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AJUNTAMENT 
DE 
BANYERES DEL PENEDÈS 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN  PLE DE 
BANYERES DEL PENEDÈS, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCAT ÒRIA, 
EL DIA 24 DE DESEMBRE DE 2015. 
 
SRS. ASSISTENTS: 
 
ALCALDESSA: 
Sra. Anna Ordóñez Rivero 
 
TINENTS D’ALCALDE: 
Sr. Amadeu Benach i Miguel 
Sr. Lluís Inglada Jané 
Sr. Joan Roig Sòria 
 
REGIDORS: 
Sra. Ida Pilar Josefa Berdusan Farré 
Sra. Montserrat Rebollo i Marcas 
Sra. Núria Figueras Tuset 
Sr. Jordi Guasch Bea 
Sra. Joana Josepa Fernández Coll 
Sr. Manuel López Blanco 
Sra. Maria Ángeles Sainz López 
 
SR. SECRETARI: 
Josep Guinovart Mallafrè 

 
 

 

A la Sala de Plens de la Casa 
Consistorial de la Vila de Banyeres del 
Penedès, essent les 13.00 hores del dia 
24 de desembre de  2015, es reuneix 
l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència 
de l’Alcaldessa, Sra. Anna Ordóñez 
Rivero, amb l’assistència del Sr. 
secretari–interventor Josep Guinovart i 
Mallafrè i demés membres anotats al 
marge, a l’objecte de celebrar la sessió 
ordinària, que ha estat convocada per al 
dia d’avui en legal forma, amb 
distribució de l’Ordre del Dia dels 
assumptes a tractar, així com còpia de 
l’acta de la sessió anterior i altre 
documentació dels temes a tractar. 

Constituint els reunits nombre 
suficient dels membres de dret que 
integren el Plenari, per celebrar la sessió, 
en primera convocatòria, la Sra. 
Presidenta la declara oberta, passant-se a 
tractar els següents assumptes inclosos a 
la següent: 

ORDRE DEL DIA: 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DEL PRESSUPOST GENER AL PER A 

L’EXERCICI 2016 DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PEN EDÈS.- 
Exp. H/15/105 

2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE  CRÈDIT 
1/2015 DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015 DE L’ORGANISME 
AUTÒNOM FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS.- Exp. H/15/130 

3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE BÉNS PATRIM ONIALS I 
REGISTRE D’INTERESSOS, PER A LA SEVA INCLUSIÓ AL PO RTAL DE 
LA TRANSPARÈNCIA- Exp. C/15/202 

 
 
1./ Aprovació, si s’escau, inicial del Pressupost general per a l’exercici 2016 de 

l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.- Exp. H/15/105 
 

Pel Sr. secretari–interventor es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, de data 
21 de desembre, relativa a l’aprovació inicial del Pressupost General per  l’exercici 2016, 
que és del tenor literal següent: 
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“Proposta de l’Alcaldia 
D’APROVACIÓ, SI ESCAU, INICIAL DEL PRESSUPOST GENER AL PER A L’EXERCICI 2016   
DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS.- Exp. H/15 /105 
ANTECEDENTS 
L’alcaldessa de l’Ajuntament de Banyeres ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2016. 
En data 18 de desembre de 2015 el secretari interventor va emetre informe sobre el procediment 
a seguir per a l’aprovació del pressupost i també informes relatius als equilibris bàsics del 
pressupost i al compliment dels objectius que estableix la LOEPSF. 
FONAMENTS DE DRET 
L’article 165 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 disposa que el pressupost complirà amb el principi 
d’estabilitat i contindrà per cada un dels pressupostos que l'integrin l’estat de despeses, l’estat 
d’ingressos i les bases d’execució. També afegeix que cadascun dels pressupostos que integren 
el general s’ha d’elaborar sense dèficit inicial. 
L’article 166 del mateix RD relaciona els annexos que caldrà unir al pressupost general. 
L’article 168 del mateix RD regula el procediment d’elaboració i aprovació inicial del pressupost. 
L’article 169 del mateix RD regula la publicitat, l’aprovació definitiva i l’entrada en vigor del 
pressupost. 
La normativa reguladora del principi d'estabilitat pressupostària al sector públic local, de càlcul 
de la regla de despesa i de les obligacions de subministrament d'informació és la següent: 

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
(LOEPSF). 

- Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM). 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text Refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb el Principi d'Estabilitat 
Pressupostària. 

- Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals, 
publicat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri d'Economia i 
Hisenda. 

- Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l’article 12 de la LOEPSF per 
corporacions locals, 3a edició. IGAE (12/03/2013). 

- Reglament núm.549/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig 
(DOCE.26-06-2013), que aprova el SEC 2010. 

- Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat. 
- Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea. 
- Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea 

Per tant, 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
PRIMER.- Aprovar el pressupost general per a l’exercici 2016, el qual, resumit per capítols i per  
a cadascun dels corresponents organismes i empreses que l’integren, és el següent: 
 

ENS  
DEPENDENT 

FUNDACIÓ JOSEP 
CAÑAS 

PRESSUPOST 
D'INGRESSOS   

ENS  
DEPENDENT 
FUNDACIÓ 

JOSEP CAÑAS 

PRESSUPOST DE 
DESPESES 

Capítol 1 0,00   Capítol 1 23.900,22 

Capítol 2 0,00   Capítol 2 13.434,28 

Capítol 3 650,00   Capítol 3 60,00 

Capítol 4 43.089,20   Capítol 4 2.736,70 

Capítol 5 992,00   Capítol 5 0,00 

Capítol 6 0,00   Capítol 6 4.600,00 

Capítol 7 0,00   Capítol 7 0,00 

Capítol 8 0,00   Capítol 8 0,00 

Capítol 9 0,00   Capítol 9 0,00 

TOTAL 44.731,20   TOTAL 44.731,20 
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AJUNTAMENT PRESSUPOST 
D'INGRESSOS   AJUNTAMENT PRESSUPOST DE 

DESPESES 

Capítol 1 1.076.201,19   Capítol 1 858.814,86 

Capítol 2 20.000,00   Capítol 2 1.562.128,58 

Capítol 3 1.387.072,35   Capítol 3 28.425,16 

Capítol 4 777.700,46   Capítol 4 172.997,44 

Capítol 5 36.556,00   Capítol 5 13.673,90 

Capítol 6 0,00   Capítol 6 1.041.954,13 

Capítol 7 10.124,00   Capítol 7 0,00 

Capítol 8 3.000,00   Capítol 8 3.000,00 

Capítol 9 500.000,00   Capítol 9 129.659,93 

TOTAL 3.810.654,00   TOTAL 3.810.654,00 
SEGON.- Aprovar les bases d'execució del pressupost que seran d'aplicació a l'ajuntament i als 
seus organismes autònoms. 
TERCER.- Aprovar la plantilla de personal que s'ha detallat, així com la relació de llocs de treball. 
QUART.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies 
hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions. 
CINQUÈ.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual 
es refereix.  
Banyeres del Penedès, 21 de desembre de 2015” 
 

Obert el debat la Sra. alcaldessa pregunta si volen fer alguna al·legació. 
 
El Sr. Guasch li pregunta si no feu cap defensa vosaltres del pressupost, ni cap 

explicació perquè la gent sàpiga el fet del pressupostos. 
 
Sra. alcaldessa li respon que preguntava si volien fer alguna pregunta. 
 
Sr. Guasch, si tenim intervencions per fer, però esperàvem si fèieu alguna 

intervenció vosaltres, o la fem nosaltres. 
 
Sra. alcaldessa, que vols que t’expliqui capítol per capítol i lo que hi ha. 
 
Sr. Guasch, jo crec que has d’explicat el que consideris que has d’explicar i si 

consideres que no has d’explicar res, no expliquis res. Jo pregunto si ja heu acabat o no. 
 
Seguidament la Sra. alcaldessa, dóna lectura abreujada del següent text 

d’explicació del pressupost, que és del tenor literal següent: 
 

“PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2016 
Es presenta el pressupost general d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2016 per tal que sigui 
aprovat pel Ple municipal.  
El pressupost general inclou el pressupost del mateix Ajuntament i del seu organisme autònom, 
Fundació Josep Cañas. 
  
EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT SUMA 3.810.654,00 € 
I EL PRESSUPOST DE LA FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS SUMA 44. 731,20 € 
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Es detalla seguidament el pressupost en les seves PREVISIONS INICIALS, tant de l’Ajuntament 
com del seu organisme autònom, d’ingressos i despeses, classificació econòmica i per 
programes. 

INGRESSOS PRESSUPOST AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PEN EDÈS 
El pressupost d’ingressos de l’Ajuntament de Banyeres es desglossa des del punt de vista de la 
classificació econòmica  de la següent manera: 
Capítol 1. Impostos directes (1.076.201,19 €) . Es preveu la recaptació per l’Impost sobre Béns 
Immobles (rústic, urbà i característiques especials), Impost sobre Activitats Econòmiques, Impost 
sobre Vehicles i Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.  
Capítol 2. Impostos indirectes (20.000 €).  Únicament es preveu la recaptació pel concepte 
tributari de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.  
Capítol 3. Taxes i altres ingressos  (1.387.072,35 €). Previsió per recaptació de la taxa per 
recollida d’escombraries i la taxa pel subministrament d’aigua potable, així com el cànon de 
sanejament com a tribut de la Generalitat (ACA), les taxes per llicència d’obres, pel servei de 
recollida de vehicles abandonats, per llicència ambiental, servei de cementiri, servei 
clavegueram, servei de recollida de poda, entrada de vehicles per la via pública, assistència a la 
llar d’infants municipal, assistència a cursets, ocupació de domini públic per empreses 
subministradores de serveis, i d’altres taxes de menor importància econòmica. També s’inclouen 
les quotes d’urbanització de Boscos i altres ingressos per aprofitaments urbanístics, com són les 
aportacions d’Esteve Química i Nutripack. 
Capítol 4. Transferències corrents (777.700,46 €).  Comprèn l’assignació al nostre municipi en 
concepte de participació en els tributs de l’Estat, del Fons de cooperació local de la Generalitat 
de Catalunya, transferències del govern de la Generalitat per diversos conceptes (PUOSC 
despesa corrent, jutjat de pau, Joventut, xarxa de biblioteques, funcionament i manteniment de 
les places de la llar d’infants municipal), subvencions de la Diputació de Tarragona per activitats 
vàries (PAM despesa corrent, cultura, turisme, medi ambient i funcionament d’equipaments 
municipals, entre d’altres) i, finalment, subvencions del Consell Comarcal del Baix Penedès, 
bàsicament en matèria de foment de l’ocupació. També es preveuen aportacions i col·laboracions 
privades per activitats festives i culturals i aportacions de la Mancomunitat de municipis de la qual 
Banyeres és membre. 
Capítol 5. Ingressos patrimonials (36.556,00 €).  Inclou la previsió d’ingressos per interessos 
de comptes operatius i financers, així com els cànons per la gestió del gimnàs municipal, dels 
Regants de Saifores i ús privatiu del domini públic (parcel·les El Poet). 
Capítol 7. Transferències de capital  (10.124 €). Es preveu la recepció de dos subvencions per 
part del govern de la Diputació de Tarragona en matèria de protecció de la salut pública i millores 
en equipaments municipals, per imports de 4.724 € i 5.400 €, respectivament.  
Capítol 8. Actius financers (3.000 €). Es preveu el reintegrament, si s’escau, de les bestretes 
de salaris i préstecs al personal. 
Capítol 9. Passius financers (500.000 €).  Es preveu la formalització d’un préstec per finançar 
l’adquisició del bé immoble de la Cooperativa.  
 

DESPESES PRESSUPOST AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENE DÈS 
Pel que fa al pressupost de despeses de l’Ajuntament, a continuació es detallen les despeses 
atenent a la seva classificació per programes : 
 
En primer lloc, les despeses integrades a l’àrea de despesa 1. SERVEIS PÚBLICS BÀSICS , que 
sumen un import de 1.453.784,53 € i s’associen a aquells serveis públics que, amb caràcter 
obligatori, han de prestar tots els municipis.  
Són els següents: 

AD 1. SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 1.453.784,53 
1320 SERVEI DE VIGILÀNCIA MUNICIPAL 63.405,12 

1330 
ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I DE 
L'ESTACIONAMENT 8.220,00 

1340 COS DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL 2.350,00 
1510 SERVEIS URBANÍSTICS 209.686,94 

1522 
CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE 
L'EDIFICACIÓ 10.000,00 
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1531 ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ 4.045,00 
1532 PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES 98.000,00 
1610 SERVEI D'AIGUA 387.585,40 
1621 RECOLLIDA DE RESIDUS 297.185,07 
1630 NETEJA VIÀRIA 81.000,00 
1640 CEMENTIRI 6.000,00 
1650 ENLLUMENAT PÚBLIC 166.000,00 
1710 PARCS I JARDINS 103.000,00 

1721 
PROTECCIÓ CONTRA LA 
CONTAMINACIÓ 17.307,00 

 
En segon lloc, les despeses integrades a l’àrea de despesa 2. ACTUACIONS DE PROTECCIÓ 
I PROMOCIÓ SOCIAL , que sumen un import de 89.383,84 € i s’inclouen despeses tals com 
atencions de caràcter benefico assistencial, atencions a grups amb necessitats especials i 
mesures de foment de l’ocupació.  
Són les següents: 

AD 2. ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ 
SOCIAL 89.383,84 

2311 
ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA. 
POLÍTIQUES D'IGUALTAT 2.290,00 

2312 
ASSISTÈNCIA SOCIAL PRMÀRIA. 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 55.715,60 

2313 
ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA. 
GENT GRAN 7.630,00 

2314 
ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA. 
IMMIGRACIÓ 2.000,00 

2410 FOMENT DE L'OCUPACIÓ  21.748,24 
 
En tercer lloc, les despeses integrades a l’àrea de despesa 3. PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS 
DE CARÀCTER PREFERENT , que sumen un import de 561.675,36 € i s’inclouen despeses que 
realitza l’Ajuntament en relació amb la sanitat, educació, cultura, oci i temps lliure, esport i, en 
general, totes aquelles despeses dirigides a elevar o millorar la qualitat de vida dels ciutadans.  
Són les següents: 

AD 3. PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE 
CARÀCTER PREFERENT 561.675,36 

3110 
PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT 
PÚBLICA 5.400,00 

3120 
HOSPITALS, SERVEIS ASSISTENCIALS 
I CENTRES DE SALUT 10.586,38 

3230 
FUNCIONAMENT DEL SERVEI 
MUNICIPAL D'ESCOLA BRESSOL 126.316,42 

3231 
FUNCIONAMENT DEL CEIP MARE DE 
DÉU DEL PRIORAT 97.162,02 

3321 BIBLIOTECA PÚBLICA 27.753,89 
3322 ARXIUS 400,00 
3330 MUSEU JOSEP CAÑAS 43.089,20 
3340 PROMOCIÓ CULTURAL 61.229,56 

3360 
PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI 
HISTÒRIC-ARTÍSTIC 2.420,00 

3370 CURSOS I TALLERS 13.300,00 
3371 JOVENTUT. ESPAI JOVE 15.812,89 
3372 ÀREA D'ESBARJO 2.000,00 
3380 FESTES POPULARS I FESTEJOS 80.200,00 
3410 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT 15.750,00 
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3420 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. CAMP 
DE FUTBOL MUNICIPAL 20.015,00 

3421 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. 
PISCINA MUNICIPAL 32.140,00 

3422 
INSTAL·LACIONS ESPORVIES. 
GIMNÀS MUNICIPAL 2.000,00 

3423 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTA 
D'SKATE 500,00 

3427 

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. 
PISTES ST MIQUEL, PRIORAT I 
BANYERES 5.600,00 

 
En quart lloc, les despeses integrades a l’àrea de despesa 4. ACTUACIONS DE CARÀCTER 
ECONÒMIC, que sumen un import de 43.385,00 € i s’integren les despeses d’activitats, serveis 
i transferències dirigides a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l’activitat 
econòmica.  
Són les següents: 

AD 4. ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 43.385,00 

4140 
ÀREA FORESTAL I RECREATIVA DEL 
MONTMELL 800,00 

4300 COMERÇ I TURISME 12.385,00 
4410 TRANSPORT DE VIATGERS 7.200,00 
4520 RECURSOS HIDRÀULICS 5.000,00 
4540 CAMINS VEÏNALS 18.000,00 

 
En cinquè lloc, les despeses integrades a l’àrea de despesa 9. ACTUACIONS DE CARÀCTER 
GENERAL , que sumen un import de 1.444.987,51 € i s’inclouen les despeses relatives a 
activitats que afectin, amb caràcter general, a l’entitat local, i que consisteixen en l’exercici de 
funcions de govern o de suport administratiu i de suport lògic i tècnic a tota l’organització.  
S’inclou també, per primera vegada, la dotació del fons de contingència, al qual es refereix l’art. 
31 de la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, amb caràcter 
voluntari pel nostre municipi, previst per tal d’atendre necessitats imprevistes, inajornables i no 
discrecionals. 
Les despeses de l’àrea de despesa 9 són els següents: 

AD 9. ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 1.444.987,51 
9120 ÒRGANS DE GOVERN 93.849,90 
9200 ADMINISTRACIÓ GENERAL 681.935,22 
9201 HOTEL D'ENTITATS 2.946,34 
9202 JUTJAT DE PAU 1.315,60 

9203 
PREMSA I MITJANS DE 
COMUNICACIÓ 13.273,64 

9240 CENTRE CÍVIC ERNEST LLUCH 15.573,67 
9241 CENTRE CÍVIC MASIES DE ST MIQUEL 4.296,84 
9242 LOCAL SOCIAL SAIFORES 3.150,00 
9243 CENTRE CÍVIC JOAN CATALÀ 3.922,40 

9290 
IMPREVISTOS I FUNCIONS NO 
CLASSIFICADES 13.673,90 

9310 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
RECAPTACIÓ 106.550,00 

9330 GESTIÓ DEL PATRIMONI 500.000,00 

9340 
GESTIÓ DEL DEUTE I LA 
TRESORERIA 4.500,00 

 
I, per últim, en sisè lloc, les despeses integrades a l’àrea de despesa 0. DEUTE PÚBLIC , que 
suma un import de 217.437,76 € i comprèn les despeses d’interessos i amortització del deute 
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públic i resta d’operacions financeres de naturalesa anàloga (incloses les quotes per 
l’arrendament financer de la gespa del camp de futbol municipal).  

AD 0. DEUTE PÚBLIC 217.437,76 
0110. DEUTE PÚBLIC 217.437,76 

 
Es detallen, seguidament, les despeses atenent a la seva classificació econòmica : 
Capítol 1. Despeses de personal (858.814,86 €) . Es consignen les retribucions del personal 
contractat en règim laboral i funcionarial per l’Ajuntament, així com altres conceptes vinculats 
amb el personal com són el fons social, les quotes socials o la formació del personal. Incrementa 
la despesa en aquest capítol respecte la prevista l’any vigent en tant que s’han previst algunes 
ampliacions de jornada de personal laboral indefinit de la corporació, així com la dotació d’una 
plaça de personal eventual, un monitor de menjador per l’escola bressol i 4 noves places de 
neteja de les dependències municipals, servei que assumirà de forma directa l’Ajuntament amb 
personal propi. També es preveu un increment de l’1% de totes les retribucions del personal i la 
recuperació per part del personal de la part proporcional a 91 dies de la paga extra del mes de 
desembre de 2012; aquestes dues mesures de conformitat amb la Llei de Pressupostos General 
de l’Estat per l’any 2016. 
 
Capítol 2. Despeses en béns corrents i serveis (1.5 62.128,58 €). S’han consignat, en la 
mesura de les disponibilitats, crèdits per atendre la compra de béns corrents i de serveis: 
manteniment dels diferents locals municipals i de la seva maquinària, instal·lacions i mobiliari; 
lloguers de maquinària i equipament; subministraments elèctric, telefònic, postal, carburant, 
aigua, material de serveis i d’oficina, material informàtic, etc; festes i activitats culturals, 
esportives, socials, etc; assegurances; neteja dels diferents locals; estudis i treballs tècnics; 
contractació personal enginyeria, arquitectura i professors cursos; indemnitzacions per 
assistències regidors als òrgans col·legiats; dietes i locomoció; ... 
 
Capítol 3. Despeses financeres  (28.425,16 €). S’han consignat les necessitats de pagament 
dels interessos dels diferents préstecs concertats per l’Ajuntament, inclosa l’operació 
d’arrendament financer, així com les despeses financeres derivades de comissions de serveis 
per part de les entitats financeres. 
 
Capítol 4. Transferències corrents (172.997,44 €).  Es preveuen els crèdits per aportacions per 
part de l’Entitat local, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destí a finançar 
activitats corrents. En concret, subvencions a les diferents entitats culturals, esportives i socials 
del municipi i d’altres sense finalitat de lucre; l’aportació a l’organisme autònom de l’Ajuntament 
(Fundació Josep Cañas) i altres aportacions, incloses les transferències benèfiques o 
assistencials.  
 
Capítol 5. Fons de contingència i altres imprevisto s (13.673,90€). 
 
Capítol 6. Inversions reals  (1.041.954,13 €). S’han consignat els crèdits corresponents que 
permetran dur a terme la realització, entre d’altres, dels següents projectes: 

- Millores a la xarxa d’aigua (40.000€) 
- Instal·lació d’una deixalleria municipal (35.000€) 
- Arranjament de diferents voreres del municipi (50.000€) 
- Col·locació al carrer d’escultures del nostre fill il·lustre, Josep Cañas i Cañas (12.000€) 
- Tancament de contenidors (18.000€) 
- Senyalització i mobiliari urbà (20.000€) 
- Millores de parcs infantils (35.000€) 
- Millora de camins municipals (10.000€) 
- Adequació de punts verds (12.000€) 
- Millores en l’enllumenat públic per afavorir l’estalvi energètic (20.000€) 
- Urbanització Boscos (150.758,35€), d’acord amb la reparcel·lació definitiva aprovada al 

setembre de 2014 (pendent..) i 
- Adquisició del be immoble de la Cooperativa (500.000€). Respecte aquesta despesa, 

aquest equip de govern no té intenció d’incrementar el nivell de deute de l’Ajuntament de 
manera que demanarà autorització a tutela financera de la Generalitat de Catalunya per 
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reduir el deute contret per adquirir aquest immoble a càrrec del patrimoni municipal del 
sòl que té Banyeres, per un import de 483.407,21€. D’aquesta manera, aquesta operació 
de crèdit prevista no suposarà un increment de la càrrega financera en properes 
anualitats.  

-  
Capítol 8. Actius financers  (3.000 €). Es preveu la concessió de préstecs o bestretes de salaris 
al personal de la Corporació. 
 
Capítol 9. Passius financers  (129.659,93 €). De la mateixa manera que al capítol 3 pel que fa 
als interessos, s’han consignat al capítol 9 els crèdits per atendre la càrrega financera de la 
corporació derivada de les amortitzacions anuals amb relació als préstecs vigents. Es preveu 
també l’amortització d’una nova operació de crèdit que es preveu formalitzar per finançar 
l’adquisició del be immoble de la Cooperativa.  
 

INGRESSOS PRESSUPOST FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS 
El pressupost d’ingressos de la Fundació Josep Cañas, organisme autònom de caràcter 
administratiu de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès,  es desglossa des del punt de vista de 
la classificació econòmica  de la següent manera: 
 
Capítol 3. Taxes i altres ingressos  (650 €). Previsió per recaptació dels preus públics per venda 
de reproduccions de les escultures de l’escultor Josep Cañas i venda d’altre petit material (punts 
de llibre o similars). 
 
Capítol 4. Transferències corrents (43.089,20 €).  Es preveu l’assignació anual de l’Ajuntament 
de Banyeres del Penedès per tal de participar i finançar majoritàriament la realització de les 
tasques de promoció de l’obra d’en Josep Cañas pròpies de l’organisme. 
 
Capítol 5. Ingressos patrimonials (992 €).  Inclou la previsió d’ingressos per interessos de 
comptes operatius i financers. 
 

DESPESES PRESSUPOST FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS 
Pel que fa al pressupost de despeses de la Fundació Josep Cañas, a continuació es detallen les 
despeses atenent a la seva classificació econòmica : 
 
Capítol 1. Despeses de personal (23.900,22 €) . Es consignen les retribucions del personal 
contractat per l’organisme, per tal de prestar de manera adequada els seus serveis. Actualment, 
conformen la plantilla de personal del Museu un tècnic en belles arts, un administratiu i un 
informador cultural. El secretari interventor de l’organisme és el de l’Ajuntament. 
 
Capítol 2. Despeses en béns corrents i serveis (13. 434,28 €). S’han consignat, en la mesura 
de les disponibilitats, crèdits per atendre la compra de béns corrents i de serveis. Es preveu el 
manteniment de l’edifici del Museu i de la seva maquinària, instal·lacions i mobiliari; 
subministraments elèctric, telefònic, material de restauració i d’oficina, material informàtic; 
celebració activitats de caràcter festiu i/o cultural; neteja; indemnitzacions per assistències dels 
membres als òrgans col·legiats; dietes i locomoció; estudis i treballs tècnics, publicitat i 
propaganda, reproduccions d’escultures a la venda, assegurances, ... 
 
Capítol 3. Despeses financeres  (60 €). S’han consignat 60 € per possibles despeses per 
transferències, manteniment de comptes o similars. 
 
Capítol 4. Transferències corrents (2.736,70 €).  Es preveu la quantitat de 2.736,70 € a 
transferir a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès pels serveis de secretari interventor (que ho 
és el de l’Entitat). 
Capítol 6. Inversions reals (4.600 €). S’han consignat 4.600 € per adquisició de mobiliari, millora 
d’equipaments informàtics i adquisició d’objectes d’art. 
 
CONCLUSIONS 
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Aquest equip de govern presenta un pressupost coherent i adequat a la situació en la que ens 
trobem, tant a nivell general com particular del nostre municipi. El pressupost de l’Ajuntament 
suma 3.810.654€ i el de l’organisme autònom 44.731,20€.  
El pressupost contempla una despesa social important, es prioritzen els serveis públics bàsics, 
com són la neteja dels carrers, el manteniment i millora dels parcs i jardins, la recollida de residus, 
subministrament d’aigua, enllumenat públic i seguretat ciutadana, a la vegada que s’atén la 
càrrega financera i es preveuen diferents inversions ja comentades.  
En suma, es tracta d’un pressupost rigorós, realista i auster, que garanteix els serveis essencials 
i prioritza aspectes socials i la millora de la qualitat de vida dels banyerencs.” 

 
Tot seguit la Sra. alcaldessa dóna la paraula al Sr. Guasch, qui manifesta: Sobre 

aquests pressupostos hi trobem moltes coses que caldria qüestionar-se i de les quals 
caldria justificar molt bé la seva necessitat, la qual cosa potser ens podria portar a un debat 
que podria ser llarg i necessari però pel que hem pogut veure en els darrers plens aquests 
debats són inexistents perquè l’actual equip de govern l’únic que sap fer és derivar les 
consultes al ple següent, la qual cosa dóna tota la impressió que no saben respondre al 
que se’ls pregunta. No sabem si en aquest ple passarà el mateix... 

En primer lloc podríem dir que seria discutible la participació que tant es 
reclamava. En fi, entrant en els temes que volem comentar, començarem per un de molt 
rellevant pel que fa al tarannà del nou equip de govern. I és el grau de participació 
ciutadana que s’ha tingut en compte a l’hora de redactar el nou pressupost per a l’any 
vinent. En el decurs de la legislatura passada es va criticar molt al govern anterior, i en 
especial el Sr. Lluís Inglada, pel fet de no es comptava amb cap mena de participació a 
l’hora de la confecció dels pressupostos. 

Però, ves per on, ara que estan al govern els partits que criticaven aquesta forma 
de procedir, ara actuen exactament igual. Però amb uns agreujants prou rellevants. Ara 
que estem en l’era dels governs transparents, dels governs participatius, dels bons 
governs, els partits que han assolit el govern municipal a Banyeres, i ho han fet fent 
bandera d’aquestes virtuts, actuen exactament igual que la “vella política” que tan han 
criticat. És a dir, si ho fan els altres està malament, però si ho fan ells està ben fet: una 
bona manera d’entendre la política. 

Pel que respecte als membres del nostre partit, podem dir que no se’ns ha consultat 
ni informat de res absolutament del pressupost que avui sotmeten a aprovació fins a la 
junta de portaveus que es va celebrar el passat dimarts, però on ja tot estava dat i beneit. 
Per tant la nostra participació ha sigut ben poca. Bé, de fet, si que se’ns va fer una consulta. 
El passat diumenge, en el decurs de la jornada electoral se’ns va informar que tenien 
previst de fer aquest ple el dimecres al vespre. I poca estona més tard se’ns va preguntar 
si ens aniria bé fer-lo avui dijous a la 1. La nostra resposta va ser que no, que si s’havia 
d’ajornar que el deixéssim per l’altra setmana, perquè el dia 24 qui més qui menys tots 
tenim preparatius per a les festes. I la resposta va ser, doncs és igual, el farem igualment 
el dia 24 a la 1. Per tant la nostra participació s’ha limitat a aquesta consulta. 

 
Aleshores com hem d’interpretar aquesta actitud? Això és tot el que vostès 

interpreten com a participació ? O és que vostès consideren que la participació només 
s’ha de predicar quan s’està a l’oposició ? Una vegada s’ha obtingut el poder ja no cal, 
oi? 

Pressupost. D’una primera revisió d’aquest pressupost es pot apreciar que estem 
davant d’un pressupost pràcticament calcat als pressupostos dels exercicis anteriors, 
llevat d’algunes coses que més endavant comentarem, cosa que també havia estat molt 
criticada però que veiem que vostès també han optat per mantenir. Això deu voler dir que 
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tan malament tampoc es feia per part del govern anterior. Ens acusaven de fer un Copiar 
i Pegar, i ara vostès fan el mateix. 

Una de les primeres coses que es poden constatar en aquests pressupostos, i 
creguin-me quan dic que ja ens agrada que en el fons ens donin la raó, és una evidència 
que nosaltres venim reiterant des de la constitució del nou govern. I és que l’equip de 
govern actual costa a les arques municipals uns 22.000 € més cada any. Aquesta és la 
diferència entre els costos d’aquesta partida del pressupost de l’any 2015 i el que estan 
aprovant pel 2016. Per tant, senyors, ja es poden esforçar tot el que vulguin a desmentir-
ho però això el seu propi pressupost per l’any vinent ho reflexa perfectament.  

Crida l’atenció, especialment, una partida de 500.000 € de despesa adreçada a 
l’adquisició de béns de la cooperativa. Amb la cooperativa s’estava negociant l’adquisició 
del seu magatzem de la Plaça de l’Ajuntament. Una adquisició interessant per 
l’Ajuntament per la seva ubicació i també econòmicament assumible perquè estava als 
voltants dels 150.000 €. Ara bé, en aquest pressupost destinen vostès 500.000 € i això és 
un import considerable que caldria que justifiquessin molt bé, i fins ara no ho han fet, 
perquè en la Junta de Portaveus, preguntats per aquest tema, no ens van saber, o voler, dir 
quina era la funció final d’aquesta despesa, i a més ens van demanar que es guardés 
discreció. Com volen que siguem indiscrets amb les seves intencions si no ens les 
expliquen ? Ens hem de basar en deduccions. 

Per tant, considero que aquest és el lloc i moment adient perquè vostès expliquin 
davant de tota la corporació i davant de tots els veïns que han volgut acompanyar-nos en 
aquest ple, quines són les seves intencions reals que justifiquen aquesta despesa. I si us 
plau, deixin-se de discrecions i confidencialitats, perquè això tampoc diu gaire al seu 
favor en el seu deure de transparència en la gestió municipal. 

Vostès inclouen una partida que es diu “Adquisició Immoble Cooperativa 
Agrícola i Caixa Agrària“ i això no ho hem fet públic nosaltres, això ho han preparat i 
publicat vostès mateixos. Els únics immobles que te la Cooperativa Agrícola són els 
locals de la Plaça de l’Ajuntament i les naus i magatzems de la Carretera, per tant la única 
deducció possible és que vostès pretenen adquirir això.  

Cal tenir present que sobre aquests immobles de la Cooperativa Agrària hi ha un 
conveni mitjançant el qual la Cooperativa havia de cedir a l’Ajuntament 3 pisos i un 
magatzem. Si ara vostès adquireixen aquests immobles de la Cooperativa hem d’entendre 
que aquest conveni deixa de tenir vigència i el cost d’aquesta operació no serà només els 
500.000 € i els interessos de finançament que hi vagin associats, sinó que l’Ajuntament 
deixarà d’obtenir gratuïtament els 3 pisos i el magatzem que s’hi havia pactat. Per tant si 
pel cap baix, valorem aquests pisos i el magatzem a 100.000 € cada un, estem parlant de 
que la operació no costa a l’Ajuntament 500.000 € sinó que en costarà al voltant dels 
900.000 €. Els 500.000 € que pagarà i els 400.000 € que deixarà d’ingressar. Volem 
pensar que això s’ha tingut en compte, i per tant creiem que s’ha de justificar molt bé, i 
ha de ser un benefici molt important pels veïns de Banyeres aquesta operació que vostès 
pretenen dur a terme amb tanta “discreció”.  

I és per això que creiem indispensable i inajornable que vostès expliquin aquí 
mateix exactament quines són les seves intencions reals respecte a aquesta operació que 
sens dubte és la més important econòmicament per l’ajuntament del pressupost que 
presenten, i que pot acabar comportant un important endeutament.  

Els recordem que gràcies a “brillants operacions” de governs anteriors en 
l’adquisició d’immobles ruïnosos, aquestes han acabat costant en el futur unes quantitats 
considerables per tal de deixar-los en condicions i que durant molts anys s’hauran d’anar 
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assumint. A veure, si en aquesta ocasió, ens tornarem a embolicar en alguna situació 
semblant. 

També hem pogut veure una previsió de 35.000 € per una deixalleria. Al nostre 
entendre una despesa totalment innecessària, i injustificada, perquè no es altra cosa que 
la duplicitat d’un servei existent i per tant va contra el principi de no duplicitat de serveis 
que es preveu en la legislació vigent pel que fa a la racionalització i sostenibilitat dels ens 
locals. Com és que es plantegen de fer una deixalleria quan a nivell comarcal ja es disposa 
d’aquest servei i, a més, l’ajuntament ja dóna el servei de recollida d’andròmines a 
domicili? Vostès realment creuen que els casos d’incivisme es resoldran perquè tinguem 
una deixalleria municipal? Han comptat el cost que suposarà no només la creació sinó el 
futur manteniment? Aquest nou servei s’adequa als criteris de racionalització i 
sostenibilitat que exigeix la legislació vigent ? 

Una altra partida també desproporcionada, 50.000 € per fer una auditoria. Si 
vostès no se’n refien de la gestió dels anteriors equips de govern ni de la supervisió que 
en fan els secretaris, no tenen per què obligar als veïns a suportar una despesa d’aquesta 
magnitud. Fer una auditoria gairebé un any després del canvi de govern i amb un cost de 
50.000 € creiem que és un despropòsit. I amb això no volem dir que tinguem cap recança 
de que es faci l’auditoria, ans al contrari. Ja ho hem dit reiteradament, no hi ha res a 
amagar. Per això des d’aquesta tranquil·litat i convenciment ens preocupa veure amb 
quina lleugeresa vostès destinen aquestes quantitats de diners en tasques que no aportaran 
res al nostre poble ni als nostres veïns.  

Podríem seguir amb un reguitzell important de consideracions sobre aquest 
pressupost però amb les que hem comentat creiem que són prou significatives com per 
justificar el nostre vot en contra.  

Però ja deixant una mica de banda els fons i el contingut del pressupost, també 
creiem necessari posar en qüestió la correcció en la forma pel que fa als estats d’ingressos 
i despeses i als informes i la memòria que els acompanyen, en els quals hi hem trobat 
certs aspectes que entenem que són erronis, i això denota que tot i la tardança en presentar 
aquest pressupost, s’ha fet a corre cuita per cobrir l’expedient.  

En primer lloc, en la memòria explicativa s’informa que es preveu en el capítol 9 
de despeses l’amortització de 483.407,21 € i si anem al capítol 9 de despeses hi figura 
l’import 129.659,93 €. Quin és el bo? D’on treuen vostès aquesta quantitat ? Això 
desequilibraria el pressupost perquè ingressos no coincidiria en despeses? És mes, què 
passaria si no s’autoritzés aquesta disposició del patrimoni municipal del sòl ? O és que 
potser no li posen perquè ja temen que no els autoritzaran ...?  

Un segon tema important. En referència al càlcul de la ràtio de deute viu, se’ns fa 
difícil creure que constituint un crèdit de 500.000 €, que no saben si tindran autorització 
per amortitzar i amb el considerable nombre de préstecs i operacions financeres existents 
vostès considerin que tindran un deute viu de 846.834 € i en conseqüència un 30% 
d’endeutament, sinó que mes aviat creiem que es podria acostar al 70% gairebé fregant 
al 75% que es màxim permès i no pas el 110% com diu a l’informe. 

Per tant, tal com els hem dit, no estem d’acord amb aquest pressupost, pel seu 
fons,  en el qual s’estableixen unes prioritats i unes despeses innecessàries i que, tot sigui 
dit, no s’adien amb la gran despesa social que era necessària per ajudar a les persones que 
vostès pregonaven i que en aquest pressupost trobem a faltar, en favor d’unes operacions 
que si vostès no aclareixen tenen tota l’aparença de ser immobiliàries i especulatives, molt 
lluny del que haurien de ser les prioritats del nostre ajuntament.  

I tampoc hi estem en la seva forma, que pel que ens ha donat temps a analitzar hi 
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ha aspectes, que tal com hem dit, no són correctes o, si més no, no són pas creïbles, perquè 
no estan justificats.  

Per tot això votarem en contra de l’aprovació d’aquest pressupost.  
 
La Sra. alcaldessa pregunta al Sr. secretari-interventor si pot contestar alguna 

pregunta tècnica. 
 
Sr. secretari-interventor, manifesta que en principi ha estat un error de tabulació, 

perquè d’acord amb la memòria són dos-cents setanta-nou mil euros l’amortització de 
deutes prevista.  

 
Sr. Guasch, pregunta dos-cents setanta-nou mil? 
 
Sr. secretari-interventor, li respon que sí, que d’acord amb el pressupost són uns 

cent setanta-nou mil, el Capítol 9, concretament són 217.437,76 € l’amortització de 
préstecs. 

 
Sr. Guasch, jo veig al pressupost de despeses són 129.659,93 € i en el punt sisè 

o vuitè de la memòria parla de que al pressupost de despeses hi haurà una amortització 
de 483.407,21 €. 

 
Sr. secretari-interventor, previ recompte de les partides, manifesta que 

l’amortització de préstecs importa 129.659,93 €, a més hi ha els interessos, aleshores el 
deute públic, són 217.437,76 €, el que passa és que a la memòria s’ha posat erròniament 
483.407,21 €, per un error de tabulació. 

 
Sr. Guasch, nosaltres no hi estaríem d’acord i creiem que això és un error que cal 

tenir en compte, perquè vostès compten amb un crèdit que està amortitzat, sense saber del 
cert si el podran amortitzar, estan pendents d’una autorització que no depèn de vostès, per 
tant si aquesta autorització no es produeix, vostès hauran creat un endeutament de cinc-
cents mil euros que no podran amortitzar, per la qual cosa el deute viu tindrà un valor 
bastant superior al 30% que es pronostica.  

 
Sr. secretari-interventor, en quant a aquest préstec, que d’aquí deu venir l’error 

dels quatre-cents vuitanta-tres mil euros, vaig estar parlant amb el Departament 
d’Economia i Finances, concretament amb la Direcció General de Política Financera, en 
el sentit de que hi havia prevista una possible inversió, en quant el que era la compra 
d’aquests béns i que l’Ajuntament tenia un Patrimoni municipal de sòl, aleshores una de 
les modificacions que va fer la Llei de la racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local, va ser la modificació d’un article de la Llei del sòl, en la qual es preveia que el 
Patrimoni municipal del sòl podia servir per fer amortitzacions de deute, amb el 
compromís de la corporació de reintegrament a 10 anys i lògicament sense pagar 
interessos, llavors clar, l’Ajuntament de Banyeres en aquest moment té diferents comptes 
a termini, des de fa anys, del patrimoni municipal del sòl i d’altres aportacions d’altres 
urbanitzacions i llavors clar, com que la Llei ho permet i havia aquesta possible 
disponibilitat, vaig parlar amb ells i ho van trobar correcte. El que si faria l’Ajuntament, 
aleshores amb el préstec és una modificació de crèdit, en la qual el préstec s’amortitzaria 
totalment i a continuació hi hauria un compromís d’amortització anual de la part 
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proporcional del deute; si que el deute viu teòricament seria l’increment dels quatre-cents 
vuitanta mil euros que no s’amortitzarien dins de l’exercici, però si en aquest moment el 
deute que tenim que és d’uns sis-cents mil euros, dons el deute viu a 31 de desembre del 
2016 previst són vuit-cents quaranta-sis mil vuit-cents trenta-quatre euros i això 
representa una càrrega financera del trenta i escaig per cent, que si la incrementéssim en 
aquests quatre-cents vuitanta mil, posem al cas, doncs la primera a anualitat s’amortitzaria 
al cap d’un any, ens situaríem en un cinquanta per cent, no en un setanta-cinc, ni en un 
cent deu, d’acord i llavors en aquest cas i d’acord amb els números d’aquest moment, 
d’acord amb el del pressupost i d’acord amb el deute viu actual, si vuit-cents mil euros de 
deute viu a 31 de desembre la situació seria d’un cinquanta per cent, aproximadament. 

 
Sr. Guasch, manifesta que ja es veurà. Llavors si tenim una resposta en quant a 

la forma, però no pel que fa al fons. Si el regidor corresponent en vol donar una resposta. 
 
Sra. alcaldessa, si cadascú et contestarà. 
 
Sr. Benach, jo faré un petit, com has dit al principi, un petit resum de per 

convèncer que estem tot d’acord amb aquest pressupost i veure si us puc convèncer també. 
 En aquest pressupost que dius tu que és un copiar pegar, el que nosaltres 

expressem aquí és que no anem a fer, encara que sembli mentida que hi han cinc-cents 
mil euros que dius es una gran inversió, el que anem a dedicar-nos més es a la via pública, 
al carrer i a lo que teníeu una miqueta, que creiem nosaltres, abandonat. Per això anem a 
recuperar, vaig per ordre, així en principi una miqueta el que és Protecció Civil, que la 
teníem una mica malmesa i l’anem a ampliar; paviments de les vies públiques, tant en 
reparacions, com la senyalització, com cinquanta mil euros més que destinaríem a 
voreres, a reparacions vint mil i senyalització vint mil, així anem a noranta mil euros a 
manteniment dels municipis. 

Vam comentar que tenim una despesa molt gran amb el que és l’aigua, i per tant 
el que nosaltres creiem es que abans de fer projectes nous i noves inversions el que hem 
de fer és reduir la despesa, per tant aquest any, com que els projectes són a quatre anys o 
més, el que volem fer aquest any és intentar estalviar diners, evidentment s’han de fer els 
projectes aquests, que és una millora de l’aigua, això puja quaranta mil euros per fer 
l’estalvi d’aigua, ja que tenim unes fuites, unes pèrdues d’un setanta per cent i això ens 
puja molts diners  

 
Sr. Guasch, una pregunta si hem permets, sobre aquest tema, els quaranta mil 

euros que és el projecte o és ja executat. 
 
Sr. Benach i Sra. alcaldessa, no, no, és el projecte i executat. 
 
Sr. Benach, després tenim que també ja ho ha comentat l’alcaldessa, faig un 

resum per sobre: lo dels contenidors, les tanques dels contenidors, en el cementiri s’ha 
ampliat una mica la partida també, en enllumenat públic fem el mateix que en l’aigua, 
fem una inversió amb un increment de dinou mil euros, arribant a vint mil perquè hi havia 
mil i amb els parcs infantils que també s’han fet lo dels parcs infantils, i en la partida 
passada de la vostra legislatura hi va haver un increment de parc infantils, però nosaltres 
creiem que de parcs infantils hi han que s’han de millorar i altres acabar perquè encara 
no estan fets, hem fet una partida de trenta-cinc mil euros més. El demés més o menys, 
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vaig recalcant el més gran, a l’Escola la subvenció a l’AMPA s’ha ampliat en tres mil 
euros més i després la calefacció, també es fa una inversió, que ja s’havia fet, però com 
que ve el gas a Banyeres, es vol modificar la instal·lació per fer que la calefacció vagi 
amb gas, amb un estalvi energètic en combustible d’uns quatre mil euros anuals, ells diuen 
que més, però no volem comptar més. Amb la Biblioteca també volem invertir-hi, tenim 
una partida tant de mobiliari de dos mil cinc-cents euros, per fons bibliogràfic, que vam 
fer el pacte amb la Generalitat, de dos mil euros més, la renovació d’ordinadors, doncs 
els ordinadors no tiren, amb tres mil cinc-cents euros més. Això com a partides grans. 

 
Sr. Guasch, pregunta, els ordinadors d’on. 
 
Sr. Benach i Sra. Alcaldessa, per a la Biblioteca, que tenen quinze anys. 
 
Sr. Benach, les escultures al carrer ho vam comentar, ho hem posat al pressupost, 

no està al de la Fundació Josep Cañas, sinó no serien municipals totes les escultures que 
tinguéssim al carrer, amb l’acord del plenari de la Fundació, dotze mil euros. No ho val 
l’escultura, aquí comptem la “peana” i la mà d’obra i tot.  

En instal·lacions esportives, doncs el mateix, tenim nou mil euros per un cantó i  
inversions en màquines a la piscina municipal i pugem la partida perquè a la piscina 
municipal, si algú l’ha vist últimament la gespa està malmesa, la vorada està fatal, l’àrea 
de pícnic no existeix, per lo tant volem reconduir la piscina perquè estigui en condicions. 

El transport de viatgers, a Casa Roja, com heu vist hi ha una marquesina, on es 
van retirar uns contenidors, que és on para el bus i aprofitarem el paviment que hi ha al 
terra per posar una marquesina de parada per la canalla anar a l’escola i pels que 
necessiten el transport públic. 

En els camins veïnals, sempre hem dit i portàvem tots a la campanya electoral, 
que això és un poble rural, que tenim pagesos que han d’anar a la vinya, sobre tot el 
setembre, per lo tant volem començar aquest any ja i ho anirem continuant en les properes 
legislatures, el modificar i arreglar els camins. Tenim camins que els pagesos i gent 
peatonal o amb bicicleta, però fonamentalment per ells, estan molt mal mesos i aquí tenim 
una partida gran, són ja divuit mil euros. 

A l’Hotel d’Entitats, continuarem, sabem que es va pintar i tot això, però volem 
continuar en l’Hotel d’Entitats a veure si podem acabar amb les persianes exteriors per 
evitar humitats i tot això i anar arreglant-lo, per tant tenim una partida de dos mil euros 
més. 

Això son a grosso modo unes petites modificacions que el que volem recalcar en 
aquest pressupostos, és que, bueno, faci qui faci les obres s’han de mantenir i tenir cura 
d’elles. La gran obra o preocupació dels cinc-cents mil euros famosos, faig un petit resum, 
sabia que vosaltres havíeu fet aquestes negociacions amb la Cooperativa, quan dic 
Cooperativa, perquè ho entengui el públic, la caixa d’aquí el davant i la Cooperativa 
aquella d’allà. La Cooperativa aquella d’allà, abans s’havia valorat en un milió d’euros, 
això quan històricament els preus estaven per dalt, en som conscients, i aquí davant 
vosaltres estàveu negociant amb cent cinquanta mil euros, vam veure el projecte i veure 
que a dins del projecte hi havia una escala a dintre el magatzem. 

 
Sra. Figueras, manifesta, perdona cent cinquanta mil euros és perquè fessin 

l’escala. 
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Sr. Benach, sí, sí, sí. 
 
Sra. Figueras, sinó n’eren cent vint mil. 
 
Sra. Alcaldessa, no, no, no. 
 
Sra. Figueras, no, eren cent trenta mil euros. 
 
Sr. Benach, cent trenta mil i l’escala. 
 
Sra. Figueras, cent trenta i l’escala. 
 
Sr. Benach, nosaltres vam veure això de l’escala dintre i en principi havíem dit 

cent cinquanta amb el projecte aquest i tot això, nosaltres vam tornar a reconduir el tema 
aquest, vam anar a parlar amb ells i vam poder en principi arribar a un acord on no faríem 
l’escala i ens quedaríem l’escala actual, per un valor de cent trenta mil euros, per tant 
reduiríem aquí els vint mil euros i guanyaríem espai, com que el caixer quedaria dintre 
de la propietat de l’Ajuntament, faríem una concessió de l’espai del caixer a la 
Cooperativa, la caixa, i d’igual manera el lavabo de dalt ells ens el cedirien pel mateix 
temps que duri la caixa, amb l’avantatge que hi ha de no fer l’escala dintre i poder comprar 
l’escala fora, gaudint de més metres quadrats, amb l’avantatge que si el dia de demà si li 
passes algo a aquesta Cooperativa, desaparegués o per mil coses, nosaltres tallaríem amb 
vertical, per tant tallant en vertical, creiem que no hi ningú més que llogaria les oficines, 
per tant el dia de demà si li interessés a l’Ajuntament les oficines podrien ser municipals. 
Amb aquest acord, seria a pagar en quatre anys, ho vam acordar per pagar en quatre anys, 
començant en cinquanta mil euros, em sembla trenta mil i pico d’euros, i després parlant, 
parlant, ens va vindre al cap lo de la deixalleria municipal, i aquí va ser on ens vam 
inspirar, podríem dir, amb la deixalleria municipal per andròmines, no és res que faci 
pudors, ni res d’això, són andròmines i sí, sí que podria dir que l’equip de govern creu 
que si tenim una deixalleria municipal vint-i-quatre hores oberta, on tothom tingui la seva 
targeta, on tothom pugui entrar teòricament a dintre, en lloc d’anar a deixar el matalàs al 
darrera dels contenidors, els deixaran aquí, perquè està al mateix municipi, en lloc de 
deixar el televisor darrera del contenidor el deixaran aquí perquè està al mateix municipi, 
creiem que sí i, per això, apostem; clar el tema era on anàvem a fer una deixalleria 
municipal i a on fèiem una gran infraestructura, perquè lo car són els molls, i pensant, 
pensant vam veure que la Cooperativa, allà al darrera, era on teníem els molls fets, per lo 
tant amb trenta-cinc mil euros, tenim la possibilitat de tancar-ho tot, posar una arborada 
frontal, con tenen per exemple a la Bisbal al davant de l’Institut i no hi ha cap problema 
i tenim els molls tots correctes per ficar-hi els contenidors, Aquí pensant, pensant i parlant 
ja amb ells, vam veure que hi havia un espai de quatre mil metres quadrats, està molt ben 
situat és l’entrada de Banyeres, on hi ha unes naus, que a nosaltres el que ens falta i 
necessitem són naus de magatzem o pel que sigui, per a projectes futurs, amb quatre mil 
metres d’una peça, per tant ens vam seure a parlar amb ells i vam negociar lo dels cinc-
cents mil euros. Això al final lo dels cinc-cents mil euros, no arriba a cinc-cents mil euros, 
diem cinc-cents mil euros per arrodonir, lo dels cinc-cents mil euros és Cooperativa i 
Caixa Agrària, és tot, per tant nosaltres creiem que això i a més no hem de pagar 
interessos, ni hem de fer res, perquè ho fem amb la condició aquesta que ja sabeu vosaltres 
dels cinc-cents mil euros, a tornar en deu anys. 
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Per tant creiem nosaltres que és el moment i la oportunitat, per això diem sí als 
pressupostos, perquè creiem que és una bona oportunitat i s’ha gestionat sabent les 
condicions que té la Cooperativa i la Caixa i les necessitats que tenen i creiem que és una 
bona ocasió. Sabem que vosaltres ho havíeu començat i nosaltres ho hem pogut millorar, 
nosaltres defensem això. 

Referent als cinquanta mil euros de l’auditoria, també et puc contestar jo com a 
partit i em sembla que els demés també ho portàvem, estem tranquils, ho portàvem a la 
campanya electoral i recordo que portant-ho a la campanya electoral els que seuen aquí 
som nosaltres; per lo tant vam guanyar quan la gent ens ho va demanar, ho sigui que no 
tinc res a dir dels cinquanta mil euros. 

 
Sr. alcaldessa, a més ens ho van preguntar en un ple. 
 
Sr. Benach, i “bueno” em sembla que al referent al que voleu “sapiguer” dels 

cinc-cents mil euros, la qüestió és aquesta i ja està. 
 
Sr. Guasch, sobre el tema de la Cooperativa està molt bé la explicació que has 

fet, seguim insistint en que considerem que una deixalleria no justifica això. 
 
Sra. Alcaldessa, cadascú escull els seus projectes i cadascú els defensa. 
 
Sr. Benach, no es justifica la deixalleria, dic els metros del davant són per a més 

projectes. També voldria deixar-ho ben clar aquí, perquè sàpiga tothom, en el projecte 
que tu estàs encaminat i no barregem les cosetes, tu des del Consell Comarcal estàs a la 
deixalleria i el que no voldria jo és, perquè tu tens un projecte des de la deixalleria. 

 
Sr. Guasch, no, no, no. 
 
Sr. Benach, no, no, no, que quedi clar perquè després ens perjudiquis en la 

deixalleria municipal de Banyeres, volia fer l’incís aquest. 
 
Sr. Guasch, no, no, no, les meves actuacions al Consell Comarcal no són en 

l’àmbit de perjudicar a vosaltres.   
 
Sr. Benach, no, no, ja ho sé, ho sé. 
 
Sr. Guasch, si algú té aquesta idea que se la tregui del cap. 
 
Sra. alcaldessa, silenci si us plau.  
 
Sr. Guasch, jo no estic amb ganes de perjudicar a ningú, ni aquí ni allà, intento 

aportar solucions i intento aportar sobre la taula problemes que puc preveure, no. I jo com 
que a la teva resposta no trobo contestació a la pregunta que us he fet, és respecte al 
conveni que hi ha, que la cooperativa ens havia de cedir tres pisos i la nau,  

 
Sra. alcaldessa, estem amb negociacions, i t’ho vam dir a la Junta de Portaveus, 

que estava tot en negociacions. 
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Sr. Benach, precisament hem reduït els costos de tot això, però per tindre pisos 
l’Ajuntament prefereix tindre naus industrials i un terreny de quatre mil metres quadrats, 
que no un d’això, perquè aquí sí que podem fer coses. No volem pisos per després 
vendre’ls. Per això les negociacions aquestes i tu saps que és una bona negociació, encara 
que no ho vulguis reconèixer, perquè hem guanyat molts més metres dels que teníeu 
vosaltres negociats i a un preu molt més baix i a finançar, a pagar amb més temps; s’hauria 
de reconèixer, però bueno, evidentment, els pisos no hi són, allà hi ha naus industrials, 
les naus que si ara les tinguéssim de fer una ens costaria un disbarat, fer una nau, i de 
moment les podem aprofitar. 

 
Sr. Guasch, jo “reconeixo” i tu accepto i t’ho reconec, que s’ha fet una negociació 

important, considerable, amb l’estalvi que s’ha fet aquí davant, vale, però en la legislatura 
passada de retallar gastos se’n va parlar. 

 
Sr. Benach, allò són tres-cents setanta mil euros, no en són cinc-cents, eh.   
 
Sr. secretari-interventor, tres-cents seixanta. 
 
Sr. Guasch, la pregunta és, allà hi havia tres pisos i una nau que es donaven a 

l’Ajuntament, si aquests pisos no s’edifiquen o no s’acaben construint.  
 
Sr. Inglada, si s’edificaven. 
 
Sr. Guasch, són unes obligacions legals que aquesta entitat hauria de compensar 

a l’Ajuntament i sinó potser amb pisos hauria de ser d’una altra manera.  
 
Sra. alcaldessa, bueno, però per això estan les negociacions Jordi, hem de seure, 

hem de parlar. 
 
Sr. Guasch, i jo pregunto. 
 
Sra. alcaldessa, és que no et podem donar resposta, hem de seure i hem de parlar. 
 
Sr. Benach, si ens ho quedem nosaltres no es faran pisos i tu saps molt bé i si no 

ho saps t’ho explico i ho explico al públic, aquí hi ha tres escriptures, hi ha la part del 
darrera que és una escriptura, la part del davant que és una altra escriptura i la part de la 
nau que està afectada que és una altra escriptura, per lo tant quan nosaltres comprem, 
adquirim, l’Ajuntament, el poble de Banyeres, per tres tres-cents seixanta mil euros, tots 
aquests quatre mil metres quadrats, no s’impedeix en cap moment, que la part del davant 
es vengui un altre cop, a un promotor o a qui sigui. No ho impedeix, les escriptures les 
tenim partides, per lo tant creiem que és un bon moment. 

 
Sra. alcaldessa, Lluís si us plau. 
 
Sr. Inglada, bueno, jo primer per al·lusions, perquè heu parlat de la transparència, 

de si volíem els pressupostos participatius, en fi, els pressupostos participatius i és un 
objectiu que durant aquests quatre anys “lograrem”, o sigui, això ho hem estat parlant 
dintre del grup, el que passa és que hem començat la legislatura amb molts problemes, 
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amb moltes mancances que hi havia, hi ha serveis que no tenen ni contracte, per exemple 
la part elèctrica, tota la part de l’aigua, no hi havia cap contracte, hem tingut d’anar a 
veure tots aquests temes com estaven i tot això ens ha portat a que els pressupostos s’han 
anat endarrerint, per veure de quina manera sortíem dels pressupostos, tot i així a nivell 
de grup ja s’ha parlat, dintre dels grups cadascú el pressupost “algo” s’ha augmentat i 
com haureu vist en l’agenda del mes que ve, el dia 15 hi ha una explicació pública aquí 
al Centre Cívic, on s’explicaran aquests pressupostos; i com que són uns pressupostos, 
que creiem que, com que al pressupost no hi ha res tancat, sinó que és una eina viva, tot 
això es un tema per debatre i discutir-lo amb la gent i amb el grup i aquest extrem, com 
per exemple aquesta inversió de la Cooperativa i tot això, són temes que sortiran i la gent 
ho sabrà i es podrà comentar, per lo tant no deixa de ser o de tindre una participació i 
aquesta participació en quan al proper any, perquè jo els hi he recalcat i sabeu que quan 
també estava a l’equip de govern, també recalcava que els pressupostos haurien de 
començar a l’octubre, per poder-los treballar bé, poder-los treballar tranquil·lament i 
poder-los exposar a la gent i discutiu-lo amb la gent i que tothom sàpiga quina línia volem 
seguir, i això és lo que anem fent i intentarem fer; per lo tant aquesta vegada fem un 
primer pas, que és aquest, que ja és algo, perquè vosaltres ni els havia ni publicat els 
pressupostos, nosaltres els publicarem, sortiran dintre del butlletí, sortiran explicats i tot 
el “cuento”, a part d’això, home és així. 

 
Sr. Guasch, els pressupostos és publicaven. 
 
Sr. Inglada, es publicaven oficialment? però la gent no els té a casa seva per 

veure’ls, ni amb una explicació a casa seva, no els ha tingut.   
 
Sr. Benach, ni s’havia fet mai de cara al públic. 
 
Sr. Inglada, ni s’ha fet cap explicació davant de tots.  
 
Sr. Guasch, és bo saber-ho, tu dius que és un primer pas, doncs mol bé, i és clar 

que és un primer pas.  
 
Sr. Inglada, són quatre anys, ja estem treballant, ja hem tingut un primer contacte, 

vam dir que aniríem als barris, amb els barris aniríem parlant de tots els problemes que 
tenien, ja hem anat a Saifores, ara segurament anirem a Sant Miquel o anirem al Priorat, 
on hi ha tot el tema dels arbres i tot el “cuento”, també el tractarem i parlarem i aquesta 
és la política que des de l’Ajuntament, des de d’aquest grup de govern volem portar. 

 
Sra. alcaldessa, la gent decidirà si vol que comprem la Cooperativa, no? 
 
Sr. Inglada, els pressupostos han estat més que debatuts i si fos un copiar i pegar, 

sortirien moltes més festes de les que hi ha i sortirien altres coses que s’han anat eliminant 
i coses que s’han anat traient i temes socials que s’han incorporat i s’han augmentat, com 
després explicarà segurament la Ida. 

 
Sr. Guasch, un segon, en quant a la teva intervenció Anna, l’observació que m’ha 

semblat important, no sé si l’has dit amb la boca petita o ho has dit obertament, en la 
presentació aquesta la gent decidirà si es compra la cooperativa o no? 
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Sr. alcaldessa, és clar, és que a veure. 
 
Sra. alcaldessa i Sr. Benach, aquesta d’aquí al davant la presentarem com a 

resultat d’una bona gestió. 
 
Sra. alcaldessa, però lo altre és una inversió molt gran, que és lo que diem 

nosaltres, ho tenim clar que es una inversió gran, creiem que és lo millor, però ho hem de 
saber si tothom està d’acord. No farem com a Cal Fontanilles de comprar-lo sense dir res 
a la gent. Nosaltres volem comprar la Cooperativa però dir-li a la gent.  

 
Sr. Benach, la mateixa explicació que hem fet aquí, una miqueta més 

argumentada, i tot això es farà. 
 
Sra. alcaldessa, una mica així i decidirem si hem de fer una consulta popular es 

farà una consulta popular entre tots. De moment és el projecte. 
 
Sr. Benach, de moment s’explica que ja és bastant bo, i no ho farem a la mà de 

Déu.  
 
Sra. alcaldessa, Ida si us plau. 
 
Sra. Berdusan, jo seré breu, vull dir, jo voldria dir-los-hi que jo entenc que com 

oposició han de dir que no els hi sembla bé, lo que m’agradaria és que quan facin les 
preguntes o exposin les coses, jo tinc la sensació, pot ser es meva no, però tinc la sensació 
que constantment s’està posant en dubte la nostra capacitat intel·lectual, la capacitat que 
té el nostre secretari en quan a assessor, perquè constantment jo veig en els últims plens 
que es posa en dubte això i no m’agrada, ho trobo una falta de respecte. Això per una 
banda. 

Per una altra banda, sí, sí, ho sento Jordi, jo ho trobo una falta de respecte. 
 
Sr. Guasch, em sembla molt bé. 
 
Sra. Berdusan, sí, sí, sí. I lo de “copiar y pegar, para nada”, ara parlo per la meva 

àrea, “para nada”, vull dir, s’ha posat una partida per a renovar el mobiliari de la Llar 
d’avis, el projecte a quatre anys, perquè ja comprenem que són temps que no es pot 
malgastar els diners i, per tant, es farà en quatre anys. 

S’ha posat una partida per a immigració que la partida fins ara era zero euros i 
considero que amb la quantitat d’immigrants que tenim en aquest municipi alguna cosa 
s’ha de fer. No és una crítica sinó simplement estic exposant, estic explicant que no s’ha 
fet un “copiar y pegar”, no us estic criticant perquè no haureu vist en cap lloc una crítica 
per part meva, ni per part crec del BNY. Per tant, aquí lo que estem és parlant les coses a 
la cara. 

En quant al tema de com portar les coses i de com fer els treballs, jo els convido 
a que ens il· lustrin, a que ens ensenyin ha fer-ho, ja que veig que nosaltres no ho sabem 
fer, potser jo vaig estar en uns plens i potser vam estar en plens diferents, perquè 
francament a la llibertat de debat de vostès amb referència, jo no la vaig viure. I en quant 
a l’incivisme, si vostès tenen la formula màgica per acabar amb l’incivisme, de veritat, 
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hem penso que tots els convidem a que ens ho vinguin a explicar. I jo particularment no 
tanco la porta, en quant a qualsevol cosa que considereu que de la meva àrea no es porta 
bé o no està bé o teniu una idea millor, jo us convido a que hem truqueu per telèfon, 
quedem i m’ho expliqueu, perquè el que jo vull, particularment, és el millor per al 
municipi, he i vull dir i s’està fent molta al·lusió al tema dels diners i dels diners, a veure, 
nosaltres cobrem més, no més quantitat, sinó en total cobrem més perquè som més gent, 
val, perquè som més gent, també us he de dir que molts de nosaltres estem aportant una 
part del nostre sou, doncs a accions socials, no, no, us ho dic perquè la gent ho sàpiga,  
bé, bueno, vostè pot riure tot el que vulgui. 

 
Sra. Figueras, ho trobo ridícul això. 
 
Sra. Berdusan, perdoni, ridícul és dir lo de “copiar y pegar”, ho trobo molt ridícul, 

però no, no, no vull entrar en discussió amb vostè, simplement el que vull explicar-vos és 
que des d’aquí les coses també es veuen d’una altra manera, val, vull dir, i crec que no he 
faltat al respecte a ningú. 

 
Sr. Guasch, nosaltres creiem que tampoc, encara que tu t’hagis sentit ofesa. Em 

sap greu. 
 
Sra. Berdusan, posar en dubte si una persona sap sumar, si una persona sap el 

que fa, jo, a mi es uns falta de respecte, falta a la intel·ligència d’una persona. 
 
Sr. Guasch, perdoni Ida, però jo no he insultat a ningú. 
 
Sra. Berdusan, no, no, no he dit que s’hagi insultat, he dit que posar en dubte la 

intel·ligència d’una persona, a mi em sembla una falta de respecte. 
 
Sr. Guasch, jo no he posat en dubte la intel·ligència de ningú, perdona. 
 
Sra. Berdusan, voldria aprofitar per dir-vos que lo del dia 24 us ha fastiguejat a 

vosaltres igual que a mi, és dir no sou els únics, i per circumstàncies alienes a la nostra 
voluntat, això us ho puc ben assegurar i voldria aprofitar per desitjar-li a tothom un Bon 
Nadal. 

 
Sra. Figueras, jo voldria dir que no m’agrada el to que “emplees” sempre en que 

la nostra crítica, jo crec que nosaltres diem les coses com les pensem, com les veiem i si 
a més a més, només ens veiem cada dos mesos o cada quant i no podem dir al ple el que 
pensem, jo recordo que quan jo, almenys tinc la sensació, que quan jo era alcaldessa, jo 
deixava parlar a l’oposició, jo estava d’acord o no estava d’acord, però ells podien dir el 
que els hi semblés. A vosaltres dóna la sensació de que inclús us molesta que parlem, no 
sé. 

 
Sra. alcaldessa, Núria és el to, Nuria és el to, el que tu estàs dient és el to i la 

manera d’utilitzar les paraules. La manera d’utilitzar les paraules. 
 
Sra. Figueras, no sé quin to, o sigui, jo crec que precisament, jo poder tinc un to 

de veu més fort. 
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Sra. alcaldessa, no és el to de veu, no és el to de veu. 
 
Sra. Figueras, però el que és el Jordi, és una persona que té el to més suau i per 

això el vam elegir a ell com a portaveu. Perquè és un to més suau, Jo potser tinc una 
manera de ser més forta, crido més no, però això no vol dir que no sigui ni curosa, ni que 
no respecti la feina que feu, ni res. Ara en una democràcia algú ha de dir la seva, suposo 
i nosaltres creiem que hem de dir la nostra. I si això us cou tant és que no entenc. 

 
Sra. alcaldessa, última intervenció i passem a votació. 
 
Sr. Inglada, no és per aclarir això que ha dit, és un tema del pressupost, hem creat 

una partida també per rehabilitació de façanes i també altra d’esterilització d’animals. 
 
Sr. Guasch, pregunta, el tema de rehabilitació de façanes en què consisteix 

exactament? en subvencions per a la gent? 
 
Sr. Inglada, les bases ja les farem, de moment hem creat una partida, tenim de 

veure de quina manera després ho apliquem. 
 
Sra. alcaldessa, es reparteix. 
 
Sra. Inglada, hi ha una partida concreta, que està limitada i hem de crear les bases 

ara i això ja s’anirà treballant durant aquests mesos, llavors s’exposaran les bases, però 
és per intentar rehabilitar, és a dir, que canviï la imatge del poble i que la gent arregli les 
façanes. 

Llavors el tema de la deixalleria, el tema de la deixalleria van estar aquí del 
Consell Comarcal, el Sr. Isidre i el Sr. Robert, llavors vam estar parlant d’aquest tema i 
els hi va semblar interessant, sobre tot al Sr. Robert, que li va semblar molt interessant 
poder fer un altre punt de deixalleria comarcal, que l’aprofitaríem nosaltres, nosaltres 
seriem els principals, també lligada amb la comarca, per tindre un punt una mica més 
interior aquí i no haver d’anar a Bellvei, que hi ha molta gent que no hi va i sempre que 
tinguis més punts de deixalleria, sempre és millor, hi ho va trobar interessant i vist que la 
inversió serà mínima, doncs els molls, que és lo més car, ja estan fets i a més molt ben 
fets, i el sistema d’accés i de sortida es molt fàcil, és as dir pot quedar una deixalleria amb 
quatre duros, i va quedar a l’aire i s’ho estan plantejant, llavors nosaltres creem la partida 
per veure si sorgeix i nosaltres volem fer un punt verd on la gent pugui anar a deixar les 
coses i no sigui darrera dels contenidors, que quan fem una recollida i al cap d’un dia ja 
hi ha un matalàs o una hi ha tassa de vàter o hi ha un so se que, tot això ho volem eliminar, 
igual intentarem fer una campanya, sobre el tema, que ja veurem com anirà perquè 
intentarem que sigui una mica dura, en quant el tema dels excrements dels gossos i tot 
això. 

 
Sr. Guasch, pregunta en quan el tema de l’estalvi energètic vas comentar que hi 

havia una partida.   
 
Sr. Inglada, l’estalvi energètic va en dues línies, una línia és la de l’aigua, de 

l’aigua paguem uns noranta o noranta-cinc mil euros cada any de sobre cost de l’aigua i 
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en aquest moment és com si llancéssim vuit piscines olímpiques. 
 
Sr. Guasch, ja ho sé. 
 
Sr. Benach, set dipòsits d’aigua  
 
Sr. Inglada, vuit piscines olímpiques cada any. 
 
Sr. Guasch, les mesures quines són, el problema ja se quin és. 
 
Sr. Inglada, llavors ara ja fem l’estudi de fuites, ja. 
 
Sr. Guasch, sí però no, estalvi energètic, no de l’aigua. 
 
Sr. Inglada, és energètic també, les bombes treballen molt. 
 
Sra. Alcaldessa, home els pous s’abasteixen amb llum. 
 
Sr. Benach, és que per omplir vuit dipòsits i tirar-los a mar, necessitem que les 

bombes treballin durant tot el dia. 
 
Sr. Inglada, són moltes bombes treballant, és un consum elèctric immens. 
 
Sr. Guasch, ja hi ha un pla director que preveu una solució per aquest problema. 
 
Sr. Inglada, no hi és, en el pla director el tema de fuites no hi és. A més el pla 

director encarà no està aprovat, el tenim d’aprovar per això. Ara anem a fer l’estudi de 
fuites, a veure on estan, el que no pot ser és que tinguem un setanta per cent de fuites. 

 
Sr. Guasch, aquest vint mil que em parles d’estalvi energètic van lligats amb els 

quaranta mil de l’aigua o què?, és que no ho entenc, perquè hi ha una partida de quaranta 
mil que m’has dit que era 

 
Sr. Inglada, no, quaranta mil pel tema de fuites. 
 
Sr. Benach, pel tema de fuites, però dintre de l’electre, dins de l’estudi de fuites 

també hi entren aquests pous i tot això, per arreglar el tema de les fuites. I lo de l’estalvi 
energètic és una partida per a l’estalvi energètic de la llum, començant per l’escola. 

 
Sra. alcaldessa, començant per l’escola. 
 
Sr. Guasch, és el que preguntava. 
 
Sra. alcaldessa, són molt punts. 
 
Sr. Inglada, són molts fronts. 
 
Sr. Benach, per exemple, a l’escola, ja t’ho vaig dir l’altra dia Núria, quan em vas 
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dir aquestes llums estan enceses, aquestes llums porten enceses set anys, porten enceses, 
tres-cents seixanta-cinc dies a l’any, cinquanta llums cada dia, per tant aquí s’ha de fer 
una inversió perquè clar s’ha de cablejar de nou o s’han de canviar a leds o veurem l’estudi 
i d’aquí a començar per tot arreu, perquè veiem que hi han llums que és insostenible, o 
sigui  

 
Sr. Guasch, un aclariment, enllumenat d’edificis només, no és enllumenat públic?  
 
Sr. Benach, no, no, hem posat general, el que ens arribi. 
 
Sr. Inglada, si hi ha subvencions les aprofitarem. 
 
Sra. alcaldessa, estem dient que es un projecte a quatre anys, no. 
 
Sr. Inglada, si ens ve favorable per una banda, no farem unes cosa que no ens 

vingui favorable. 
 
Sra. alcaldessa, perquè tenim un projecte a quatre anys, i en aquests quatre anys 

intentarem arreglar tot el que podem. 
 
Sr. Benach, amb aquest tema podem estalviar un tres mil euros anuals, per tant 

són projectes que anirem fent, per això hem posat generalitzat com lo de les voreres, no 
hem ficat un nucli ni n’hem ficat dos, com que anirem aprofitant la gent que ens envien 
de treballadors i tal i qual, anirem aprofitant paletes per fer voreres a on sigui i a l’escola 
entre la llum  i el gas podem estalviar bastants diners. 

 
Sra. alcaldessa, passem a aprovació? 
 
Sr. Benach, perdona, per això aquest projecte d’aquest any és diferent, no és un 

“pegar y copiar” com heu dit, sinó que el que hem cregut és que si primer hem de fer 
aquestes retallades i millorar per a poder fer inversions, el que no podem fer és anar 
invertint i deixar que tots aquests “gastos” que ens estan crucificant pues copiar-los. Per 
això és un bon pressupost i s’ha d’aprovar. Però convençut. 

 
Sr. Guasch, nosaltres no el votarem a favor. 
 
Sra. alcaldessa, molt bé, passem a votació. Vots en contra? tres;  abstencions? 

Cap; vots a favor? vuit 
Mot bé, aprovat per unanimitat. 
 
Sr. secretari-interventor, per majoria, per majoria. 
 
Sra. alcaldessa, perdó per majoria. 
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2./ Aprovació, si s’escau, inicial de la modificació de crèdit 1/2015 del pressupost 
de l’exercici 2015 de l’Organisme Autònom Fundació Josep Cañas.- Exp. 
H/15/130 

 
Pel Sr. secretari–interventor es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, de data 

20 de desembre, relativa a l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 
1/2015, que afecta el Pressupost de l’Organisme Autònom Fundació Josep Cañas de 
l’exercici 2015, què és del tenor literal següent: 
 

“Proposta de l’alcaldia 
D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2015 DEL 
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015 DE L’ORGANISME AUTÒNO M FUNDACIÓ JOSEP 
CAÑAS.- Exp. H/15/130 
Antecedents  
1. En data 23 de novembre de 2015 la Presidència de l’organisme autònom Fundació Josep 
Cañas va dictar providència d’inici d’expedient d’aprovació de la modificació de crèdit núm. 
1/2015, del tipus crèdit extraordinari.  
2. Existeix una despesa per a la qual no hi ha consignació en el pressupost ordinari actual i, per 
tant, cal tramitar l’expedient de crèdit extraordinari.  
Es tracta de la despesa en comunicacions telefòniques, despesa que no es va preveure al 
pressupost inicial perquè es preveia que la línia telefònica del Museu Josep Cañas quedaria 
integrada en la tarifa plana que l’Ajuntament de Banyeres del Penedès paga pel servei de 
telefonia en tots els centres municipals amb l’empresa Wifi Penedès. Finalment, aquesta línia de 
telèfon no es va connectar al sistema wifi i s’han rebut les factures corresponents al consum 
telefònic. Aquesta despesa, s’ha comptabilitzat al compte 413 “Creditors per operacions 
pendents d’aplicar al pressupost”, fins que al pressupost es doti la consignació adequada per 
poder fer la imputació corresponent.  
3. El Consell Rector, en sessió ordinària de data 3 de desembre de 2015, 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. 
La proposta és la següent: 
MODIFICACIONS PRESSUPOST DESPESES: 
1/ Crèdits extraordinaris: 

Partida 
pressupostària 

Nom Consignació proposada 

3330 222.00 Comunicacions telefòniques 1.000,00 

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PRESSUPOST DESPESES 1.000,00 € 
MODIFICACIONS PRESSUPOST INGRESSOS: 
1/ Romanent de tresoreria per a despeses generals n o afectat i disponible: 

Concepte 
pressupostari Nom Dotació pressupostària 

87000 Romanent de tresoreria per a 
despeses generals 

1.000,00 

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PRESSUPOST INGRESSOS  1.000,00 € 
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 la corporació no hi hagi 
crèdit, el president/-a ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari. 
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors 
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o 
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baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les 
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 
3. Segons els articles 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 
amb majoria simple. 
Per tot això,  
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
PRIMER.- Aprovar la modificació de crèdit número 1/2015 del pressupost de la Fundació Josep 
Cañas, mitjançant expedient de crèdit extraordinari, que cal finançar mitjançant romanent de 
tresoreria per a despeses generals, per un import total de 1.000,00 euros.  
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es 
presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, 
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.   
Banyeres del Penedès, 20 de desembre de 2015” 

 
Sra. Guasch, respecte a aquesta modificació de crèdit només una observació, 

entenem que les modificacions de crèdit es produeixen dins de l’exercici i han d’estar 
definitivament aprovades abans del 31 de desembre de l’any corresponent. Per tant si avui 
s’aprova inicialment aquesta modificació i per tal que esdevingui definitiva han de 
transcórrer els 15 dies, no serà efectiva dins l’any en curs. Per tant entenem que aprovar 
una modificació com aquesta el dia 24 de desembre, no té massa sentit, no sé si ho tenim 
mal entès, o. 

 
Sr. secretari-interventor, no, ho teniu mal entès. A veure,  dins de l’exercici es 

poden aprovar les modificacions de crèdit, la única cosa que no seran efectives fins que 
l’exposició pública hagi finalitzat. Llavors què succeeix? nosaltres ens trobem dins de 
l’exercici de l’exercici 2016, que serà definitiu, correcte, aleshores a 31 de desembre 
tenim una sèrie d’obligacions pendents al pressupost, que amb càrrec al pressupost del 
2015, perquè nosaltres podem rebre factures fins el dia 31 de gener, seran reconegudes 
aquestes obligacions i pagades l’exercici següent com a resultes. Amb la qual cosa no 
estem fent cap irregularitat comptable. 

 
Sr. Guasch, no, no, no hem dit cap irregularitat. 
 
Sr. secretari-interventor, lo que si que l’acord inicial romandrà definitiu, si no 

es presenten reclamacions ni al·legacions als quinze dies, però l’acord ha estat adoptat 
dins de l’exercici 2015. 

 
Sra. alcaldessa, alguna cosa més a dir? 
 
Sr. Guasch, no, només aquest aclariment. 
 
Sra. alcaldessa, vots en contra? cap; abstencions? Tres; vots a favor? vuit. 

S’aprova per majoria. 
 
 
3./ Aprovació, si s’escau, de la relació de béns patrimonials i registre d’interessos, 

per a la seva inclusió al portal de l transparència.- Exp. C/15/202 
 

Pel Sr. secretari–interventor s’informa, com tots vostès sabem, va sortir la Llei 
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19/2014, de transparència, va entrar en vigor el 15 o 16 de novembre d’enguany, en la 
qual es preveu una sèrie de diguem-ne de vicissituds a partir d’ara, en quant a ser 
transparents de l’administració pública en general, tant l’estatal, com l’autonòmica, com 
la local, a llavors, un cop desenvolupada la Llei 19/2014, a partir de l’1 de gener ja hi han 
els portals de transparència als qual s’haurà d’aportar tota una sèrie de dades, entre elles 
les que són les declaracions de béns i patrimonis i registre d’interessos dels regidors, a 
llavors el que si que nosaltres hem previst i anant en concordança les quatre diputacions 
amb els mil municipis de Catalunya, ha sigut fer uns models per aprovar pels plens, a fi i 
efecte que aporti la informació dels béns que un disposa, però no la seva valoració, en 
quin sentit, si un, per dir algú, té un habitatge que té un valor cadastral ics, doncs molt bé, 
només sortirà que té un habitatge sense cap tipus de valor, si té comptes bancaris, aquest 
sortiran sense comptes amb el bon sentit, perquè clar quan va sortir la transparència dels 
membres del Parlament de Catalunya, va ser molt curiós que van començar a donar una 
sèrie de dades, que la veritat el comentari que vam fer varis companys va ser, sembla 
mentida que amb els temps que estan corrent ara publicar els béns que tenen i quantificar 
els saldos i punyetes, quan podrien ser víctimes de qualsevol cosa arran del que puguin o 
no disposar. Llavors per evitar tot aquesta possible, diguem-ni intersecció en la vida 
privada d’un, s’han pactat uns models que és el que es tracta d’aprovar. 

Concretament seria per part de cada regidor, si vol, una fotografia, les dades del 
regidor, el càrrec que té, competències, el seu correu electrònic, si vol que es posi, horari 
d’atenció, telèfon de contacte, currículum etc. I llavors el que seria en quant als béns, per 
exemple posaria Resum de la declaració de béns patrimonials dels alts càrrecs, d’acord 
amb l’establert a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació i bon govern, i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, així com la normativa concordant. Aquí hi hauria patrimoni immobiliari: tipus i 
percentatge de titularitat de la propietat, si té un habitatge a mitges amb la dona o qui 
sigui, títol i any d’adquisició i municipi, càrregues o gravàmens que té; patrimoni 
mobiliari – vehicles: marca model, any d’adquisició; patrimoni mobiliari – dipòsits, 
valors i altres: dipòsits bancaris en compte corrent o estalvi, indicar codi de l’entitat, no 
cal el número de compte, deute públic, valors, ... percentatge de la propietat del declarant, 
si un té cinquanta accions, doncs cinquanta accions del que sigui, a més el valor de les 
accions és mutant, accions i participacions; tributació: renda, societats, patrimoni, etc., i 
llavors amb la signatura el que ens donin automàticament sortirà publicat i llavors hi 
hauria un resum de les declaracions del béns patrimonials dels membres de la corporació, 
que seria del 2015 al 2019, que s’anirà complementant, i això seria el que es tracta 
d’aprovar a fi i efecte de que a partir del mes de gener quan s’activi el portal de 
transparència siguin efectius. 

 
Sr. Guasch, cap problema. 
 
Sra. alcaldessa, passem a aprovació. vots en contra? cap; abstencions? Cap; vots 

a favor? onze. Ara sí, s’aprova per unanimitat. 
 
 

I no havent-hi més assumptes a tractar la Sra. alcaldessa–presidenta essent les 
14.16 hores, dóna per finalitzat el Ple, molt bones vacances, que tingueu molt bon Nadal, 
bon any nou i ens tornem a veure al pròxim, de la qual s’estén la present acta, que signa 
la Sra. alcaldessa, amb mi, el secretari-interventor, que certifico. 


