2.068,62

35.554,12

9200 62300

Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge

3.150,10

850,00

4.000,10

3373 62300

Telecomunicacions

120,00

1.805,00

1.925,00

3372 62600

Equipament de telecomunicacions

50,00

50,00

100,00

3420 63301

Instal·lació i adequació de l'enllumenat del camp 16.627,67
de futbol (zona esportiva)
Amortització préstec inversions 2008
14.184,48

787,36

17.415,03

13.853,84

28.038,32

3410 48900
3426 60902

9200 91303

80.801,39
2/ Crèdits extraordinaris:
Aplicació
pressupostària

Denominació

Crèdit
extraordinari

1610 20000

Arrendament de terrenys i béns naturals

8.000,00

2410 22104

Vestuari

47,95

9200 22698

Indemnitzacions per responsabilitat patrimonial

2.735,22

1690 48000

Quota Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya

175,74

9241 62200

Millores Centre Cívic Sant Miquel

6.064,06

1694 63201

Rehabilitació de la façana de l'església parroquial 12.875,71
Santa Eulàlia
Reparació teulada ermita
3.446,70

1694 63202

33.345,38
Finançament que es proposa:
1/ Nous ingressos:
Classificació
econòmica
46109
76100
76101
76102
76108
78000

Denominació

Nou ingrés

Diputació de Tarragona. Subvenció programa Artic
convocatòria 2009
Diputació de Tarragona. Subvenció reformes Centre
Cívic Sant miquel
Diputació de Tarragona. Subvenció rehabilitació façana
església parroquial Santa Eulàlia
Diputació de Tarragona. Subvenció arranjament
teulada Ermita Mare de Déu del Priorat
Subvenció PEIM Diputació de Tarragona. Programa
Inversions
Arquebisbat de Tarragona. Subvenció rehabilitació
façana església parroquial Santa Eulàlia

1.185,53
1.360,00
2.400,00
766,00
32.000,00
2.400,00
40.111,53

2/ Majors ingressos:
Classificació
econòmica

Denominació

Previsió
inicial

Proposta
Previsió
d'increment definitiva

39800

Indemnitzacions d'assegurances

6,00

2.325,74

2.331,74
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Servei d'Ocupació de Catalunya (OA de caràcter 10.584,72
45100
administratiu del Departament de Treball i Indústria de la
Generalitat de Catalunya)

1.538,96

12.123,68

3.864,70

3/ Anul·lacions o baixes dels crèdits d’aplicacions del pressupost de despeses:
Aplicació
pressupostària

Denominació

9120 10000

9200 12000

Retribucions bàsiques i altres remuneracions dels 32.716,04
membres dels òrgans de govern
Indemnització per assistències òrgans de govern i 36.030,00
assignacions grups polítics
Retribucions bàsiques. Sous del grup A1
16.258,20

3211 12100

Retribucions complementàries. Complement destí

4.494,84

9200 12100

Retribucions complementàries. Complement destí

9200 12101

Retribucions complementàries. Complement específic

3211 12101

Retribucions complementàries. Complement específic

3.646,72

104,16

3.542,56

3211 12103

Altres complements

3.346,32

97,58

3.248,74

9200 12103

Altres complements

2.852,16

83,16

2.769,00

3210 13000

Personal laboral fix escola bressol municipal

149.484,58

3.057,92

146.426,66

9200 13000

Retribucions bàsiques personal laboral fix

199.525,76

4.335,01

195.190,75

9240 13000

Personal laboral fix

36.941,10

948,70

35.992,40

1320 13000

Retribucions bàsiques

38.983,28

675,04

38.308,24

3210 13100

Personal laboral temporal escola bressol municipal

6.026,42

1.996,99

4.029,43

3371 13100

Personal laboral temporal espai jove

6.390,16

64,20

6.325,96

3370 14100

Altre personal

3.419,04

1.132,09

2.286,95

1320 15000

Productivitat

4.320,00

56,00

4.264,00

3210 15000

Productivitat

3.636,49

99,18

3.537,31

9200 15300

Complement dedicació especial

1.200,00

35,00

1.165,00

1630 22700

Neteja viària

78.105,75

23.949,99

54.155,76

9120 23300

Crèdit
pressupostari
inicial

Proposta de Crèdit
baixa
pressupostari
definitiu
934,74

31.781,30

919,00

35.111,00

903,43

15.354,77

128,40

4.366,44

12.266,94

350,48

11.916,46

25.437,16

726,80

24.710,36

40.597,87
4/ Romanent de tresoreria per a despeses generals:
Classificació
econòmica

Denominació

Previsió
d'ingressos

87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

29.572,67

4. Amb la present proposta, el pressupost de despeses es veu incrementat, per una banda, en
114.146,77 euros i disminuït, per una altra, en 40.597,87 euros, donant lloc a una modificació a
l’alça en els crèdits de despeses i previsions d’ingressos per import de 73.548,90 €.
5. El secretari interventor ha emès informes favorables.
1. FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu
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2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i
als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa
que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi
crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de
concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent de tresoreria per a despeses generals, amb
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost
vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
Amb la present modificació, juntament amb els suplements de crèdit i crèdits extraordinaris, s’han
donat de baixa crèdits d’aplicacions pressupostàries de despeses -capítol 1 “despeses de personal”, en compliment del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig –en vigor en data 25 de maig de
2010-, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, amb
l’objectiu de reduir les retribucions del personal al servei del sector públic, amb efectes 1 de juny
de 2010, i respecte a les vigents a 31 de maig del mateix any. El destí d’aquests recursos ha
d’atendre a l’establert a l’article catorzè de l’esmentada norma.
3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim
local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per
majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació a l’article 19.3 del
RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei general d’estabilitat
pressupostària (TRLGEP).
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 6/2010, del tipus Suplement de
crèdit i Crèdit extraordinari, que cal finançar mitjançant nous i majors ingressos sobre els previstos
inicialment, anul·lacions o baixes dels crèdits d’aplicacions de despeses del pressupost vigent i
romanent de tresoreria per a despeses generals, per un import total de 73.548,90 €.
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es
presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes,
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.

Intervencions
Sra. Ribosa: exposa textualment:
“Les modificacions de crèdit venen donades per ajustar les despeses i els ingressos a la realitat.
En aquest cas concret cal remarcar la concessió d’una sèrie de subvencions per valor de 40.111,53
euros que ajudaran a fer front a diversos arranjaments i reformes y en la realització de la segona
fase de l’aparcament al costat de l’escola.
També queda reflectida la reducció del sou dels treballadors i dels regidors per un import de
13.853,84 euros que anirà a minorar el préstec de l’any 2008. Ens hem assessorat i ens han
recomanat que amortitzem aquest préstec ja que surt més favorable a l’ajuntament, doncs encara
que el tipus d’interès sigui inferior al de l’any 2009, te un termini més llarg (20 anys).
Com a imports importants tenim l’enllumenat públic que amb el mercat lliure s’ha disparat, però
que esperem reduir amb la nova comercialitzadora i amb la instal·lació de les noves lluminàries. I
la reducció de la neteja viària que es va preveure un servei més complert però fins que no es liciti
no es portarà a terme i es considera que ja serà per l’any que ve”.

Sr. Menéndez: Sorprendidos por los movimientos de las partidas presupuestarias, dentro de las
magnitudes económicas. Muy bien por la amortización del prèstec de Inversions del año 2008,
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aunque sea por imperativo legal.
Ha habido Programas de la Diputació de Tarragona : 32.000 € para inversiones, Servei d’Ocupació
de Catalunya para ocupar a 4 personas.
Servicios por importe de 33.014, Abogados mas de 4.000€, más los Procuradores y en 2009:
26.814€.
Consumos de energía eléctrica : + 46% según previsiones iniciales en alumbrados públicos, mucho
dinero; + 150% + 43% de incrementos en otros equipamientos en relación a las previsiones
iniciales.
Las inversiones son 37.000 euros que coinciden con las subvenciones del arquebisbat y la diputació
Romanent tesoreria: liquidacio 2009: 383.838 y utilizado: 340.320 €. No queda prácticamente
nada.
Sr. Santalla: he mirat l’empresa Electricas Güell, ha fet un estudi sobre les empreses
subministradores d’energia, ens han cobrat 2.000 euros i uns altres ens ho fan gratuïtament.
Sra. Ribosa: varem contractar unes persones perquè ens assessoressin.

Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:

Vots a favor: 4 del grup CiU, 2 del grup ICV.

Vots en contra: 5 del grup PSC.

Abstencions: 0.

Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.

5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 2009
H/10/080.

Antecedents
Finalitzat l’exercici pressupostari 2009, cal elaborar el compte general de l’entitat local, dels
organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer,
patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i
annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i retut per la Presidència.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2009 s’han sotmès a l’informe de la Comissió
Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 5 d’agost de 2010. Exposat
el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 187, de 13 d’agost de 2010,
va finalitzar el període d’exposició pública en data 9 de setembre de 2010, sense que s’hagin
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formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.
Fonaments de dret
D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de comptabilitat per
a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut,
la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2009, integrats
pels següents documents comptables:

AJUNTAMENT
-

-

Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 6.562.559,96 €, un passiu de
6.562.559,96 € i un resultat de l’exercici negatiu per import de 85.663,21 €.
Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha un desestalvi de
85.663,21 €.
Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
1.360.097,76 €, unes obligacions pendents de pagament de 511.195,57 € i un resultat
pressupostari ajustat de 288.092,98 €.
La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al Balanç,
en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat de liquidació del Pressupost.

FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS
-

-

Balanç de situació: en tancar l'exercici dóna un actiu de 615.728,60 €, n passiu de
615.728,60 € i un resultat de l’exercici de 4.625,02 €.
Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha un guany de 4.625,02 €.
Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
4.607,00 €, unes obligacions pendents de pagament de 0,00 € i un resultat pressupostari
ajustat de 4.537,77 €.
La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al Balanç,
en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat de liquidació del Pressupost.

SEGON.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent::
-

Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de
l’organisme autònom Fundació Josep Cañas.
Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a
favor de l’entitat local i de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats per nom o raó
social de l’entitat bancària.

TERCER.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2009, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
mencionats en la part expositiva.

Intervencions
Sra. Ribosa: exposa textualment:
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“El compte general és un document que demostra la manera com s’ha dut a terme la gestió
economicofinancera i l’execució del pressupost amb la idea implícita de transparència.
Els comptes anuals estan conformats pel balanç,
l’estat de liquidació del pressupost i la memòria.

el compte del resultat economicopatrimonial,

Amb la memòria se’ns exigeix informació no únicament de caràcter pressupostari sinó també sobre
la situació del patrimoni i els resultats, amb un especial detall a l’endeutament i la tresoreria.
Respecte a l’Ajuntament, la gestió realitzada durant aquest exercici 2009, malgrat les dificultats
econòmiques generals, podem dir que a nivell pressupostari ha estat satisfactòria, ja que s’ha
obtingut un resultat positiu (en 288.092,98 euros), i hem pogut salvar les dificultats
pressupostàries i de tresoreria generades per la no alienació de patrimoni municipal, amb la decisió
de no dur a terme algunes despeses d’inversió previstes i la concertació d’una nova operació de
crèdit, per import de 338.718,00 euros, pel finançament de l’actuació denominada
“Subministrament d’aigua al Baix Penedès”, executada pel Consorci d’Aigües de Tarragona i que a
data d’avui s’ha liquidat en un 66,95%.
Tot i que s’ha renunciat a l’execució de diferents obres, n’hem executat moltes, algunes d’elles
finançades amb recursos de l’Estat (fons estatal d’inversió local – FEIL), amb una assignació al
nostre municipi de 477.160 euros; també s’han realitzat d’altres inversions importants finançades
amb recursos propis i subvencions rebudes d’altres ens, com són: adquisició directa d’una porció
de terreny a la part esquerra de l’entrada de Boscos (36.000€); inici execució obres Construcció
nou dipòsit d’aigua (18.905,75 €); Urbanització voreres al c/ la Granja (17.539,36 €); substitució
tram canonada c/ Prat de la Riba (10.153,37 €); urbanització i adequació de l’Av. Verge del Priorat
(90.674,89 €); millores a l’escola pública (17.758,74 €); redacció del projecte d’ampliació de
l’escola bressol (22.008,68 €); climatització de diversos locals municipals (centre cívic Ernest Lluch
8.348,52 €); millores en parcs infantils (12.835,39 €); instal·lació elèctrica carretera TP-2124
(13.279,67 €)
Pel que fa al romanent de tresoreria, aquest ha estat positiu en 383.838,38 euros i això ens
permet disposar de recursos per finançar despeses mitjançant modificacions pressupostàries
durant aquest exercici 2010.
En relació al “tema” Boscos, durant l’any 2009 es va cobrar la 2a liquidació provisional, per un
import de 726.383,87 €, dels quals es van recaptar durant l’exercici 2009 643.225,98 € i a data
d’avui un 94,65%. Tanmateix, durant l’any 2009 també s’ha pagat 678.821,53 € per despeses
d’urbanització. Això implica que des del punt de vista de la tresoreria, aquesta obra ha estat
pràcticament neutra. No obstant, a data d’avui encara es produeix un desajust en la tresoreria en
haver liquidat la totalitat de l’obra per part de l’Ajuntament i encara pendent de liquidar les quotes
i d’ingressar la diferència entre el cost previst segons el projecte de reparcel·lació i el cost definitiu.
Finalment, pel que fa a l’endeutament, l’Ajuntament tenia un deute inicial de 836.847,66 €, el qual
s’ha incrementat durant l’exercici en 338.718 € i s’ha amortitzat per un import de 51.882,12 €,
resultant un endeutament final a llarg termini de 1.123.683,54 €. Tot i aquest increment,
l’Ajuntament conserva unes bones ràtios legals (ràtio de l’estalvi net positiva i del deute viu del
42,7% inferior al 125% permès a l’any 2009, encara que ara s’està parlant d’un 75%). Tant
l’estalvi net com el deute viu són indicadors de solvència a llarg termini.
Pel que fa a la Fundació Josep Cañas, també podem valorar la gestió de forma positiva. El resultat
de l’exercici ha estat positiu en 4.537,77 euros. El romanent de tresoreria continua positiu en un
import elevat, 289.668,09 euros. Ha disminuït de l’any anterior perquè part de la tresoreria
disponible s’ha utilitzat en l’execució d’una sèrie d’obres dirigides a garantir la seguretat de
l’immoble Cal Fontanilles (adquirit l’any 2008), per un import de 66.810,65 €.
En general, i tenint en compte la situació econòmica que està patint tota l’economia del país,
podem fer una valoració positiva de l’exercici ja que l’hem tancat sense dèficit. Hem procurat fer
una gestió coherent i hem mirat de distribuir els recursos de la millor manera possible. Hem estat
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molts anys amb una bona economia gràcies, en part, al boom immobiliari i ara, a falta d’aquests
recursos, hem de ser capaços de prestar els mateixos serveis al ciutadà, sense renunciar ni a la
quantitat ni a la qualitat d’aquests i això no és fàcil”.

Sr. Suarez: recordar que varem votar en contra del pressupost, reiteradament s’ha parlat de la
situació actual del país però els ingressos del 2008 i 2009 son el mateix. Estic d’acord amb la
regidora que cal adaptar-se a la situació.
Sra. Ribosa: ens hem hagut de buscar la vida per poder tenir ingressos, i hem retallat tot allò que
no és imprescindible. La Comissió Especial de Comptes era per tractar el compte general i la gestió
pressupostària. Quan sinó?
Sra. Suárez: l’IBI s’ha apujat i compensa la baixada del ICIO i taxes, comparant 2008 i 2009.
Sr. Inglada: s’ha de fer la comparació amb el 2007 i no tant amb el 2008.
Sr. Menéndez: del Gobierno del Estado hemos recibido un 25% mas. De la Generalitat también se
ha aumentado. FEIL 2009, 400.000 euros y FEOL 2010 otro tanto. Hay que ser mas humildes,
porque habéis tirado para otras cosas los 200.000 de la sala polivalente. Hay que reconocer el
esfuerzo de la Diputación aunque en menor escala. Estamos en año de elecciones y ahora lo
hacemos todo.
Sra. Alcaldessa: ens varem trobar unes instal·lacions deplorables, l’escola bressol no tenia bidell,
camp de futbol fatal, local de joves fatal, ara tenim un equip de manteniment i l’escola té un bidell.
Vas deixar les instal·lacions en un estat lamentable. La piscina estava deplorable.
Sr. Acosta: solo tienes que ir a ver como estaba y como está ahora.
Sr. Menéndez: hay que controlar los gastos, en fiestas, alumbrado.. las quejas los vecinos sobre
los servicios son innumerables.
Sra. Ribosa: como que hemos “tirado” 200.000 euros? Ho he apuntat. Ho estem utilitzant per el
dipòsit d’aigua que és molt més necessari. S’ha hagut de fer moltes reparacions perquè estava tot
fatal. No només cal invertir sinó mantenir-ho.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:

Vots a favor: 4 del grup CiU, 2 del grup ICV.

Vots en contra: 5 del grup PSC.

Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.

6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
3/2010 DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2010 DE L’ORGANISME AUTÒNOM
FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS Exp. H/10/098
1. Per Providència de la Presidència de data 31 d’agost de 2010 s’inicia l’expedient per a l’aprovació
de la modificació de crèdit núm. 3/10 del tipus crèdit extraordinari.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals no hi ha
consignació en el pressupost ordinari actual, cal tramitar l’expedient de crèdit extraordinari que cal
finançar mitjançant nous ingressos sobre els previstos inicialment al pressupost, anul·lacions o
baixes dels crèdits d’aplicacions del pressupost de despeses i romanent de tresoreria per a
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despeses generals, amb subjecció a les disposicions vigents.
Es preveu a la present modificació l’aplicació pressupostària de les mesures establertes al Reial
Decret - Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per la reducció del
dèficit públic, donant compliment a l’ordre de preferència establert a l’article 14 de la citada norma.
3. El Consell Rector, en sessió ordinària de data 9 de setembre de 2010, va aprovar aquesta
proposta de modificació de crèdit del pressupost de l’organisme autònom Fundació Pública Josep
Cañas, així com la seva remissió a l’entitat local per a la seva tramitació i, si s’escau, aprovació.
Despeses que cal finançar:
1/ Crèdits extraordinaris:
Aplicació
pressupostària

Descripció

Proposta de consignació

3330 63200

Condicionament mur posterior pati Museu

3330 48002

Col·laboració edició llibre "Enigma del Foc". Bandolers i
Trabucaires
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS

35.358,78
1.000,00
36.358,78

Finançament que es proposa:
1/ Nous ingressos
Previsió
76100

Descripció

Proposta de
consignació
7.273,00
Diputació. Condicionament mur posterior pati
Museu

2/ Anul·lacions o baixes dels crèdits d’aplicacions pressupostàries
Aplicació
pressupostària

Descripció

3330 13000

Retribucions bàsiques personal laboral fix

3330 15000

Productivitat

TOTAL BAIXES DE CRÈDITS
3/ Romanent de tresoreria
Previsió
87000

Descripció
Romanent de tresoreria per a despeses
generals

Crèdit
pressupostari
inicial

Proposta
de baixa

Crèdit
pressupostari
definitiu

13.523,29

485,64

13.037,65

1.185,18

34,51

1.150,67

520,15

Proposta de consignació
28.565,63

Fonaments de dret

1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i
als articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa
que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de l’organisme no hi hagi
crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, la presidenta ha d'ordenar la incoació de l'expedient de
concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
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El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent de tresoreria per a despeses generals, amb
nous o majors ingressos sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions
o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
En compliment del Reial Decret - Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures
extraordinàries per la reducció del dèficit públic, es consideren una font de finançament afectat els
recursos derivats de l’aplicació de les mesures de reducció de despeses de personal. Aquests
recursos s’hauran d’aplicar atenent l’ordre de preferència establert a l’article 14 del RDL 8/2010.
3. Correspon al Consell Rector l’aprovació de la proposta de modificació del pressupost mitjançant
concessió de crèdit extraordinari, la qual s’haurà de remetre a l’entitat local per a la seva
tramitació i aprovació, si escau.
Per tot això,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la proposta de modificació del pressupost de la Fundació Josep Cañas
mitjançant expedient de crèdit extraordinari, que cal finançar mitjançant nous ingressos,
anul·lacions o baixes de crèdits d’aplicacions del pressupost de despeses i romanent de tresoreria
per a despeses generals, per un import total de 35.838,63 euros.
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten
reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des
de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.

Intervencions
Sra. Ribosa: exposa textualment:
“Aquesta modificació ve donada pel condicionament del mur posterior del pati del Museu per un
valor de 35.358,78 euros. Pensem que és necessari fer aquesta obra ja que hi van moltes escoles i
tal com està ara és un perill pels nens. Es finança amb una subvenció de la Diputació de Tarragona
de 7.273 euros i també, igual que en la modificació de crèdit de l’ajuntament, s’han ajustat les
retribucions del personal a la nova normativa amb un import de 520,15 que donat que la Fundació
no te cap deute es pot utilitzar a cobrir inversions.
També s’ha col·laborat en 1.000 € en l’edició del llibre del Bandolers i Trabucaires ja que es pretén
que la seva difusió sigui a nivell de Catalunya i s’ha considerat que és una bona manera de donarse a conèixer ja que hi surt el logo del Museu i dins del llibre també se’n parla.
Per cobrir la resta d’aquestes despeses també s’ha utilitzat romanent de tresoreria per 28.565,63
euros”.

Sr. Menéndez: exposa textualment:
“No tenemos la motivación técnica de la inversión de más de 35.000 € en el muro posterior del pati
del Museu. No hemos visto justificación alguna que lo motivase. Ha habido ocasiones y ahora se
presenta como una modificación extraordinaria y significativa. Nos iremos quedando sin los dineros
de los Romanents procedentes fundamentalmente de la alienación de la vivienda del artista en
Barcelona. Hace falta un Plan de inversiones y necesidades en el museo. 35.000 euros es mucho
dinero para una fundación modesta”.
Sra. Alcaldessa: deu ser que no coneixes el que es diu al Consell Rector, sempre hem dit que era
necessari arreglar la paret. Ho he dit en totes les exposicions, desprès els esforços s’aniran al
museu Cal Fontanillas.
Sra. Santalla: no és veritat.
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Sr. Salvador: és una falta de respecte dir que no és veritat.
Sr. Santalla: per evitar aquest problema amb una barana ja estaria.
Sra. Alcaldessa: hi han esquerdes, es perillós, si es fa, cal fer-ho bé.
Sr. Santalla: cal un geotècnic segons l’informe de l’arquitecte.
Sr. Menéndez: no recuerdo ninguna acta del Consell Rector que se haya dicho que esto era
necesario.
Sra. Ribosa: això ha passat pel Consell Rector i s’ha aprovat per la majoria.
Sr. Santalla: ja vaig dir que no hi havia un informe tècnic.
Sra. Alcaldessa: Sr. Menéndez no vols fer el mur per seguretat?

Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:

Vots a favor: 4 del grup CiU, 2 del grup ICV.

Vots en contra: 1 del grup PSC, del Sr. Alejandro Muñoz-Reja Prieto.

Abstencions: 4 del grup PSC.

Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.

7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUIA-EPM
DE SUPORT A LA VAGA GENERAL DEL 29 DE SETEMBRE I INSTAR AL GOVERN DE
L’ESTAT A RETIRAR LA REFORMA LABORAL APROVADA AL PARLAMENT DE
L’ESTAT C/10/209.
Atesa la moció presentada per Grup Municipal D'ICV-EUIA-EPM, que tot seguit es transcriu
literalment:

El Govern de l'Estat ha aprovat un decret laboral que abarateix els costos d'acomiadament i que
vulnera els drets i les condicions laborals dels treballadors i treballadores d’aquest país.
Atès que la crisis econòmica que ha comportat una elevada destrucció del teixit productiu i
d’ocupació no és pot imputar a la regulació de les condicions de treball, sinó que és conseqüència
de les característiques del model productiu, basat sobre unes bases tecnològiques de innovació i
formació dèbils i per tant aposta reiteradament per a una estratègia competitiva basada en la
reducció de costos laborals.
Atès que la recuperació econòmica i l’ocupació, han d’orientar-se al que és una prioritat al nostre
país: canviar el model productiu.
Atès que considerem, per tant, que el govern ha prioritzat els interessos dels mercats i ha
sucumbit davant les recomanacions d'institucions financeres internacionals i les grans patronals de
l’Estat, oblidant les prioritats polítiques reals per a la sortida de la crisis.
Atès que hi ha una reforma molt més urgent com és una profunda reforma del sistema
financer, especialment en allò vinculat a l'accés al crèdit i les relacions entre consumidors/usuaris
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dels serveis i les entitats financeres que donaria resposta al col·lapse del sistema financer i la
manca de liquiditat i ajudaria a la reactivació econòmica i a la creació d’ocupació.
Atès que considerem que la reforma laboral defensa els interessos de la patronal i de les polítiques
lliberals en definitiva és una reforma de dretes.
Atès que la prioritat és crear nous llocs de treball per als 4 milions de persones que estan a l’atur i
no pas abaratir l’acomiadament. Abaratint l'acomiadament no s'acaba amb la temporalitat ni es
fomenta l'ocupació, sinó que es perjudica l'economia i els treballadors i treballadores.
Atès que considerem que és injustificat que els treballadors i treballadores paguin la crisis.
Atès que el proper 29 de setembre els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, han convocat una vaga
general en protesta a la reforma laboral aprovada pel govern espanyol.
Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUIA-EPM proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Demanar que el parlament de l’Estat retiri la reforma laboral aprovada perquè defensa
els interessos de la patronal i perjudica a treballadores i treballadors.
SEGON.- Reivindicar l'objectiu de lluitar contra la inestabilitat i temporalitat incrementant les
cotitzacions empresarials per desocupació a la Seguretat Social per als contractes temporals, a la
vegada que es redueixen les cotitzacions empresarials als contractes de caràcter indefinit.
TERCER.- Instar el Govern, mitjançant el Ministeri de Treball a una major regulació del contracte
de temps parcial, establint amb exactitud la jornada laboral i ampliant el règim de protecció social.
QUART.- Instar al Govern a que limiti els supòsits en que l'empresari pugui extingir la relació
laboral de manera unilateral, com a instrument eficaç de lluita contra la destrucció d’ocupació.
CINQUÈ.- Proposar la millora de l'eficàcia dels serveis públics d'ocupació, i dotar de més recursos
per a les polítiques actives d'ocupació i la constitució d'una verdadera xarxa pública coordinada de
serveis d'orientació laboral i intermediació entre l’administració de l’Estat, les CCAA i els
ajuntaments .
SISÈ.- Donar suport a la vaga general de treballadors i treballadores, convocada pels sindicats
majoritaris, CCOO i UGT, pel proper 29 de setembre en protesta per la reforma laboral aprovada
pel govern espanyol.
SETÈ.- Traslladar aquest acord als sindicats CCOO, UGT, al Govern de la Generalitat de Catalunya i
al Ministerio de Trabajo, als grups parlamentaris del Congrés i el Senat i als Grups Parlamentaris
del Parlament de Catalunya.
Intervencions:

Sr. Inglada: el govern esta aplicant mesures dictades des del capital. Va en contra dels
treballadors, hauríem de donar suport a aquesta vaga i als sindicats per tenir un govern
d’esquerres que no fa polítiques d’esquerra.
Sra. Pérez: llegeix la proposta.
Sra. Alcaldessa. Ens abstindrem com a grup encara que a títol personal farem vaga, és un dret
que tenen els treballador, a l’Ajuntament hi hauran serveis mínims.
Sr. Menéndez: exposa textualment:
“ICV presenta al pleno de l’Ajuntament temas que si bien son de interés genera, consideramos que
en este caso no tienen otra motivación que ir contra unos acuerdos adoptadas por un Congreso de
lo Diputados, máximo órgano de representación y participación a nivel del estado español. El aval
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que los acredita es que han sido a iniciativa de un gobierno con quien se han alcanzado los mejores
retos sociales de este país, nunca en la historia de España logrados y de los que nos beneficiamos
todos. Este reconocimiento también es avalado por las organizaciones sindicales. Es pues un
gobierno que nos representa y que ha estado y esta por y para nosotros. Que ante la situación
económica que se viene padeciendo le obliga a adoptar medidas y compromisos internacionales
para reorientar la economía y con ello todo lo relacionado con lo laboral y los derechos laborales,
es evidente. El gobierno continua teniendo nuestro apoyo y como más conocedores que son de las
situaciones económicas, sociales y laborales, que eso si nosotros padecemos,
les continuamos
dando nuestra confianza. Ello no motiva sino que nuestro respeto y simpatía a las organizaciones
sindicales que defienden los derechos de los trabajadores. Es evidente que aquí en Banyeres, por el
equipo de gobierno municipal, podríais aportar y haber aportado un granito de arena con vuestras
políticas, hasta ahora bloqueantes, para el desarrollo de nuestro municipio. Desde luego como
gobierno municipal, no sois precisamente el mejor ejemplo para reivindicar nada relacionado con la
generación de empleo. Aún a pesar de nuestras simpatías a las corrientes sindicales, y como
cargos electos del PSC confiamos en el gobierno del estado y en el de la Generalitat y en sus
políticas para la generación de empleo y la recuperación económica, considerando las bases
laborales del partido de los Socialistas. También manifestar que CiU, sin ningún compromiso de
gobierno, con su apoyo en el Congreso de los Diputados, facilitó que el gobierno socialista tirase
adelante con lo que hoy aquí ICV rechaza. Por algo seria. Desde una simple visión opositora lo facil
quizas habria sido manifestarse en contra. No ha sido asi y consideramos que no lo ha sido porque
su compromiso es también, de alguna manera, apoyar las medidas del gobierno para esta
necesaria salida.
Sin embargo el PP voto en contra, como hoy trata de hacer ICV en Banyeres, pero en este caso
fuera del foro más adecuado, salvo para trasladar a la sociedad banyerense populismos locales a
los que ya nos tenéis acostumbrados. ¡Trabajad por la generación de empleo en Banyeres!.
Nos oponemos a vuestra propuesta”.
Sr. Inglada: dius que l’ajuntament no recolza les polítiques socials, això no és cert, tenim
persones del pla d’ocupació, i no diguis que es paga amb subvencions perquè nosaltres comprem
tot el material.
Sra. Alcaldessa: hi ha ajuntaments que han renunciat als plans d’ocupació.
Sr. Menéndez: el Ayuntamiento ha de generar empleo.
Sr. Solé: tienes razón, tu nos dejaste un tejido industrial enorme.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:

Vots a favor: 2 del grup ICV

Vots en contra: 5 del grup PSC.

Abstencions: 4 del grup CIU.

Resultat: NO PROSPERA

5-DESPATX D’OFICI.
Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local següents:
1. 4, 11, 18, 25 i 30 de març de 2010.
2. 8, 15, 22 i 29 d’abril de 2010.
3. 6, 12, 20 i 27 de maig de 2010.
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4. 3, 10, 17 i 22 de juny de 2010.
Sr. Santalla: pregunta si hi ha un error en l’acta de la Junta de Govern Local de, doncs hi ha una
factura de carpinteria Guerrero SL d’import 34.098,91 euros.
Sr. Secretari: fa constar que és un error material i que es procedirà a esmenar l’acta, l’import
correcte es de 3.408,91 euros
S’HA DONAT COMPTE
6-PRECS I PREGUNTES
1.- Sr. Menéndez: qué motiva la impugnación del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona?
Se ha contratado un despacho de abogados.
Sra. Alcaldessa: prenem nota.

2.- Sr. Santalla: se han hecho una auditoria energética del centro Cívico y Ayuntamiento, creo
que la auditoria parte de un mal camino, para que se lo comuniquéis a la empresa.

3.- Sr. Menéndez: ha habido cortes de alumbrado.
Sr. Inglada: es va cremar un transformador.
Sra. Alcaldessa. Es van avisar als veïns.

4.- Sr. Santalla: no funciona l’enllumenat del Calaf.
Sra. Alcaldessa: encara no està recepcionat.
Sra. Menéndez: las casas tienen primera ocupación sin tener alumbrado público?

5.- Sr. Santalla: la tercera cuota de Boscos, com está?
Sra. Alcaldessa: cal fer la liquidació definitiva, demana que informi el Secretari.
Sr. Secretari: estem pendent d’un import que ha de facilitar el Registre de la Propietat i repassar
els comptes amb l’enginyer.

6.- Sr. Santalla: faroles per arreglar a Boscos, se’n va la llum quan plou.
Sr. Inglada: prenem nota. Es canviarà el tipus d’enllumenat perquè consumeixi menys.
Sra. Santalla: en el pressupost inicial hi ha un tipus de llumeneres que s’han variat. I ara es
tornarà a canviar?
Sr. Inglada: estem a punt de licitar el canvi de llumeneres per consumir menys i respectar la
normativa de contaminació llumínica.

7.- Sr. Menéndez: escola bressol, que número de alumnos hay?
Sra. Alcaldessa: hem acomiadat a dos persones perquè ha baixat el número de nens. Volíem
treure una cargola però pel número de nens no podem. Prenem nota.

8.- Sr. Menéndez: parque Pujolet, hay abandono y desidia, no hay alumbrado. Siempre
funcionaba el alumbrado.
Sr. Inglada: prenem nota.

9.- Sr. Menéndez: rieras y vados, se mantienen llenos de runa.
Sr. Inglada: quine mantiene las rieras? El ACA.
Sr. Menéndez: tienes influencia en el ACA.
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10.- Sr. Menéndez: que se va a hacer en la zona de picnic de las EDARS? como está?
Sr. Inglada: hi ha problemes perquè amb les pluges no s’ha pogut treballar.
Sr. Santalla: la obra continuará?
Sra. Alcaldessa: sí.
Sr. Menéndez: para desgracia de Banyeres.
………………………………………………………………………………………………………………………………
Sra. Ribosa: esposa textualment:
“Els que em coneixeu sabeu que des de fa un temps la meva situació familiar és molt complicada,
la vida et porta per diferents etapes i ara la meva família em necessita i reclama cada cop més, de
tal manera que ha arribar a un punt que la situació em sobrepassa.
Formar part de l’equip de govern de l’Ajuntament vol dir, responsabilitat, treball i temps. I a
conseqüència del meu entorn familiar veig que no puc donar tot el que l’ajuntament requereix.
M’ha costat molt prendre aquesta decisió però ja se sap que « Quien mucho abarca poco aprieta” y
desprès de meditar-ho molt he pensat que el millor és donar pas a algú que pugui dedicar-si més i
en aquest cas li ha tocat al Joan Coll que és el següent de la llista que estic segura que ho farà
molt be i a qui desitjo lo millor, i dir-li una vegada més (tot i que ja ho sap) que em te per tot el
que necessiti.
Per mi ha estat un honor i fins hi tot un repte posar el meu granet de sorra en la gestió d’ aquest
ajuntament. Durant gairebé 7 anys i mig (primer a l’oposició i desprès dins l’equip de govern) he
après molt i he pogut veure les coses des de diferent òptica, i fent balanç, malgrat algun que altra
disgust i enrabiada, considero que ha estat positiu doncs m’ha ajudat a créixer com a persona.
D’altra banda, voldria aclarar que donat que entre les meves funcions està el de tresorera, i per
evitar problemes de signatures en les nòmines de la setmana que ve, doncs haig de posposar la
meva marxa, per tal d’evitar les màximes molèsties en el bon funcionament de l’ajuntament, per
tant d’aquí uns dies s’haurà de fer un ple extraordinari per posar en coneixament del ple la meva
renúncia… però ho volia comunicar perquè no hi hagin mals entesos ni es vegin altres motivacions
que les estrictament familiars.
Res més, no em despedeixo encara, doncs ens veurem en el proper ple extraordinari.
Espero haver estat a l’alçada durant tots aquests anys, però al menys us puc garantir que, tot i que
la situació actual no és fàcil, he fet tot el que he pogut i aferrar-me ara a la cadira sense estar al
100%, no seria just ni per l’ajuntament, ni per la meva família, ni per mi”.

Sra. Alcaldessa: varem començar això juntes, ara costarà, però entrarà el Sr. Coll que segur que
estarà a l’alçada. Ha deixat el llistó alt, aquest any ha estat el primer que hem complert amb els
terminis del compte general, cosa que mai abans s’havia fet. Hem sap molt de greu que plegui, té
els sogres i els pares malament. Tothom es necessari però no imprescindible, ha fet una molt bona
feina, ha procurat el bé de la hisenda municipal. Gràcies Conxita.
Aplaudiments a la Sala de Plens.
Sr. Inglada: perdem una gran regidora, però no perdrem l’amistat.
Sr. Menéndez: has demostrado interés y dedicación. Pienso que eres una víctima de la gestión
municipal, porque habrás intentado frenar el gasto. Gracias por todo.
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Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 21:35 hores, donant fe de
tot allò, jo el Secretari que certifico.
Banyeres del Penedès, 23 de setembre de 2010.

Núria Figueras Tuset
Alcaldessa de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Joan Manel Ferrera
Secretari
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