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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENTDE BANYERESDEL PENEDESEN SESSIO
ORDINARIAQUE TINGUÉLLOC EL DIA 24DEJULIOL DE 2008.
A la sala de Plensde la Casa Consistorial
de Banyeresdel Penedés,essentel dia 24 de
juliol de 2008, a les 20.35 hores,sota la Presidénciade l'AlcaldeSr. José MaríaAbril
Palacios,assistitsper el Secretari- Interventorde la Corporació,Sr. Joan ManelFerrera
lzquierdo,
es reuneixenels Regidors:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sr. José MaríaAcostaFajardo,
Sra.SoniaAndrésRamirez,
Sra. lda PilarJosefaBerdusanFarre,
Sra.NúriaFiguerasTuset,
Sr. LluísIngladaJané,
Sr. AvelinoMenéndezSuárez.
Sra.ConxitaRibosaCocinero,
Sr. SalvadorSoléAlegret,
Sr. LuisF. SuárezLópez,
Sr. JorgeSantallaMontes

quórumsuficientper a la válidacelebracióde la sessióque ha
Els reunitsconstitueixen
estatoportunament
convocadaper aquestdia i hora.
Abans d'iniciarla sessióplenáriael Sr. Alcaldeagraeixque el grup PSC hagi acceptat
demoraruna setmanala sessióplenária.
El Sr Menéndezproposala inclusiód'un punt per la via d'urgéncia,relatiua la proposta
presentada
pel grupPSCen data 18 de juliol2008sobrela transparéncia
informativa.
El Sr Alcaldeno accedeixa incloureper la via d'urgénciala peticiódel Sr. Menéndezi
comentaque es tractiper la via de precsi preguntes.
Obertala sessióper partdel Sr. President,
es passaa tractarel següent:
ORDREDEL DIA
1. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESIÓ PLENARA
I SESSIÓ PLENARA
ORDINARIADE DATA 29 DE MAIG DE 2OO8CIO}I'122
EXTRAORDINARADE DATA 25 DE JUNY DE 2OO8C/08/163.
2. APROVACIÓ,SI S'ESCAU, PROVISIONAL,DE LA DESCRIPCIÓDE LA
BANDERAMUNICIPALcrcanzr.
3. APROVAR, SI S'ESCAU, L'EXPEDIENTDE MODTFICACIÓDE DRETS I
EN EXERCICIS
TANCATSHIOAIIOS.
OBLIGACIONSRECONEGUTS
4. DONAR COMPTEDE L'APROVACIÓDE LA LIQUIDACIÓOEI PRESSUPOST
DE L'AJUNTAMENTDE BANYERES DEL PENEDÉS CORRESPONENTA
L'EXERCIC,2007H/o8/ooo.
5. APROVAR LA MODIFICACIÓDE LA PLANTILLADE PERSONALLABORAL
PERA L'EXERCIC¡2008H/08/10e.
- 497'11BANYERESDEL PENEDES- NIF P4302000G
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6. APROVAR,

SI
S'ESCAU, L'EXPEDIENT DE
RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIALDE CREDITSD'EXERCICISTANCATSxros/100.

7.

DE CRÉD|T4/08DEL
APROVACIÓ,SI S'ESCAU,INICIALDE LA MODIFICAGIÓ
PRESSUPOSTDE L'EXERCICI2008 H/08/0e5.

8. APROVACIÓ,SI S'ESCAU, DE LA MOCIÓ PER A LA DECLARACIÓDE
BANYERESDEL PENEDÉS,MUNICIPILLIUREDE TRANSCÉI.¡ICS
C/08/190.
9. APROVACIÓ,SI S'ESCAU,DE LA MOCIÓPER A RECONÉXERLA SARDANA
COM A DANSANACIONALDE CATALUNYAcIo8I,I92.
10. APROVACIÓ,SI S'ESCAU,DE LA MOCIÓPER A REBUTJARLA DIRECTIVA
EUROPEAQUE REGULALA JORNADALABORAL c/08/I93.
11. DESPATXD'OFtCt.
12. PRECSI PREGUNTES
I.- APROVAGIÓ,SI S'ESCAU,DE LES ACTESDE LA SESIÓPLENARA ORDINARA
SESSIÓPLENARh EXTRAORDINARIADE
DE DATA 29 DE MAIG DE 2OO8CIO8I122I
DATA 25 DE JUNY DE 2008c/oo/i63.
Intervencions:
Sr. Menéndez: es queixa de que les actes no contenenel detall necessariper aixó
proposaesmenaruna sér¡ede frases,que es passena tractaruna per una,accedint,el sr.
Alcalde.a la sevaesmena.
Acte sequitel Sr.Alcalde proposaque es passia votació.quedant les mateixesaprovades
per unanimitat.

DE LA DESCRIPCIÓ
2.. APROVACIÓ,SI S'ESCAU,PROVISIONAL,
DE LA BANDERA
MUNICIPALcroerrzr.
El Ple en data 16 de juny de 2005 va acordaraprovarinicialmentla descripcióde la
bandera municipald'acord amb la propostaelaboradaper I'assessord'Heráldicai
Genealogia
de Catalunya,
Sr. Armandde Fluviái Escorsa,de la següentmanera:
Apaisada, de proporcions dos d'alt per tres d'ample (2x3), sinople (verd fosc), amb el
brancamd'or (groc)de I'escut,d'algária11/18de la del drap i amplária1A27 de la llargária
del mateixdrap, al centre.
Posteriorment
aquestacordva ser exposatat públicmitjangantanuncial DOGC núm.4424
juliol
de 2005.
de data12 de
Atés el procediment
d'aprovació
de la Banderamunicipalestablerta l'art40 i 41del Decret
símbolsy el registredelsens
13912007
de 26 de juny per el que es regulala denominació,
localsde Catalunya,ha estatnecessariexposaral públic,l'acordd'aprovació
inicial,en el
- 43711 BANYERESDEL PENEDES- NIF P4302000G
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taulerd'anuncisdurantun term¡nide 30 dies.
Vistque durantels terminisd'exposició
al públicno s'hanpresentatal'legacions.
Atés que l'órgancompetentper adoptaraquestacord és el Ple amb el quórumde la
de 2 d'abril.
majoriaabsolutasegonsl'art47.2.e)de la LRBRL711985
Pertot aixóes proposaal Ple,I'adopció
delssegüentsacords:
PRIMER.-Aprovarprovisionalment
la descripcióde la banderamunicipald'acordamb la
propostaelaboradaper I'Assessor
d'Heráldicai Genealogiade Catalunya,Sr. Armandde
Fluviái Escorsa,de la següentmanera:
Apaisada,de proporcionsdos d'alt per tres d'ample (2x3), sinople(verd fosc),amb
el brancamd'or (groc) de l'escut,d'algária 11/18de la del drap iamplária 1427 de
la llargáriadel mateixdrap, al centre.
Local
a la DireccióGeneralde I'Administració
SEGON.-RemetreI'expedient
administratiu
la
a
efectes
de
Públiques
de
Generalitat
de Governaciói Administracions
del Departament
present
part
per
favorable
el
aquest
és
I'emissiód'informe
del Institutd'EstudisCatalans.Si
acordesdevindrá
definitiui executiu.
Intervencions:
Sra. Andrés: qüestionasi la banderapresentadael dia de la Festa Majorés la oficial,
doncsavuiencaras'estáaprovantprovisionalment.
Sr. Alcalde:contestaque sí que era la oficial.
Sr. Inglada: comentaque la banderaja estavaaprovadapel Ple i que faltavaaquesttrámit
per remetre-la
a la DGAL.Lo que s'estáfent en aquestasessióes acabarel trámit.
Acte seouitel Sr.Alcalde proposa que es passia votació.quedantla mateixaaprovadaper
unanimitat.
3.. APROVAR, SI S'ESCAU, L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓDE DRETS I
TANCATSHroa/10s.
EN EXERGICIS
OBLIGACIONSRECONEGUTS
Antecedents
cal
financerai pressupostária,
1. Per determinarla imatgefidelde la situaciópatrimonial,
procedents
reconegudes
i les obligacions
establirsi la relacióde dretsreconeguts
anteriorsque restenpendentsde cobramentide pagament,respectivament,
d'exercicis
responena dretsi obligacions
efectivament
exigiblesactualment.
2. Per providénciade I'alcaldiade data 4 de juliol de 2008 s'iniciaI'expedientper a
reconeguts
l'aprovaciói comptabilització,
de dretsi obligacions
si escau,de modificacions
en exercicisanteriors,pendentsde cobramenti de pagament,respectivament.
la
3. En data 10 de juliolde 2008 la regidorad'Hisendaformulala propostacorresponent,
quals'had'elevara l'órganplenariper a fa sevaaprovació.
PlagaAjuntament,6-Tetéfon671350-Fax671228-E-mait4.banyeres@altanet.org-4STllBANYERESDELPENEDÉS-N|FP4302000G
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4. Les modificacionsproposadespersegue¡xen
aconseguirque els saldos pendents
reflecteixin
la imatgefidel de I'entitat,tot i que en el cas d'aquellssaldosque no s'han
pogut verificarde manera precisa,i sempre i quan el s'acreditidocumentalmentla seva
procedéncia,es tramitaráel seu reconeixement,amb la corresponentmodificaciódel
pressupost,si cal, pel créditno reconegut.

5. Per tal que a data 31 de desembrede 2007 es poguessinrealitzarles anotacions
comptablesde modificaciói/o baixacorresponents
i així els saldoscomptablesque figuren
a la liquidacióde l'exercicireflecteixinla situacióreal de l'entitat,el presentacord va ser
per
aprovatperdecretde I'alcaldia
de data 16 de juliolde 2008,i restapendentd'aprovació
l'órganplenari.
Fonamentsde dret
Llei generaltributária,Llei 30/1992,de régim
1. Cal teniren comptela següentlegislació:
jurídici procediment
per la Llei4/1999),Reglamentgeneral
comú(modificada
administratiu
i Llei de garantiesdels contribuents,així com a
de recaptació,Llei generalpressupostária
la Instruccióde Comptabilitat
aprovadaper I'Ordredel Ministerid'Economiai Hisendade
23 de novembrede 2004.
2. Cal teniren compteI'article212.4del Reialdecretlegislatiu212004,de 5 de marg,pel
quals'aprovael Text refósde la Lleireguladora
de les hisendeslocals,en relacióa l'órgan
competent.
Pertot aixó,es proposaal Ple I'adopció
delssegüentsACORDS:
PRIMER.-Aprovar la modificaciódels drets i obligacionsreconeguts,integratsen
l'agrupacióde pressupostostancats, per import de 70.718,25 € i 9.323,55 €,
respectivament,
de la qualfiguraa I'annex.
el detallindividualitzat
SEGON.-Fer els assentamentscomptablesque calguinper fer efectivala baixadels drets
i de les obligacions
esmentats.
TERCER.-Incorporaraquesta resolucióa I'expedientd'aprovacióde la liquidaciódel
pressupostde I'exercici2007.

ANNEX

a) Modificaciódel saldode dretsreconegutsen exercicistancatsper prescripció,errorsen
del deutor:
o declaració
d'insolvéncia
líquidacions

Any

Partida

1995

11300
't120'l

1996

Concepte

mDostsobreVehiclesde TraccióMecánica
de naturalesa
mpostsobreBénslmmobles
urbana

lmport
146,77
1.388,12
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93,60
't.347,29

11200
11201
11300
11201
11300
13000
31150
11200
11201
11300
13000
31150
11200
't1201

rústica
mpostsobreBénslmmobles
de naturalesa

11300
11400

moost sobreVehiclesde TraccióMecánica
mpost sobre Incrementde Valor dels Terrenysde
{aturalesaUrbana

72't,92
98,30

2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001

13000
31130
31150
35201

AE

268,48

axa cementirimunicipal
laxa recollidabrossa

26,44
150,25
,|8,03

38402

2001
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

13000
31130
31150

leintegramentsnetejaparcel'les
mpost sobre Béns lmmoblesde naturalesarúst¡ca
mpost sobre Béns lmmoblesde naturalesaurbana
moost sobreVehiclesde TraccióMecánica
mpost sobre Incrementde Valor dels Tenenys de
{aturalesaUrbana
AE
lonservaciócementiri
iervei recollidabrossa
iuals
{eintegramentsnetejaparcel.les

1997
1997
1997
1998
1998

1998
I 998
1999

1999
1999
1998
1999

2000
2000
2000
2000

2002

2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004

11200
11201
11300
11400

35201

38402
55300
11200
11201
't1300

13000
28200
3 10 0 1
31130
3 11 4 0
31150

34230
35201
36002
1',t200
11201

11300
28200
30000
3 10 0 1
31130
31',!40
31150

34230
11200
11201
11300

mpost sobre Béns lmmoblesde naturalesaurbana
mpost sobreVehiclesde TraccióMecán¡ca

moostsobreBénslmmobles
de naturalesa
urbana
mpostsobreVehiclesde TraccióMecánica
AE
lerveirecollida
brossa
de naturalesa
rústica
mpostsobreBénslmmobles
mpostsobreBénslmmobles
de naturalesa
urbana

283,61
1.375,58

379,60
126,64

47,33
97,29
1.465,48

mpost sobreVehiclesde TraccióMecánica

418,75

AE

93,55

iervei recollidabrossa
mpost sobre Béns lmmoblesde naturalesarúst¡ca

99,23

urbana
moostsobreBénslmmobles
de naturalesa

1.594,44

Suals

ixplotacions.
CánonregantsSaifores
rústica
mpostsobreBénslmmobles
de naturalesa
mpost sobre Béns lmmoblesde naturalesaurbana
mpost sobreVehiclesde TraccióMecánica
AE

cro
axa llicénciad'obres
faxa cementirimunicipal
iervei clavegueram
ierveí recollidabrossa
iubministrament
aiguapotable

iuals
lontribucionsespecialsPlagade I'Om
mpostsobre Béns lmmoblesde naturalesarústica
mpostsobre Béns lmmoblesde naturalesaurbana
mpostsobreVehiclesde TraccióMecánica

to
)artellsd'obra
axa llicénciad'obres

)onservació
cementiri
iervei clavegueram
iervei recollidabrossa
iervei subministrament
aigua

49,28

870,99

10't,22
1.727,91

1.451,61
447,'t6
1.'123,79
18,04
92,55

18,03
6.274,57
300,51
103,24
1. ígA,ZC

't.527,91
264,73

43.20
24,04
18,04
19,80
348,60

78,37
18,03
2.426,90
130,66
2.040.29
1.494,27

339,1
2
30,05
116,62
126,28

1.227,24
522,90

-220,07
't27,56

rústica
mDostsobreBénsimmobles
de naturalesa
mpostsobreBénslmmobles
de naturalesa
urbana

3.716,31

mpostsobreVehiclesde TraccióMecánica

1.964,34
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2004
2004
2004
2004
2004

I 3000
28200
3100r
31130

AE

296,58

cro

814,86

faxa llicénciad'obres
faxa cementirimunicipal

264,44
108,24

3 11 4 0

2004

31150
34230
11200
't1201

ierve¡clavegueram
lrossa
aigua
]erveisubministrament
mpostsobreBénslmmobles
de naturalesa
rústica
moostsobreBénslmmobles
de naturalesa
urbana

135,23
3.450,35

11300
I 1400

mpost sobreVehiclesde Tracc¡óMecánica

1.771,15

mpostsobreIncrement
de ValordelsTerrenys
de
{aturalesa
Urbana

77,50

31130

[axa cementirimunicipal

3 11 4 0
3 11 5 0
34230
1't200

ierveiclavegueram
lrossa
aigua
ierveisubministrament

108,24
25,20
652,50
204,36
133,87

11201

11300
31130
31'140

moostsobreBénslmmobles
de naturalesa
urbana
mpostsobreVehicles
de TraccióMecánica
axaserveicementiri
)lavegueram

3 11 5 0

iervei recollidabrossa

34230
35201

d'aiguapotable
iubministrament

2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

't6,20

522.00
173,92

moost sobre Béns lmmoblesde naturalesarústica

iuals

14.ó5/r,Jó

2.15't,79
135,30
66,60
790,56
2.944,82
36.06
70.718.2s

per duplicitats:
reconegudes
del saldod'obligacions
b) Modificació

Any

2004
2006
2006

Concepte

Part¡da

lmPort

422 46700 \portacióConsorciUniversitaridel baix penedés
422 22109 :actura985/2006cópiescd i revelatsfotosescolabressol
honorarisredaccióprojectepavelló
45162201 =actura49912006
rñliesnortirl

996.70
32.85
8.294,00
9.323.55

lntervencions:
Sra. Ribosa:Exposatextualment:
"Estractede l'anuhcióde deutesper prescripció,errorso canvisde titularitat.
En principisi ho comparemen l'any passatel canv¡ha estatespectacular,doncshem passat
de 208.738,99
eurosa 70.718,25.
S'hade serTusfi admetreque una paft importantdel 208.700euroserenper renúnciade una
peró tot iaixf ha baixatiforga... itambé s'ha de dir que
subvencióiper algunaduplicitat..
estem treballanten aquest tema, resseguintel llistat i mirant de trobar errors, per tal de
disminuiral máxim els "morosos"doncs no és just per Ia gent que paga religiosamentque
d'altresno ho facin.
S'handonatde baixa 70.718,25euros,que sonmolts,peró val a dir que elsmés representatius
son 6.274,57per reintegramentsnetejapercel.lesque venendel 2001 (quan encarahi eren
vosfds/queno hansabuttrobarelperqué.
urbanadel 2006,peró que 13.000sónper canvide
I també14.837,38eurosde lBl naturalesa
titularitat.
- 43711 BANYERESOel pe¡¡eOES - t¡lF P43O2OOOG
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I un cop revisatl'expedientrebut de Base,podem dir que en més d'un 65/o els diners s'han
per
recuperatdoncsal tractar-sede canvide titularitat,es donende baixaaquíperó s'ingressen
altrabanda".
Sr. Menéndez:Exposaliteralment:
"Esun trabajonecesarioel sanearlosderechosreconocidosy obligaciones.
por ello, acusándonosde no se cuantascosas.Habría
Siemprese nos criticóabundantemente
que revisarotra vez lashemerotecas.
Ahora,no pasacasinadade tiempodesdeel último saneo,y se vuelvena hacer,en esfe caso
por CiU + lC.
Al ver /os Ísfados que vienenen la Propuesfade l'Alcaldia,por importede 70.718,25€pues
hemosqueridorevisarel expedienteparainformarnos.
Nuesfrasorpresa:
La documentaciónque podíajustificar las bajasno estabaen el expedientedel Pleno como
deberíaestarpor mandatolegal.
y nos dice Secretariay el personalde la funcióneconómicaque no lo disponen
Lo solicitamos
e//os.
Quelo tienela Regidorade Hacienda.
y no es posible.
/nsrsfimosen que tieneque esfara nuestradisposición
Quetampocolocalizana la regidorade Hacienda.
Lesdecimosque mañana nosllamencuandolo dispongany nosindicanque mejorllamemos
nosofroshaciael finaldela mañana.
Llamamosel miércoleshacia las 12 h. y efectivamentenos informanque ya lo teníamosa
nuestradisposición.
Personadosen el lugar para informarnosobseruamosque constade 19 pá9. de impresora
papeltiposimilaral 43 de listadosde personasy cargosgue se presentana la baja.
para revisarloen el lugar,en el tiempoque tenemosasrgnadopor el Sr.
Magnitudconsiderable
Alcaldepara visitarlasOficrnasMunicipales: de 10 a 14h. Es asi no? Sr Alcalde.
se nos indica
Solicitamosuna fotocopiapara estudiarloy bien. Pero antesde entregárnoslas
gue no se nospuedenfacilitar.Que/aspodemosconsultaralli mismo.Peroque por razonesde
figurardatosde personasno puede ser. Aceptamosla decisión.
Pero resultaque lo que para los regidoresdel PSC no es posible,para la Regidorade
Haciendasl es posible.¿Cómose puedejustificareso?.
Esedocumentono tienenque estarbajocustodiade la Secretar'ad el'Ajuntament?
Porqueno estababajo esacustodia?.Porquelo teniala Regidorade Haciendaquepor lo visto
no estabaen l'Ajuntament,nilocalizable.
Algunosejemplos.
Por el vistazoque hemosechadoresulta:
. Queunapropiedaddel Priorafse /e da de baja más de 2.000€ al menospor una quota
urbanística.En esa propiedadexrsfehoy una magna mansión.No es posiblecobrar
esedinero?.
. Parenfescos:creemos haber visto, aparece con varias bajas por motivos de
ilocalización,titularrelacionadofamiliarmentecon personade esfa mesa.No se esfá
trabajandosuficientemente
el expedientede bajas
c Hemos visto creemosgue en variaspáginastambiénpromotorde la CasaRoja que
debemantenertitularidaden la misma.Sobreesfecasosiemprehe insistidoreiteraday
- 43711 BANYERESOel pe¡¡eOES - HIF P43O2OOOG
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directamenteanteIa prop¡agerenciade Base.Se fratade obtenerla titularidadde sus
prop¡edades.
En fin. Por ciefto el listadode Basees de primerosde año. Del 5/01/2008.Hastaahora ha
habidotiempode trabajarlo,pulirlo....
en contra".
Por lasrazonesexpuestas,nosmanifestamos
Sr. Alcalde:que constien actaque els regidorsde la oposiciópodenvenira I'Ajuntament
a qualsevolhoraperquéell els atendrá.
Sr. Alcalde:li demanaque parliclar,que no faciacusacions
senseprovesi que mirila
data de que es tracta.Ha donata entendreque s'han perdonat2000eurosper parentesc?
Demanaque parliclar.
Sra. Ribosa:comja s'hadit, la granmajor¡ade baixessón per canvide titularitat,
comenta
que avui ha pogutconsultarla informaciói que no ho ha fet, que el dossierés ampli com
sempredurantaquests20 anys.Per qué no els has consultatabans? Per qué ara te tan
d'interésquan podrienestar revisatscada any, si la gent que hi figuraés la mateixa?Se li
va oferir fotocópies sense identitats i no ho va acceptar. A més, apunta que la
documentació
sol'licitadapel Sr. Menéndezestava a sobre de la taula dels Regidors.
que parliclar
Tambédiu que les vaguetatssobreparentius,etc. donenpeu a malantesos,
o que ho retiri.
Sr. Menéndez:no ho retira.
Sra. Ribosa:demanaque diguiel nomde la persona.
Sr. Alcalde:es unafaltade respectedir que es perdonendeutes,s'estáacusantsense
proves.
Sr. Menéndez:diu que no s'hadit amb malaintenciósinóamb la finalitatde que es treballi
l'expedient.
a la sevadisposiciói que abansells
Sra. Figueras:Declaraque ara tenenels expedients
els teniena últimahorai que les actesde juntales lliuravencadatresmesosi ara cada
dos.
Un cop discutidala presentproposta.el Sr.Alcalde proposaque es passia votació,i per 6
vots a favor dels qrups CIU i ICV i 5 vots en contra del qrup PSC, queda aprovada la
presentproposta.

4.-DONARCOMPTEDE L'APROVACIÓDE LA LIQUIDACIÓOEI PRESSUPOSTDE
L'AJUNTAMENTDE BANYERESDEL PENEDÉSCORRESPONENT
A L'EXERCICI
2007 xlosloso
En data 18 de juliolde 2008,I'alcaldeva adoptarla resoluciónúm.D/08/186,per la qual
de I'Ajuntament
de Banyerescorresponent
s'aprovala liquidació
del pressupost
a I'exercici
2007,|aquales transcriua continuació:
..1.ANTECEDENTS
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Presentadala liquidaciódel pressupostde I'exercici2007,s'ha obtingutel resultatsegüent:
1.1 Respecteal pressupostde despeses:
txefctct en cuts
)ressunosl

inicial

¡lodificacions
)ressupost
definitiu
)bliqacions
reconeoudes
netes
)aoamentsrealitzats
)bliqacionsoendentsde paqament

4.654.960.5i
2.138.483.6i
6.793.444.1
2.755.495.4(
2.340.144.85
415.350,51

lxercicis tancats
190.441,3t
)bliqacionsreconequdespendentsde paqamenta I'inicide I'exercici
laixes

)aqamentsrealitzats
)bliqacionsreconequdespendentsde oaoamenta final de l'exercici

TALCREDITORS
PENDENTS
DE PAGAMENT

9.323.5r
180.999.3¿
118.4(
415.

1.2 Respecteal pressupostd'ingressos:
lxercici en curs
)ressupostinicial
Ylodificacions

)ressupost
definitiu
)rets reconeouts
nets
lecaptació neta
)rets oendentsde cobrament

4.654.960.5i
2.138.483.62
6.793.444.1

4.112.759.1
2.186.799.1
1
1.925.960.0i

=-xercicistancats

)rets pendents
a inicide I'exercici
de cobrament
)retsanul.lats
?ecanlació

)rets pendentsde cobramenta final de l'exercici

AL DEUTORS
PENDENTS
DECOBRAMENT

1.228.325,31
70.718.2!
276.963.0r
880.643.91

2.806.604

1.3 Resultatpressupostaride I'exercici:
1 )rets reconeguts
nets
2 )bliqacionsreconequdesnetes
3 Resultatoressuoostaril1-2)
positives
4 )esviacions
de financamenl
5 )esviacionsneqativesde financament
6 )esoeses financadesamb romanentslíouidsde tresoreria

4.112.759.11
2.755.495.4(

1.357.263.7t
1.335.1
10,5i
2.579,4t
150.318.7(

- 43711 BANYERESDEL PENEDES - NIF P43OzOOOG
PlagaAjuntament,6 - Telófon 671350 -Fax67'1228 -E-mail aj.banyeres@altanet.org

@

@

coDt ExP. NÚM.DoC
c108t173
00

PAG.

10t29

Ajuntament de Banyeresdel Penedés
(Tanagona)
lll

I

PRESSUPOSTARI
AJUSTAT(3-4+5+6)
IRESULTAT

175.051.53

de crédit:
1.4Romanents
de créditascendeix
a untotalde 4.037.948.79
Eltotalde romanents
€.
de tresoreria:
1.5Romanent
quefiguraa continuació:
1.5.1El romanent
detresoreria,
segonsl'estatfinancer
1

:onslíquidsde tresoreria
a finalde l'exercici

1.551.504.44

2

)rets pendentsde cobrament

2.897.174.81
1.925.960.07
880.O43.9€
121.863.7¿
31.292.91

d'inoressos.
Exercicicorrent(+)
)e oressuoost
)e pressupostd'inqressos.Pressupostostancats(+)
)'altres ooeracionsno oressuoostáriesl+)
noressosrealitzatspendentsd'aplicaciódefinitiva(

3

pendents
de paqament
)bliqacions
de despeses.
Exercicicorrent(+)
)e pressupost
)e oressuoosf de despeses. Pressupostos tancats ft)

(+¡
no pressupostáries
)'altresoperacions
)aoamentsrealitzatsoendentsd'aplicaciódefinitival-)

tl
ilt
IV

832.539.0t
415.350.51
118,4€
495.036.8i
77.966.74

total(1+2-3)
lomanentde tresoreria

3.616.140.2:

laldo dubtóscobrament
ixcés de financamentafectat
lomanentde tresoreriaoer a despesesqenerals(l-ll-lll)

2.617.267.91

150.816.3(
848.055.9t

de 5 de marg,pel qual s'aprovael Text
1.5.2D'acordamb I'article191.2del RDL 212004,
refós de la Llei reguladorade les hisendeslocals, il'article 101.1 del Reial decret
de comptabilitat,
modelNormal,es preveu
500/1990,així com la regla60.3de la Instrucció
quantiflcar
que per
el romanentde tresorerias'han de deduir els drets pendentsde
que es considerin
recaptació.
cobrament
de difícilo impossible
El capitalpendentde cobraments'ha minorat,en conceptede dubtós cobramenten
€. Per determinaraquestaquantias'hantinguten compteI'antiguitat
150.816,30
i I'import
dels deutes,la naturalesadels recursosi els percentatgesde recaptaciótant en executiva
com en voluntária.No s'ha fet dotacióper dubtóscobramenta les quotesd'urbanització
del PMU Boscos,atés que el dret s'ha
aprovadesamb motiu de I'obrad'urbanització
peróla primeraliquidació
reconegutdurantI'exercici
s'ha realitzatdurantI'any2008.
del dretreconegut
En qualsevolcas,la dotacióper dubtóscobramentno implical'anul'lació
nien produeix
la baixa.
Els percentatgesque s'han aplicat són (criterimínim suggeritper la Sindicaturade
Comptes):
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1.5.3S'han consideratcom a excessosde finangamentafectatels següents:
)artidadesDeses)escripcióde I'obra
¡avelló oolisoortiu
t52 62201
t11 62707

13262705
13 62200
t41 62302
14262301
1't 62705
11 62704
t41 62304
t4162305
t11 62702
t3260001

Jlaqatzemmunicipali milloresserveisSaifores
)arcs infantils

ixcessosde financament
318.381.1(
48.405.4i
8.872.5f

)entre de dia
)ortadad'aiquaal Prioratde Banveres

150.253.0:

lecintes recollidaveoetals

12.000.0(
133.627.6;
10.294.4t

CasaRoia
ülillores
urbanització
)amí de Sant Miquela Saifores
)bres adequacióper millorespous

cloracióoous
iistemaautomátic
JrbanitzacióPMU Boscos
\douisiciósolars

132.786.8:

30.598,3',
10.808,8(
't.277.832.4t
483.407.2'
2.6't7.267,9!

1.6 Estabilitat pressupostár¡a
Respecte a I'estabilitatpressupostária,el pressupostgeneral liquidat s'ajusta al
complimentde I'objectiud'estabilitatpressupostária,
de conformitatamb el Reial Decret
Legislatiu212007,de 28 de desembre,pel qual s'aprovael Text refós de la Llei General
d'EstabilitatPressupostária(LGEP) i el Reial Decret 146312007,
de 2 de novembre,pel
quals'aprovael seu reglament.
2. FONAMENTSDE DRET
2.1. L'article191 del Reialdecretlegislatiu212004,
de 5 de marg,pel quals'aprovael Text
refósde la Llei reguladorade les hisendeslocals,i I'article89 del Reialdecret500/1990
regulenel momentde tancamenti la liquidació
del pressupost.
L'article191.3del Reialdecretlegislatiu212004,de 5 de marg,pel qual s'aprovael Text
refósde la Llei reguladorade les hisendeslocalsestableixel carácterpreceptiud'aquest
informe.
2.2. L'arlicle93.1 del Reialdecret500/90estableixque la liquidaciódel pressupostposa
de manifestdiversospunts.
Respecte al pressupostde despeses i per a cada partida pressupostária:els crédits
i compromeses,
inicials,les modificacions
i els créditsdefinitius,les despesesautoritzades
les obligacions
reconegudes,
els pagamentsordenatsi els realitzats.
Respecteal pressupostd'ingressos,i per a cada concepte:les previsionsinicials,les
sevesmodificacions
i les previsionsdefinitives,
els dretsreconegutsi anul'lats,així com la
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recaptacióneta.
2.3. L'article93.2 del Reial decret 500/90 determinaque, com a conseqüénciade la
liquidaciódel pressupost,
s'haurande determinar:
els drets pendentsde cobramenti les
obligacionspendentsde pagamenta 31 de desembre;el resultatpressupostaride
I'exercicii el romanentde tresoreria.
2.4. L'article165.1del Reialdecretlegislatiu2l2OO4,
de 5 de marg,pel qual s'aprovael
general
Text refósde la Lleireguladora
de les hisendeslocals,estableixque el pressupost
principi
previstos
d'estabilitat
compliment
del
en
els
termes
atendráel
a la LGEP.
Les entitats locals, d'acord amb l'article 19 de la LGEP, en l'ámbit de les seves
competéncies,ajustaranels seus pressupostosal complimentde I'objectiud'estabilitat
pressupostária
2.5. L'article22 de la LGEPestableixque les entitatslocalsque no haginassolitI'objectiu
pressupostária
prevista I'article19 de la mateixallei haurand'elaborar,en el
d'estabilitat
del pressuposten situacióde desequilibri,
terminidels tres mesossegüentsa I'aprovació
un pla economicofinancer
correctora mitjá termini.Aquest pla será sotmésa I'aprovació
itramésal Ministerid'Hisendaperquéen facielseguiment.
del Plede la corporació
Pertot aixó.RESOLC:
PRIMER.-Aprovarla liquidaciódel pressupostde I'exercici2007, que figura a la part
i que s'adjuntaen annexamb el corresponent
detall.
d'antecedents
SEGON.-Informar-ne
el Ple en la primerasessióque hi hagi.
TERCER.-Trametreuna cópiade la liquidació
del pressupost
a la DelegacióTerritorial
del
"
ia la DelegacióProvinciald'Hisenda.
Governde la Generalitat
lntervencions:
Sra. Ribosa:Pensaque la liquidacióha estat bona i amb bons resultats.
Si ho comparem amb I'any anterior han augmentat les obligacionspendents de
pagamentsi els drets pendentsde cobrament.Aixó és degut a les quotesdels Boscos.
Peró si ho miremen globalpodemveureque el romanentde tresoreriaha augmentat
en més de 120.000euros.
Sr Menéndez:exposatextualment:
"Siemprese nos criticócon nuestrasLiquidaciones.
Es correctorecibircriticas.¡No faltaríamás!
No soy nl somoscontablesningunode nosotros,pero ahoraviendolo que se nospresenta
comoinformaciónsimplemente,
observamos:
o Quesó/ose han reconocidoobligacionesque representan
el 40,55% del Presupuesto
previsto.Sabemosque no esfuvisfeisprecisamentede vacacionesen la casa.Perola
gestiónmunicipal,es eso,gestiónmunicipal.La herencia,buenaherencia,hay que
gestionarla.
o Multiplicáislas obligaciones
pendienfesde pagopor 2,18vecesmás lasdel ejercicio
anterior,que habíacerradoe/ PSC.
o En ingresos,comono también.lncrementaisen casi700.000€, muchos€, los
derechosde cobropendientes.La cifrade deudorespendientesde cobro asciendena
2,8 millonesde €.
En fin, a pesarde todo: 848.055€ de romanent.Algo quizástengamosque ver losanteriores
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gesfores.
Decretode Alcaldia: del 21Nll/2.008y la Liquidación.¿Algofalla? Excesode finangament
afectatno co¡nciden.Un diferencialmuy significativo,de másde 60 millonesde /as ant¡guas
pts".
Sra. Ribosa:explicaque aquestany s'estágastantmoltperquévan trobarles cosesmolt
malamenti s'hantingutque arreglarmoltescosesi aixócostadiners.I en bonapart
pendentsson degudesaltema dels Boscos.
I'augmentde les obligacions
Acabadesde interuencions.s'hadonat comptede la liquidaciódel pressupost2007.
5.. APROVARLA MODIFICACIÓ
DE LA PLANTILLADE PERSONALLABORALPER A
2008H/08/109.
L',EXERCtCt
El Ple de la Corporació,
en sessióordináriade data 18 de desembrede2OO7,va adoptar
I'acordd'aprovacióinicialdel pressupostgeneralde I'exercici2008, juntamentamb la
plantillade personal.
En data 29 de desembrede 2007, es va publicaral BOP de Tarragonanúmero299
l'aprovació
d'aquestacord,el quales va exposaral públicdurantun terminide quinzedies,
que es consideressin
pertal que es poguessinpresentarles al.legacions
oportunes.
Durant el termini d'exposiciópública,es va presentaruna al'legaciócontra I'acord
d'aprovacióprovisional
del pressupost2008,la qual es va resoldreen sessióplenáriade
general2008,amb
el pressupost
data 9 de febrerde 2008,i es va aprovardefinitivament
personal
l'annexde
com a documentintegrantde I'expedient.
Atés que han sorgitnovesnecessitatsde personalque no admetendemorafins a I'exercici
següent,es requereixmodificarla plantillade personallaboralde carácterpermanenti la
plantillade personallaboralde carácterno permanent.Les modificacionsa introduirsón
les següents.
Plantillade personalde carácterpermanent
Una plagade TécnicEducadorEscolabressol,GrupC1, a tempsparcial,és necessarique
siguia tempscomplert.
Plantillade personallaboral de carácterno permanent
Caldriaintroduirduesnovesplaces,segonsel detallque figuraa continuació:
Denominaciódel lloc de
Nop/aces
Grup
treball
Técnic educador escola I
C1
bresso/
Técnic educador esco/a I
c1
bresso//temns oarci al)

Titulacióexigida

Situació

Batxillent, FP de segon grau o Vacant
eauivalent
Batxillerat,FP de segon grau o Vacant
eouivalent

Vist l'article283 del ReialDecretLegislatiu212003,
de 28 d'abril,pel qual s'aprovael Text
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Refósde la Llei municipali de régim local de Catalunya,I'article22.2 i) i g0 de la Llei
711985,de 2 d'abril,reguladorade les bases de régim local i I'article27 del Decret
21411990,de 30 de juliol, pel qual s'aprovael Reglamentdel personalal servei de les
entitatslocals.
I'adopció
delssegüentsACORDS:
Es proposaal Plede la corporació
PRIMER.-Modificarla plantillade personallaboral,amb la inclusióde duesnovesplacesi
amb I'ampliació
de jornadad'unaaltra,en els termesdetallatsa la partantecedent.
al ButlletíOficialde la Provínciade Tarragonai
SEGON.-PublicarI'abastde la modificació
de Catalunya,
en compliment
al DiariOficialde la Generalitat
del que disposaI'article28.2
del21411990,
de 30 de juliol,pel qual s'aprovael Reglamentdel personalal serveide les
entitatslocals.
lntervencions:
Sra. Andrés: preguntasi es veritatles baixesde l'escolabressolcom la de la Directora.
Sra. Figueras:explicaque sí. Exposaque hi ha un nou módulique es necessitamés
personal,explicales classesi el node nadonsque hi ha apuntatsi que ha estatun gran
esforgque cap parei mares'hagiquedatsenseplaga.Aquestany tenimpensatfer el
projectede I'ampliació
i I'anyvinentl'obrad'ampliació
aixícap nen es quedarásense
plaga.
Sr. Menéndez:Exposaliteralment:
"Noson excesrVaslas bajasvoluntariasque va habiendoen esfeaño que lleváisgestionando
l'Ajuntament.
La gestiónmunicipalpormuy eficientesque sean/as nuevaspersonassusfitufascon tanta
movilidady voluntariase ha de resentir.
¿No sonpuesfosimportantesen la gestiónmunicipallosque han causadobaja?
Secretario- Arquitectolicencias/ disciplina- DirectoraEscolaBresso/Segur.s
creyendoque el buenambientey teneral personalcontentosó/ose hacecon los
aumentosde salarioque eso sí,hemosde reconocerlo,habéispracticado".
que no va accedira
Sr. Alcalde:Explicales baixesque han hagut,com la del arquitecte,
A
augmentarles horesde treballper atendrea les majorsnecessitatsde I'Ajuntament.
SantaOlivateneneldoblede personal,s'ho podenpermetreper la sevabonaplanificació
económicai urbanística.
Acte sequit el Sr.Alcalde proposaque es passia votació.quedant les mateixesaprovades
per unanimitat.

DE RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL
6.. APROVAR,SI S'ESCAU,L'EXPEDIENT
DE
CREDITSD'EXERCICIS
TANCATSHIOUTOO.
Antecedents
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Per providéncia
de I'alcaldiade data 30 de juny de 2008,es va iniciarI'expedientper a
aprovar i comptabilitzarel reconeixementextrajudicialde crédits per donar cabuda
pressupostáriaa factures que detallen prestacions portades a terme per diversos
proveidorsdurantI'exercici2007.
La regidorad'Hisendaha formulatla propostaraonadacorresponent
en data 18 de juliolde
2008.
El secretariinterventorha emésels informespreceptius,en sentitfavorable.
Fonamentsde dret
Cal tenir en compteels articles163, 169.6,173.5,176 a 179 del Reial decretlegislatiu
212004,de 5 de marg,pel qual s'aprovael Text refósde la Llei reguladorade les hisendes
locals.
de 20 d'abril,que
Cal considerar
els articles25.1,26.1,60.2del Reialdecret500/1990,
desenvolupael capítol primer del títol sisé de la Llei 39/1988,de 28 de desembre,
reguladorade les hisendeslocals.
Pertot aixó,es proposaal Ple l'adopciódelssegüentsacords:
PRIMER.-Aprovar I'expedientde reconeixement
extrajudicialde créditsper import de
473.917,36
€, amb el detallque hi figuraal documentannex.
SEGON.- Fer els assentamentscomptablesnecessarisper fer efectiva la incorporació
d'aquestes
obligacions
al pressupost
de l'exercicicorrent.
TERCER.- CondicionarI'aprovaciód'aquest expedíenta I'aprovaciódefinitivade la
modificaciódel pressupost4/2008,tramitadade formasimultániaal presentexpedient.

ANNEX
Conceote
nteressoscrédit escola bressol 4T 2007
nteressoscrédit conducció aioua Casa Roia 4T 2007

2.247.82
118.97

)espeses
anvs2005-2006
Llorenc
delPenedés
oestióaiquaPriorat

30.352,92

011-AvantproiecteedificiVPO

41.209,00

188-Cava ivi sard¡nadaFestamaior

120.15

l9l-Anunci fira SantaTeresa

81.20

036- Contractellóouer i envesos a¡ouá

563.32

018- D¡recc¡óobra accessos nucli St Miouel -extra-

f61-lmportserveirecollidaselectivad'envasos
¡ DaDer-cartró
anv2006
'84- Drets d'esoectaclesl'anv 2003
085- 2 EntreDái 2 bequdaoer indiqent
i85- Ram defunció Fco Montero Chamorro i hospital NievesOrtiz

Proveidor
Agrícolai CaixaAgrária

lmport

453.76

Caixa

i Seccióde CréditSant Jaume

H¡lari
i Cardó i Guinaldó

12.226.89
General d'autors i

933.80
7,60

LA

212.93

086- Entreoái beoudaoer indioent

4.40

087- EntreDái beoudaoer indioent

8 .1 0

MontseMarch
La Famil¡aMontse March
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