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Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS
EXTRAORDINÀRIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 27 D’ABRIL DE 2011

EN

SESSIÓ

A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 27 d’abril de 2011, a
les 18.05 hores, sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Núria Figueras Tuset, assistits pel Secretari
– Interventor de la Corporació, Sr. Joan Manel Ferrera Izquierdo, es reuneixen els Regidors:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sr. José María Acosta Fajardo,
Sr. Lluís Inglada Jané,
Sr. Joan Coll Molero,
Sr. Salvador Solé Alegret,
Sr. Jorge Santalla Montes,
Sra. Esmeralda Sala Martínez,
Sr. Alejandro Muñoz-Reja Prieto.
Sr. Luis F. Suárez López.
Sra. Catalina Pérez Garcia.
Sr. Avelino Menéndez Suárez, que s’incorpora a la sessió a les 18.10 hores.

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

Acte seguit es passa a tractar el següent:

ORDRE DEL DIA
1. DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS DE LES ELECCIONS
LOCALS DEL 22 DE MAIG DE 2011, C/11/011.
2. RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 14 D’ABRIL DE
2011 D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL
PENEDÈS, EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’EMPRESA COMARCAL DE
SERVEIS MEDIAMBIENTALS DEL BAIX PENEDÈS, S.L., DESCRIPTIU DE LES
CONDICIONS TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES EN LES QUALS ES PRESTARÀ EL
SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ VEGETAL (CONVENI
D’ACTIVACIÓ), C/11/020.
3. APROVAR, SI S’ESCAU, LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL A DATA 1 DE GENER
DE 2011, PA/11/160.
…………………………………………………………………………………………………………………………….

1. DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS DE LES ELECCIONS
LOCALS DEL 22 DE MAIG DE 2011, C/11/011.
En data 29 de març de 2011, es va publicar en el BOE núm. 75 el Decret 424/2011, de 28 de
març, pel qual es convoquen les eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla pel dia 22 de
maig de 2011.
Atès que l’art 25.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) 5/1985 de 19 de juny,
estableix que “La Mesa Electoral está formada por un Presidente y dos vocales”.
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Atès que l’art 26.1 de la LOREG estableix que “La formación de las Mesas compete a los
Ayuntamientos, bajo la supervisión de las Juntas Electorales de Zona”.
Atès que l’art 26.2 de la LOREG estableix que “El Presidente y los vocales de cada Mesa son
designados por sorteo público entre la totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de
la Mesa correspondiente, que sepan leer y escribir y sean menores de setenta años, si bien a partir
de los sesenta y cinco años podrán manifestar su renuncia en el plazo de siete días”.
Atès que l’art 26.3 de la LOREG estableix que “Se procede de la misma forma al nombramiento de
dos suplentes para cada uno de los miembros de la Mesa”.
I atès que “Los sorteos arriba mencionados se realizarán entre los días vigésimo quinto y vigésimo
noveno posteriores a la convocatoria”.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Dur a terme, a través del Secretari que actua com a Delegat de la Junta Electoral de
Zona, el sorteig públic dels membres de les 3 meses electorals, mitjançant el programa CONOCE
facilitat per l’Administració Electoral.

SECCIÓ: 001
TITULARS:
PRESIDENT: PABLO MARIO ALVAREZ RUA
1R VOCAL: ANNA JANE CARALT
2N VOCAL: JUAN GARRIGA VENTOSA
SUPLENTS:
DEL PRESIDENT: RAQUEL AZANZA SUSPERREGUI
DEL PRESIDENT: LUIS GIMENO FERNANDEZ
DEL 1R VOCAL: JUAN CLOS MARIMON
DEL 1R VOCAL: NURIA FONT FARRE
DEL 2N VOCAL: MARC GURREA TORRENTS
DEL 2N VOCAL: DESIRE GIL BUENO

MESA: A

SECCIÓ: 001
TITULARS:
PRESIDENT: JOSE SANAHUJA HUGUET
1R VOCAL: DAVID SANTANDER MORENO
2N VOCAL: CARMEN MADRID RUIZ
SUPLENTS:
DEL PRESIDENT: JULITA PALACIOS CAÑIZARES
DEL PRESIDENT: DAVID ROBLES FIGUERAS
DEL 1R VOCAL: MARIA MERCE PLANA ABELLA
DEL 1R VOCAL: FERNANDO JOSE OLIVA TUERO
DEL 2N VOCAL: CELESTINA ROBLES ROBLES
DEL 2N VOCAL: JOAQUINA SAMA ROYES

MESA: B

SECCIÓ: 002
TITULARS:
PRESIDENT: MELCHOR MALIVERN PLANAS
1R VOCAL: MARIA CARMEN REBOLLO MOTA

MESA: U

DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI

DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI

DNI
DNI
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2N VOCAL: MARIA JOSE MUÑOZ GALINDO
SUPLENTS:
DEL PRESIDENT: JOSE LUIS GARCIA MAYA
DEL PRESIDENT: CRISTINA ISABEL WYTTENBACH PEREZ
DEL 1R VOCAL: JOSEFA CATA GUASCH
DEL 1R VOCAL: JUAN MIGUEL VALVERDE MOYA
DEL 2N VOCAL: TAMARA RUZ MORENO
DEL 2N VOCAL: AGUSTIN TORRES BENAIGES

DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI

SEGON.- Comunicar aquest Acord a la Junta Electoral de Zona, mitjançant certificat acreditatiu del
mateix.
TERCER.- Notificar aquest Acord als interessats en el termini de 3 dies.

Intervencions:
No es realitzen

2. RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 14 D’ABRIL DE
2011 D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL
PENEDÈS, EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’EMPRESA COMARCAL DE
SERVEIS MEDIAMBIENTALS DEL BAIX PENEDÈS, S.L., DESCRIPTIU DE LES
CONDICIONS TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES EN LES QUALS ES PRESTARÀ EL
SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ VEGETAL (CONVENI
D’ACTIVACIÓ), C/11/020.
Vista la proposta del conveni d’activació del Servei de recollida selectiva de la fracció vegetal entre
el Consell Comarcal del Baix Penedès, l’Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix
Penedès, S.L. i l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, registrat l’11 d’abril de 2011 (RE 1524).
Atès que en data 14 d’abril de 2011, la Junta de Govern Local va aprovar el conveni esmentat,
sotmetent-se a ratificació posterior pel Ple municipal,
Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 14 d’abril de 2011, d’aprovació del
conveni entre l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, el Consell Comarcal del Baix Penedès i
l’Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès, S.L., descriptiu de les condicions
tècniques i econòmiques en les quals es prestarà el Servei de recollida selectiva de la fracció
vegetal (conveni d’activació), el qual s’adjunta com annex.
SEGON.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Penedès i a l’Empresa Comarcal de
Serveis Mediambientals del Baix Penedès, S.L.

ANNEX
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS, EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
PENEDÈS I L’EMPRESA COMARCAL DE SERVEIS MEDIAMBIENTALS DEL BAIX PENEDÈS, S.L.,
DESCRIPTIU DE LES CONDICIONS TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES EN LES QUALS ES PRESTARÀ EL
SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ VEGETAL (CONVENI D’ACTIVACIÓ).
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A la seu del Consell Comarcal del Baix Penedès, sent el dia (...) de 2011.
Reunits, d’una part l’Il·lm. senyor Jordi Sánchez i Solsona president del Consell Comarcal del Baix Penedès,
actuant en el seu nom i representació, facultat per acord del Ple del Consell Comarcal.
D’altra part, l’Il·lma. Senyora Núria Figueras Tuset alcaldessa del municipi de Banyeres del Penedès i, actuant en
el seu nom i representació, facultada per acord del Ple de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.
I d'altre part, la societat mercantil EMPRESA COMARCAL DE SERVEIS MEDIAMBIENTALS DEL BAIX
PENEDÈS, S.L, en endavant EcoBP, amb CIF B-43636729, i domicili a la Plaça del Centre, núm. 3 del Vendrell
(43700), i en el seu nom i representació el Sr. Jesús Padullés i Caba amb NIF 41.077.694-Q, segons resulta de
l’escriptura d’apoderament lliurada a la Notaria de D. Pedro Coca Torrens de Barcelona amb data 25 de
novembre de 2003, i que es manifesta continua en vigor.
Les parts es reconeixen mútua i recíprocament competències i capacitat legal necessàries per a la celebració
d’aquest acte i la representació amb la qual actuen, i

INTERVENEN
Les tres parts en nom i representació de les entitats respectives, d'acord amb les certificacions dels respectius
acords plenaris que s'adjunten a aquest document com a part integrant del mateix, i
MANIFESTEN
Primer.- El Ple del Consell Comarcal, en sessió 1/1998 del 22 d’abril, va aprovar inicialment el Programa de
gestió de residus municipals de la comarca del Baix Penedès, tàcitament elevat a definitiu en no haver estat
recorregut durant el termini reglamentari d’exposició pública.
Segon.- L’Ajuntament de Banyeres del Penedès va delegar al Consell Comarcal les funcions en matèria de
tractament i eliminació dels residus sòlids urbans mitjançant acord de Ple de data 17.12.1999.
Tercer.- El Ple del Consell Comarcal, en sessió 1/2000 de 12 d’abril, va aprovar definitivament la Memòria del
Servei de recollida selectiva, tractament i eliminació de RSU i gestió de la xarxa de deixalleries. També va
aprovar el Reglament comarcal del servei, posteriorment modificat parcialment pel Reglament de l'ús de les
deixalleries gestionades pel Consell, aprovat per Ple en sessió 3/2009, de 8 de setembre de 2009 i el projecte
d’estatuts per la constitució d’una societat d’economia mixta, com a òrgan de gestió per aquest servei.
Quart.- El 15 de març de 2001 es va inscriure en el Registre Mercantil de Tarragona l’Empresa Comarcal de
Serveis Mediambientals del Baix Penedès, SL, empresa d’economia mixta constituïda pel Consell Comarcal i per
la societat mercantil Fomento de Construcciones y Contratas SA; aquesta començà la seva activitat que manté
fins l’actualitat.
Cinquè.- El Parlament de Catalunya, en execució de les directives de la Unió Europea, va aprovar la Llei 9/2008
del 10 de juliol, sobre finançament de les infraestructures de residus i els cànons sobre la disposició del rebuig,
que modifica la Llei 16/2003 reguladora dels residus.
Aquesta normativa, més exigent que l’anterior, afecta als municipis de la comarca en una doble direcció: han de
millorar i ampliar la recollida selectiva i el tractament dels residus a l’horitzó 1 de gener de 2010 d’acord amb allò
determinat al Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2007-2012 (Progremic).
Sisè.- L’article 47.4 de l’esmentada llei estableix que l’entrega separada dels residus orgànics s’ha de portar a
terme a tots els municipis de Catalunya de forma obligatòria, essent la forma d’implantació determinada
mitjançant un Pla de Desplegament de la Recollida Selectiva de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals que
l’Agència de Residus de Catalunya ha d’aprovar. S’estableixen també amb aquesta Llei dos tipus de gravamen
específics per tona de rebuig, per als residus municipals destinats a dipòsit controlat o a incineració procedents
de les entitats locals que no hagin iniciat el desplegament de la recollida selectiva de FORM.
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Setè.- L’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en data ....... de .......... de ......... va prendre acord de Junta de
Govern Local per a la implantació del nou servei de recollida de Fracció Vegetal, amb el qual manifesta
expressament la intenció d’acollir-se al servei de recollida i tractament de la fracció vegetal que ofereix EcoBP
mitjançant la creació de diverses àrees d’aportació.
En mèrits de l'anterior, les parts
PACTEN I CONVENEN
Primer.- Condicions generals.
El Consell Comarcal del Baix Penedès, a través de la societat d’economia mixta EcoBP SL, assumeix la gestió
del servei de recollida, transport i valorització i/o tractament de la fracció vegetal al municipi de Banyeres del
Penedès, comprometent-se a prestar aquest servei d’acord a les condicions tècniques i econòmiques establertes
als annexes del present conveni.
Segon.- Condicions particulars del servei de recollida de Fracció Vegetal.

L’àmbit territorial del servei correspon el terme municipal de Banyeres del Penedès i el sistema de recollida serà
mitjançant la instal·lació de contenidors específics per la recollida de la fracció vegetal, generalment de 6.000 o
7.000 litres de capacitat i dotats amb sobre-tapa de seguretat.
Aquest servei de recollida selectiva comprèn el transport fins a la planta de compostatge, el cost de tractament, la
neteja dels contenidors instal·lats i els canvis d’ubicació. El manteniment periòdic dels contenidors i la col·locació
de nous contenidors anirà a càrrec de l’Ajuntament.
Tercer.- Forma de Pagament.
EcoBP, SL. facturarà mensualment a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès el cost de la recollida, transport i
neteja dels contenidors i del tractament de la fracció vegetal, segons un sistema de pagament per buidatge,
determinat a les condicions tècnico-econòmiques del present conveni, que per al present any es valora en un
cost brut del servei de recollida de fracció vegetal de 39,09 € per cada buidatge de contenidor (IVA no inclòs).
Així mateix, s’inclouran en la factura els imports corresponents a la quota d’amortització de la inversió inicial en
contenidors, segons el quadre d’amortització que es mostra en l’annex del present conveni.
Dins de la facturació mensual s’inclourà un document adjunt a la factura amb el llistat i les dates dels buidatges
realitzats cada mes.
La metodologia que s’aplicarà per a la revisió dels preus dels serveis es descriu en l’annex al present conveni.
Quart.- Control i Seguiment del Servei.
En Consell Comarcal farà un acurat seguiment del servei de recollida i realitzarà campanyes de sensibilització als
ciutadans, en col·laboració amb l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, amb la finalitat d’incrementar l’índex de
reciclatge de la fracció vegetal del municipi i millorar la qualitat dels residus recollits.
Cinquè.- Amortització de les Inversions.
Durant la implantació inicial d’aquest servei només es contempla com a inversió la compra de sis (6) contenidors
3
de 6m per a la contenció de residus de fracció vegetal. En el cas de futures ampliacions en el número de
contenidors, serà l’Ajuntament de Banyeres del Penedès qui a títol particular adquirirà els contenidors que estimi
necessaris, no obstant, EcoBP podrà subministrar-los els contenidors en les condicions que es pactin. Pel que fa
al camió recol·lector, inicialment es prestarà el servei mitjançant el lloguer d’un camió recol·lector específic per a
la recollida de fracció vegetal. Més endavant, i depenent del nombre de municipis que s’adscriguin al servei i el
nombre de contenidors instal·lats, si es manifesta la necessitat d’adquirir un camió recol·lector exclusiu per
aquest servei comarcal, llavors caldrà fer un estudi per tal d’establir les condicions d’amortització i finançament,
així mateix també s’haurà d’establir un sistema de pagament de les quotes d’amortització que sigui equitatiu per
a tots els municipis adscrits i depenent de l’ús que cada municipi en faci.

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G

CODI EXP.

NÚM. DOC

PAG.

C/11/079

02

6/14

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

L'Ajuntament de Banyeres del Penedès assumeix de forma expressa la part que li correspongui del cost
d’amortització i finançament de les inversions que es puguin realitzar en el futur, adquirides per al correcte
desenvolupament del servei.
Sisè.- Propietat de les inversions.
Els elements adquirits per a la prestació del servei amb durada superior a l'any seran propietat del Consell
Comarcal del Baix Penedès i tindran la consideració de béns afectes als servei públic. Per a la prestació del
servei el Consell Comarcal els adscriurà a la forma organitzativa que el porta a terme, en l'actualitat EcoBP, SL.
Setè.- Funcions de l'Ajuntament i del Consell Comarcal.
Correspon a l'Ajuntament:
•
•
•
•
•

Fixar els objectius i prioritats generals de funcionament del servei d'aquesta recollida selectiva, com a
titular i principal beneficiari del Servei.
Tenir informat al Consell de totes les circumstàncies que afectin el Servei dins del seu terme municipal.
Procurar que les tasques de recollida es puguin efectuar en les condicions necessàries d'accés als
punts de recollida i prevenir qualsevol incidència que dificulti el desenvolupament normal del Servei.
Sense perjudici de les campanyes de sensibilització que encarregui el Consell, l'Ajuntament col·laborarà
en les tasques de difusió necessàries per a que els usuaris coneguin els Servei.
Abonar el cost corresponent a la prestació del Servei.

Correspon al Consell Comarcal del Baix Penedès:
•
•
•

Assumir la direcció, el control i la gestió administrativa del Servei.
Inspeccionar els àrees de disposició i informar a l'Ajuntament de les anomalies del Servei en l'àmbit de
la seva responsabilitat.
Informar periòdicament de les dades d'aquesta recollida selectiva.

Correspon a ECOBP:
•
•
•

la gestió executiva del Servei segons els objectius i prioritats generals de funcionament del servei
d'aquesta recollida selectiva, expressats pel titular i principal beneficiari del Servei
Tenir informat al Consell i a l’Ajuntament de totes les circumstàncies que afectin el Servei dins del seu
terme municipal.
Funció de coordinació mútua entre tots.

Vuitè.- Durada d'aquest conveni i la seva resolució.
El present conveni tindrà una durada de deu anys a partir de la data de signatura del mateix.
Amb un mínim d'antelació de sis mesos, abans de la finalització del termini de deu anys, qualsevol de les parts
podrà denunciar la finalització del conveni, de manera expressa i escrita, amb el ben entès que la manca
d'aquest requisits propiciarà la pròrroga del present conveni per un període de deu anys més.
En el supòsit de denúncia d'aquest conveni per part de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès abans del termini
de deu anys, i amb la finalitat de no agreujar el cost del servei a la resta d’ajuntaments que hi participen, aquest
haurà d’estar al corrent de tots els pagaments vinculats a la prestació del servei de recollida i tractament de
residus sòlids urbans (selectiva, deixalleries, RSU, FORM, Fracció Vegetal i altres que es puguin implantar), en
l'actualitat prestats per EcoBP, SL, afrontar el valor residual pendent en aquell moment i les indemnitzacions que
s'hagin de satisfer per reducció de servei, danys i perjudicis i retorn proporcional de subvencions.
Novè.- Interessos de demora.
En el cas que l’Ajuntament de Banyeres del Penedès no efectués els pagaments en els terminis establerts, en els
referits preus s’inclouran de forma automàtica els interessos derivats de l’aplaçament del pagament des de la
data de la factura fins al seu abonament, calculats al tipus d’interès legal vigent en aquell moment incrementat en
1,5 punts.
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Desè. Serveis Complementaris.

Aquest conveni podrà ser modificat o ampliat mitjançant annexes que incorporin la prestació de nous serveis o
noves fórmules de col·laboració entre les parts.
Onzè. Jurisdicció.
Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i compliment del conveni seran de coneixement i
competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
I en prova de la conformitat les parts signen, per triplicat exemplar, el present conveni, en el lloc i data de
l’encapçalament.

Consell Comarcal del Baix Penedès

Ajuntament de Banyeres del Penedès

El President

L’Alcaldessa

Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès, S.L.
(ECOBP)

El Representant

ANNEX. CONDICIONS TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE FRACCIÓ VEGETAL
•

CONDICIONS TÈCNIQUES

La forma en què es prestarà el servei serà mitjançant la instal·lació al municipi de Banyeres del Penedès de
contenidors de 6.000 o 7.000 litres de capacitat, el número de contenidors a instal·lar serà determinat pel propi
Ajuntament, inicialment per a la implantació del servei s’instal·laran sis (6) contenidors. Els contenidors seran
3
metàl·lics de 6 o 7m de capacitat, amb tapes de plàstic i sistema de transport mitjançant cadenes.
Les característiques tècniques dels contenidors són:
3

Capacitat: 6m .
Llargària: 2,64 metres.
Amplada: 1,94 metres.
Alçada: 1,63 metres.
Pes: 600 Kg.
Els contenidors es buidaran segons les necessitats, per això es proposa una solució basada en el cost de
buidatge de cada contenidor, de manera que el servei sigui elàstic i s’adapti a les necessitats del municipi, en
cada moment. Així doncs, no s’estableixen unes freqüències fixes de buidatge, sinó que es procedirà a buidar els
contenidors quan aquests estiguin plens. El buidatge d’aquests contenidors es farà mitjançant un camió
recol·lector de càrrega posterior que buida el contenidor en la tremuja del camió, i llavors deixa el contenidor al
seu lloc. El servei es durà a terme en torn de matí, dintre de l’horari de 06:00h a 14:00h.
Composició de l’equip:
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•

-

1 Conductor.

-

1 Peó.

-

1 Vehicle recol·lector compactador de càrrega posterior per a contenidors de cadenes.
CONDICIONS ECONÒMIQUES

La valoració econòmica dels serveis s’ha estructurat en quatre apartats segons el tipus de despesa a què fan
referència:
1.
2.
3.
4.

Despeses de Personal.
Despeses d’Explotació de material.
Despeses d’Amortització i Finançament.
Despeses d’Eliminació.

La suma d’aquests pressupostos parcials conforma l’oferta econòmica total, de la qual en resulta el cànon dels
serveis.
El servei de buidat de contenidors de poda es planteja amb un cost variable, que dependrà dels buidatges que es
realitzin cada mes, de forma que es facturaran cada mes els buidatges que s’hagin realitzat. Així doncs, el
pressupost que s’ha calculat és unitari per cada buidatge.
PRESSUPOST PER AL BUIDATGE DELS CONTENIDORS DE FRACCIÓ VEGETAL:
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DESPESES DE PERSONAL

UTS.

CATEGORÍA

Nº DE JORNADES
PER ANY

COST
JORNADA

TOTAL

BUIDATGE DELS CONTENIDORS DE PODA A NIVELL COMARCAL
0,89 Conductor Dia
0,89 Peó Dia

104
104

111,77 €
90,98 €

TOTAL DESPESES DE PERSONAL

10.345,43 €
8.421,11 €

18.766,54 €

DESPESES D'EXPLOTACIÓ
DESPESES DE MANTENIMENT I REPARACIONS
UTS.

CONCEPTE

JORNADES PER
ANY

COST
JORNADA

TOTAL

VEHICLES I MAQUINARIA
1,00 Lloguer Camió Recol.lector GEESINK GPM II 2225HH de 22m3

104

172,50 €

TOTAL DESPESES DE MANTENIMENT I REPARACIONS

17.940,00 €

17.940,00 €

DESPESES DE MATERIAL AUXILIAR
UTS.

CONCEPTE

JORNADES PER
ANY

1,00 Equip de recollida

104

COST
JORNADA
3,99 €

TOTAL DESPESES DE MATERIAL AUXILIAR

TOTAL
414,96 €

414,96 €

DESPESES DE VESTUARI
UTS.

CONCEPTE

JORNADES PER
ANY

1,00 Vestuari conductor

363

COST
JORNADA
0,50 €

TOTAL DESPESES DE VESTUARI

TOTAL
181,50 €

181,50 €

DESPESES D'ASSEGURANCES I IMPOSTOS
UTS.

CONCEPTE

JORNADES PER
ANY

COST
JORNADA

TOTAL

VEHICLES
1,00 Assegurança de Camió Recol.lector GEESINK GPM II 2225HH de 22m3
TOTAL DESPESES D'ASSEGURANCES I IMPOSTOS

TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ

104

20,46 €

2.127,84 €
2.127,84 €

20.664,30 €
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DESPESES UNITÀRIES D'ELIMINACIÓ
DESPESES UNITÀRIES D'ELIMINACIÓ
UTS.

COST
UNITARI

CONCEPTE

TOTAL

TRACTAMENT DE LA FRACCIÓ VEGETAL
Preu de tractament de Fracció Vegetal a SECOMSA (amb DG i BI):
23,97 €/Tn
Tones en un contenidor:
0,45 Tn
Cost de Tractament per Contenidor: 10,79 €/contenidor
1,00 Cost Unitari de Tractament

10,79 €/contenidor

TOTAL DESPESES UNITARIES D'ELIMINACIÓ

10,79 €/contenidor

PRESSUPOST EN EXECUCIÓ MATERIAL
TOTAL DESPESES DE PERSONAL

47,59%

18.766,54 €

TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ

52,41%

20.664,30 €

TOTAL PRESSUPOST EN EXECUCIÓ MATERIAL

39.430,84 €

DESPESES GENERALS

6,00%

BENEFICI INDUSTRIAL

6,00%

PRESSUPOST EXECUCIÓ CONTRACTE ANUAL

2.365,85 €
44.162,54 €

NÚMERO DE BUIDATGES AL ANY

1560

PREU PER BUIDATGE SENSE ELIMINACIÓ (SENSE IVA)

28,31 €

PREU PER BUIDATGE AMB ELIMINACIÓ (SENSE IVA)

39,09 €

I.V.A.

2.365,85 €

8,00%

PREU UNITARI DE BUIDATGE

3,13 €

42,22 €

El preu unitari per buidatge de cada contenidors és de 39.09 € (sense IVA), 42,22 € (amb IVA 8%).

Despeses d’amortització i finançament:
Les despeses d’amortització i finançament corresponents a la inversió de sis (6) contenidors es facturaran
mensualment mitjançant una quota fixa anual, dividida pels dotze mesos de l’any, segons les condicions del
quadre d’amortització següent:
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QUADRE D'AMORTITZACIÓ INVERSIÓ EN 6 CONTENIDORS PER A F. VEGETAL

961,95 €

Import a finançar

7.080,00 €

Import quota

Tipus d'interès anual

6,00 %

Número de quotes

10

Termini en anys

10

Número de pagaments al any

1

Número de quotes real
Total de quotes
anticipades

Data d'inici

01/01/2011

Interès total

10
€
2.539,45
€

Data

Saldo inicial

Quota

Capital

Interès

Saldo final

Interès acumulatiu

01/01/2012

7.080,00 €

961,95 €

537,15 €

424,80 €

6.542,85 €

424,80 €

01/01/2013

6.542,85 €

961,95 €

569,37 €

392,57 €

5.973,48 €

817,37 €

01/01/2014

5.973,48 €

961,95 €

603,54 €

358,41 €

5.369,94 €

1.175,78 €

01/01/2015

5.369,94 €

961,95 €

639,75 €

322,20 €

4.730,20 €

1.497,98 €

01/01/2016

4.730,20 €

961,95 €

678,13 €

283,81 €

4.052,06 €

1.781,79 €

01/01/2017

4.052,06 €

961,95 €

718,82 €

243,12 €

3.333,24 €

2.024,91 €

01/01/2018

3.333,24 €

961,95 €

761,95 €

199,99 €

2.571,29 €

2.224,91 €

01/01/2019

2.571,29 €

961,95 €

807,67 €

154,28 €

1.763,62 €

2.379,18 €

01/01/2020

1.763,62 €

961,95 €

856,13 €

105,82 €

907,50 €

2.485,00 €

01/01/2021

907,50 €

961,95 €

853,05 €

54,45 €

- €

2.539,45 €

El preu unitari dels contenidors és de 1180,00 € (sense IVA), el que suposa una inversió total de 7.080,00€. La
quota anual resultant, en aquestes condicions, seria de 961,95 €. Cal tenir en compte però, que el preu dels
contenidors d’acer com els que ens ocupen té una variabilitat molt elevada, donada la fluctuació del preu de
l’acer en el mercat. Per pal·liar els possibles efectes en la variació del preu des de la redacció del present
conveni, fins a la compra efectiva dels contenidors, s’estableix un marge de variabilitat en el preu unitari dels
contenidors del 10%. De forma que en cap cas l’inversió serà superior als 7.788,00€.
Facturació mensual:
En la factura mensual es facturarà l’import corresponent als buidatges de contenidors que s’hagin realitzat durant
el mes segons el preu unitari detallat. Així mateix es facturarà l’import corresponent a les despeses d’amortització
i finançament.
Al import d’execució material resultant s’aplicarà el 6% en concepte de Despeses Generals.
Al import d’execució material resultant s’aplicarà el 6% en concepte de Benefici Industrial.
Al import de Base Imposable resultant s’aplicarà l’Impost sobre el Valor Afegit, segons el tipus vigent en cada
moment.
El preu serà revisat anualment en funció del preu de tractament de la Planta de Compostatge, modificant els
costos d’eliminació. I també serà revisat proporcionalment amb l’Index de Preus de Consum publicat per l’Institut
Nacional d’Estadística Espanyol pel que fa a la resta de costos (personal i explotació), i corresponent als dotze
(12) mesos immediatament anteriors a la revisió.
A la factura s’hi adjuntarà un extracte amb el detall dels buidatges realitzats durant el mes.

FITXES TÈCNIQUES DE MAQUINARIA:
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Ficha Técnica - CAMIÓN GEESINK GPM II

DESCRIPCION

CAMIÓN RECOL:LECTOR INDUSTRIAL

BASTIDOR
P.M.A.
Escape
Cabina

IVECO modelo MP260E31H
26 Tm.
Vertical
Corta, de tres plazas

CARROCERIA
CAPACIDAD
ELEVA CONTENEDORES

GEESINK modelo GPM II 2225HH
22 M3
Industrial GAC 2510, con cuatro cadenas y polivalente (120 a 1.100 litros)
Cámara de TV trasera y monitor en
cabina

CÁMARA

imprimacion gris antioxidante
Blanco 9010

IMPRIMACION
PINTURA

Ficha Técnica - Cont.tipo "TCT"con - 07-m3
DESCRIPCION Conenedor "cadenas" cerrado con tapas Polietileno

MED. - MM

1690

LARGO
ANCHO
ALTO

SUPERIOR
3300
1820
1500

INFERIOR
2550
1500
1500

SIST.AUTOCARGA
GUIAS DE
ALZA EXTRA

Sistema de Cadenas
UPN-80 inferior Ud.
50 Cm

GRUESO DE CHAPA
ANCLAJES LATERALES
TIPO SOLDADURA UNIDAD

Fondo 4mm -Laterales 3mm ST-37.2
Fundicion - Soldados interior Ud.
Soldadura a cordon continuo.

ACCESORIOS INCLUIDOS

Tapas Polietileno marca "DuraFlex"

IMPRIMACION
PINTURA

imprimacion gris antioxidante
Verde 6018 + Blanco 9010

ROTULACION

TARA APROX.

650 Kg
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Intervencions
Sr. Inglada: l’ajuntament per la recollida de cada contenidor 42 euros. Tota la poda es porta a
Cunit a trituració. És un servei perquè tothom de la comarca pugui participar.
Sr. Menéndez: quí es Secomsa?
Sr. Inglada: hi ha un error, ho farà Cespa que surt mes barat.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:

Vots a favor: 4 del grup CiU, 2 del grup ICV i 5 del grup PSC

Vots en contra: 0.

Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS.

3. APROVAR, SI S’ESCAU, LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL A DATA 1 DE GENER
DE 2011, PA/11/160.

Antecedents
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró municipal
d’habitants referida a l’1 de gener de 2011, que recullen el resultat de les actuacions dutes a terme
durant l’exercici 2010.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions produïdes en el
Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en endavant, INE) en els fitxers
d’intercanvi mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per aquest ens en els
diferents fitxers mensuals fins al mes de març de 2011.
Fonaments de Dret
1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el Reglament de població i
demarcació territorial de les entitats locals.
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la
qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció
General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten instruccions
tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró municipal
d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2011, i que conté la xifra total
d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2010. El resum
que s’aprova és el següent:
Població Total: 3.009 habitants dels quals 1.558 són homes i 1.451 són dones.
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SEGON.- Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2011, que resulta d’aquesta
rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants empadronats en
aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que disposa la Resolució de 25 d’octubre de
2005 d’instruccions tècniques sobre la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
Intervencions:

Sra. Alcaldessa: Banyeres ha deixat de ser un municipi petit.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:

Vots a favor: 4 del grup CiU, 2 del grup ICV i 5 del grup PSC

Vots en contra: 0.

Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS.

Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 18.30 hores, donant fe de
tot allò, jo el Secretari que certifico.
Banyeres del Penedès, 27 d’abril de 2011.

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

Joan Manel Ferrera
Secretari
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