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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2012 (01/2012).
A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el dilluns 29
d’octubre de 2012, a les 20.00 hores, sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Núria Figueras
Tuset, assistits pel Secretari – Interventor de la Corporació, Sr. Joan Manel Ferrera
Izquierdo, es reuneixen els Regidors:
1. Sra. Núria Figueras Tuset
2. Sr. José Maria Acosta Fajardo.
3. Sr. Jordi Guasch Bea.
4. Sr. Joan Coll Molero.
5. Sra. Joana Josepa Fernàndez Coll.
6. Sr. Avelino Menéndez Suárez.
7. Sra. Maria Dolores Medina Donaire.
8. Sra. Ana Dolores Ordoñez Rivero.
9. Sr. Jorge Santalla Montes.
10. Sr. Lluís Inglada Jané.
11. Sr. Jerónimo Merino Iglesias.
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 AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL 25 DE NOVEMBRE DE
2012, C/12/197.
2. APROVAR RENUNCIAR A LA SUBVENCIÓ PER A LA AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA
BRESSOL MUNICIPAL, C/07/327.
3. RATIFICAR
EL
DECRET D/12/125
SOBRE
COMPLEMENTAR
LES
PRESTACIONS A PERCEBRE PEL PERSONAL FUNCIONARI INCLÒS AL RÈGIM
GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL I EL PERSONAL LABORAL EN
SITUACIONS D’INCAPACITAT TEMPORAL, L/12/028.
4. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. D/12/117, DE 28 DE
SETEMBRE DE 2012, PER LA QUAL S’APROVA LA CONTRACTACIÓ DE LA
SRA. LOURDES MEROÑO CORIA COM A TÈCNIC AUXILIAR D’AUDIOVISUAL,
L/12/027.
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................................................................................................................................

1. DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS DE LES
ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL 25 DE NOVEMBRE DE 2012,
C/12/197.
En data 2 d’octubre de 2012, es va publicar en el DOGC núm. 45467 el Decret 104/2012, d’1
d’octubre, del President de la Generalitat de Catalunya mitjançant el qual es convoquen
eleccions al Parlament de Catalunya que tindran lloc el dia 25 de novembre de 2012
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”.
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”.
Atès que “Los sorteos arriba mencionados se realizarán entre los días vigésimo quinto y
vigésimo noveno posteriores a la convocatoria”.
Mitjançant acord de la Junta Electoral de Zona núm. 4/2011, de 10 d’octubre, s’ha delegat
en el secretari-interventor de la Corporació, entre d’altres, la subscripció de les notificacions
que s’hagin de remetre a les persones designades per integrar les meses electorals.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Dur a terme, a través del secretari-interventor que actua com a Delegat de la
Junta Electoral de Zona al Municipi, el sorteig públic dels membres de les 3 meses
electorals, mitjançant el programa Conoce facilitat per l’Administració Electoral.
SECCIÓ: 001
TITULARS:
PRESIDENT: TERESA MARIA CAÑAS GAYUBO
1R VOCAL: ALICIA HURTADO BALLART
2N VOCAL: ANTONIO DOMINGO JOYANES UTRURA
SUPLENTS:

MESA: A
DNI
DNI
DNI
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DEL PRESIDENT: SUSANA CLAVERIAS MEDINA
DEL PRESIDENT: MARIA MONTSERRAT INGLADA GUELL
DEL 1R VOCAL: M JOSEFA FONTANALS BATISTA
DEL 1R VOCAL: MONICA FIGUERAS ROVIRA
DEL 2N VOCAL: JUANA ARANDA ESQUINAS
DEL 2N VOCAL: JOSE MARIA ABRIL PALACIOS

DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI

SECCIÓ: 001
TITULARS:
PRESIDENT: MARIA DOLORS SEGUI ARAGON
1R VOCAL: JUAN ANTONIO MARTIN HERNANDEZ
2N VOCAL: JOAQUIN REDONDO RISQUEZ
SUPLENTS:
DEL PRESIDENT: ALEJANDRO MUÑOZ-REJA PRIETO
DEL PRESIDENT: MONICA PONS PEREZ
DEL 1R VOCAL: JOAQUINA SAMA ROYES
DEL 1R VOCAL: JORGE RAFOLS VILANOVA
DEL 2N VOCAL: JUAN MANSO FIGUERAS
DEL 2N VOCAL: CARLOS RUIZ COROSSOLA

MESA: B

SECCIÓ: 002
TITULARS:
PRESIDENT: VANESA BEL FIGUEROA
1R VOCAL: SILVIA TAPIA ROMAN
2N VOCAL: PEDRO MUÑOZ ORTIZ
SUPLENTS:
DEL PRESIDENT: VERONICA GALLEGO MORILLAS
DEL PRESIDENT: BEATRIZ GASCON RULL
DEL 1R VOCAL: JORDI VIDAL TENDERO
DEL 1R VOCAL: PATRICIA VILLODAS MARTINEZ
DEL 2N VOCAL: FERNANDO VEZ SUBIRACHS
DEL 2N VOCAL: DAVID LEON ROMERO

MESA: U

DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI

DNI
DNI
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:
Sr. Menéndez: se comenta de pedir a la Junta Electoral que priorice a la gente que está en
el paro.
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Sr. Inglada: no estic d’acord, el sorteig ha de ser imparcial, ara bé estaria bé que el dia de
les eleccions els treballadors que col·laboressin fossin aturats.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada
amb el següent resultat:
 Vots a favor: 5 CIU, 4 PSC, 1 ICV i 1 PP.
 Vots en contra: 0.
 Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS.
2. APROVAR RENUNCIAR A LA SUBVENCIÓ PER A LA AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA
BRESSOL MUNICIPAL, C/07/327.
Vista l’Ordre EDC/233/2006, de 28 d’abril, per la qual s’obre convocatòria pública per a la
concessió de subvencions per a la creació i la consolidació de places per a infants de zero a
tres anys en llars d’infants de titularitat municipal (DOGC 4633, de 15.5.2006).
Atès que l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, per acords de la Junta de govern local de
dates 5 de juliol de 2007 i 13 de desembre de 2007, va sol·licitar subvenció al Departament
d’Educació per tal d’ampliar el número de places creades i consolidades, que actualment és
de 41.
Atès que l’ampliació que es proposa per part de l’equip de govern és de 41 places, a més de
les 41 places que actualment es troben consolidades, per tal d’arribar a oferta un total de 82
places de cara al curs 2008-2009.
Per resolució de 9 de setembre de 2008 va ser atorgada, de forma provisional, una
subvenció per un import màxim de 205.000 euros.
Atès que el Ple, en sessió de data 29 de maig de 2008, va acordar assumir el compromís
d’executar les obres d’ampliació de la llar d’infants municipal en cas de que l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès resulti beneficiari de la subvenció del Departament d’Educació de
creació i consolidació de places per a infants de zero a tres anys (convocatòria
EDC/233/2006).
Vista que la demanda existent dels cursos anteriors, l’actual i de les previsions de futur atesa
la natalitat mitja no es considera prioritari la realització de l’ampliació atès a més, que
segons recomanacions del Departament d’Educació, les eventuals puntes de necessitat
poden ser ateses amb d’altres formules.
Donat que la realització de l’obra, si be està subvencionada en part, la seva major aportació
prové de recursos propis.
Atesa la situació econòmica actual.
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Atès a més, que per aplicació del Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures
urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, el nombre de places
màxim actual pot ser incrementat en un 20%, passant de les 41 places actuals a 49.
Pet tot l’anterior, es proposa al Ple:
PRIMER.- Renunciar a la subvenció de 205.000 euros atorgada provisionalment per
Resolució de 9 de setembre de 2008, per a l’ampliació de l’Escola Bressol.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Direcció General de Centres Públics del Departament
d’Ensenyament
Intervencions
Sr. Coll: les previsions eren unes, aquest any hi ha 30 nens inscrits, i les perspectives son
de pocs nens. Les obres havien d’estar acabades abans del 30 de setembre amb un cost
aproximat d’un 515.000 euros sense saber quan cobraríem la subvenció. A més, ara podem
ampliar la capacitat fins a 49 places.
Sr. Inglada: que passarà amb la partida?
Sra. Alcaldessa: ja la varem donar de baixa.
Sr. Coll: et passarem la modificació de crèdit, és donar oficialitat a un acord que ja es va
prendre.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada
amb el següent resultat:
 Vots a favor: 5 CIU, 4 PSC, 1 ICV i 1 PP.
 Vots en contra: 0.
 Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS.
3. RATIFICAR EL DECRET D/12/125 SOBRE COMPLEMENTAR LES PRESTACIONS A
PERCEBRE A PERCEBRE PEL PERSONAL FUNCIONARI INCLÒS AL RÈGIM
GENERAL
DE LA SS I EL PERSONAL LABORAL EN SITUACIONS
D’INCAPACITAT TEMPORAL, L/12/028.
DECRET D’ALCALDIA, D/12/125
1. Antecedents de dret
1.1. En data 14 de juliol 2012 es va publicar al Butlletí oficial de l’Estat el Reial decret llei
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat, que va entrar en vigor el dia següent, l’art. 9 del qual regula la prestació
econòmica de la situació d'incapacitat temporal del personal al servei de les Administracions
Públiques.
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Aquest article preveu que cada Administració Pública, en l'àmbit de les seves respectives
competències, podrà complementar les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs
en el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei en les situacions
d'incapacitat temporal, cosa que haurà de fer en el termini de 3 mesos, en els termes del
que disposa la Disposicions transitòries 15a de la mateixa norma.
1.2. Per decret d’alcaldia D/12/124 de 10 d’octubre de 2012, es va sol·licitar a la secretaria
intervenció municipal l’emissió d’un informe relatiu a la tramitació a seguir per acordar
complementar les prestacions a percebre el personal funcionari inclòs al règim general de la
seguretat social i el personal laboral en situacions d’incapacitat temporal, atenent les
possibilitats pressupostàries amb les que compta l’Ajuntament, i remetre la proposta de
resolució a l’òrgan competent de l’Ajuntament perquè així ho aprovi.
2. Fonaments de dret
2.1. Abans de l’entrada en vigor del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures
per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que fou el dia 15 de
juliol 2012, la normativa reguladora de la incapacitat temporal dels funcionaris de les
Corporacions locals preveia que el subsidi que han de percebre en concepte d’incapacitat
temporal és, durant els primers 3 mesos, el corresponent a la totalitat de les retribucions
bàsiques i de les retribucions complementàries del funcionari en la mateixa quantia a les
quals li correspondria a cada moment en el seu lloc de treball si no es trobés en aquesta
situació d'incapacitat temporal, i a partit del 4rt mes, el 75% de la base reguladora del mes
anterior a la baixa.
Per altra banda, i pel que fa al personal laboral al servei de les Corporacions locals s’havia
d’estar al que preveu en aquest sentit el Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel
que s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, que estableix que per a
la situació d’incapacitat temporal per contingències comunes, el subsidi pels 3 primers dies
és a càrrec del treballador, del 4rt al 15è, és a càrrec de l’ajuntament, i a partir del 16è
endavant, correspon a l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada
(INSS/MÚTUA), mentre que la quantia a percebre és el 60% de la base reguladora des del
4rt dia i fins el 20è, i el 75% de la base reguladora des del dia 21 endavant, quanties totes
elles que es podien complementar per l’ajuntament fins el 100% de la base reguladora, si hi
havia acord entre les parts.
I per a la situació d’incapacitat temporal per accident de treball o malaltia professional, el
subsidi del dia de l’accident corresponia a l’ajuntament, mentre que a partir del 1er dia de
baixa, corresponia a l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada
(INSS/MÚTUA), mentre que la quantia a percebre és el 75% de la base reguladora des del
dia que es produeixi el naixement del dret, quantia aquesta que es podia complementar per
l’ajuntament fins el 100% de la base reguladora, si hi havia acord entre les parts.
2.2. A partir de l’entrada en vigor del Reial decret llei 20/2012, aquest panorama ha canviat, i
ara el seu art. 9 diu, un cop feta la correcció d’errors, publicada al BOE de 19 de juliol de
2012, que:
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-

“La prestació econòmica de la situació d'incapacitat temporal del personal al servei de
les Administracions Públiques i òrgans constitucionals es regirà pel disposat en aquest
article”. Per tant, ja no fa distinció entre els funcionaris i el personal laboral.

-

“Cada Administració Pública, en l'àmbit de les seves respectives competències, podrà
complementar les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en el Règim
General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei en les situacions
d'incapacitat temporal, d'acord amb els següents límits:
a) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, durant els 3
primers dies, es podrà reconèixer un complement retributiu fins a arribar a com a
màxim el 50% de les retribucions que es venen percebent en el mes anterior al de
causar-se la incapacitat. Des del dia 4rt fins al 20è, ambdós inclusivament, el
complement que es pugui sumar a la prestació econòmica reconeguda per la
Seguretat Social haurà de ser tal que, en cap cas, sumades ambdues quantitats, se
superi el 75% de les retribucions que vinguessin corresponent a aquest personal en
el mes anterior al de causar-se la incapacitat. A partir del dia 21è, inclusivament,
podrà reconèixer-se una prestació equivalent al 100% de les retribucions que es
vinguessin percebent en el mes anterior al de causar-se la incapacitat.
b) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, la
prestació reconeguda per la Seguretat Social podrà ser complementada, des del
primer dia, fins a arribar a com a màxim al 100% de les retribucions que vinguessin
corresponent a dita personal en el mes anterior al de causar-se la incapacitat”.

-

“Cada Administració Pública podrà determinar, respecte al seu personal, els supòsits
que amb caràcter excepcional i degudament justificats es pugui establir un complement
fins a arribar a, com a màxim, el 100% de les retribucions que vinguessin gaudint a cada
moment. A aquests efectes, es consideraran en tot cas degudament justificats els
supòsits d'hospitalització i intervenció quirúrgica”.

Mentre que la seva Disposició Transitòria 15 estableix que “Les previsions contingudes en
l'article 9 relatives a les prestacions econòmiques en la situació d'incapacitat temporal del
personal al servei de les Administracions Púbiques acollit al Règim General de la Seguretat
Social seran desenvolupades per cada Administració Pública en el termini de 3 mesos des
de la publicació d'aquest Reial decret llei, termini a partir del qual assortirà efectes en tot
cas”.
Per tant, i en els termes del que disposa el Decret Legislatiu 1/1994, quan la situació
d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, l’ajuntament pot complementar les
prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat
Social i el personal laboral al seu servei un màxim del 50% els 3 primers dies, un màxim del
15% sobre el 60% de la base reguladora que perceben de part de l’entitat gestora, mútua o
empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), del 4rt al 20è, i un màxim del 25%
sobre el 75% de la base reguladora que perceben de part de l’entitat gestora, mútua o
empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), des del dia 21 en endavant.
Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, l’ajuntament
pot complementar les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en el Règim
General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei un màxim del 25% sobre el
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75% de la base reguladora que perceben de part de l’entitat gestora, mútua o empresa
col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), a partir del 1er dia de baixa.
I quan, en consideració a supòsits excepcionals i degudament justificats el personal
funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei
es trobi en les següents situacions:
-

hospitalització
intervenció quirúrgica
situacions de risc durant l’embaràs
situacions de violència de gènere
totes aquelles malalties greus que s’enumeren en l’Annex del Reial Decret 1148/2011,
de 29 de juliol.

l’ajuntament complementarà, des del primer dia de baixa, les percepcions de l’entitat
gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), fins al 100% de les
retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc
la incapacitat.
2.3. S’ha de tenir en compte que la Disposició Transitòria 1a del Reial decret llei 20/2012
estableix que el disposat en l'article 9 no serà d'aplicació als empleats públics que a la seva
entrada en vigor, es trobin en la situació d'incapacitat temporal.
I per altra banda, l’art. 9.7 diu que se suspenen els Acords, Pactes i Convenis vigents que
contradiguin el disposat en aquest article. En el mateix sentit es pronuncia l’art. 16 del
mateix Reial decret llei, quan diu que se suspenen i queden sense efecte els acords, pactes
i convenis per al personal del sector públic definit en l'article 22 de la Llei 2/2012, de 29 de
juny, de Pressupostos generals de l'Estat, subscrits per les Administracions públiques i els
seus organismes i entitats que continguin clàusules que s'oposin al disposat en el present
títol.
2.4. Quan l’art. 9 del Reial decret llei 20/2012 diu que cada Administració Pública podrà
complementar les prestacions, hem d’estar al que disposen els arts. 22.1.i) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local i 52.1.j) del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
que estableixen que la competència recau en el Ple de l’Ajuntament, així com als arts. 47.1 i
114.1 de les mateixes normes, respectivament, que estableixen que el quòrum exigible per
aprovar-ho serà la majoria simple del nombre de membres presents.
2.5. Atès que els recursos ordinaris del pressupost de l’Ajuntament són suficients per fer
front a aquesta possibilitat de complementar les prestacions per situacions d'incapacitat
temporal, en els termes i amb les limitacions establerts.
Per tot això,
RESOLC
PRIMER.- Acordar complementar, en els termes del que estableix el Reial decret llei
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la
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competitivitat, les prestacions que percebrà el personal funcionari inclòs en el Règim
General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei:
a) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, un complement
retributiu del 50% els 3 primers dies, un altre del 15% sobre la percepció de l’entitat
gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), del 4rt al 20è, i un
altre del 25 % sobre la percepció de l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora
autoritzada (INSS/MÚTUA), des del dia 21 en endavant.
b) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, un
complement retributiu del 25% sobre la percepció de l’entitat gestora, mútua o empresa
col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA),a partir del 1er dia de baixa.
c) Quan, en consideració a supòsits excepcionals i degudament justificats el personal
funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al seu
servei es trobi en les següents situacions:
- hospitalització
- intervenció quirúrgica
- situacions de risc durant l’embaràs
- situacions de violència de gènere
- totes aquelles malalties greus que s’enumeren en l’Annex del Reial Decret
1148/2011, de 29 de juliol.
un complement, des del primer dia de baixa, de les percepcions de l’entitat gestora,
mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), fins al cent per cent de les
retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir
lloc la incapacitat.
SEGON.- Aquest complement no serà d'aplicació als empleats públics que a l’entrada en
vigor del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, que fou el dia 15 de juliol 2012, es trobin en
la situació d'incapacitat temporal, als quals se’ls aplicarà la normativa en vigor anterior a
aquesta data.
TERCER.- Que el Ple de l’Ajuntament, per majoria simple dels seus membres, acordi
suspendre i deixar sense efecte, en els termes del que estableix el Reial Decret-llei 20/2012,
de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat, els Acords, Pactes i Convenis vigents que contradiguin el disposat en el seu
article 9.
QUART.- Que es notifiqui aquesta resolució als òrgan de representació dels treballadors de
l’Ajuntament.
CINQUÈ.- Sotmetre la present resolució a la ratificació del Ple.
Intervencions:
Sra. Alcaldessa: hem intentat buscar un equilibri, abans amb el conveni era del 100%. El
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personal no abusa de les baixes.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada
amb el següent resultat:
 Vots a favor: 5 CIU, 4 PSC, 1 ICV i 1 PP.
 Vots en contra: 0.
 Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS.

4. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. D/12/117, DE 28 DE
SETEMBRE DE 2012, PER LA QUAL S’APROVA LA CONTRACTACIÓ DE LA SRA.
LOURDES MEROÑO CORIA COM A TÈCNIC AUXILIAR D’AUDIOVISUAL, L/12/027.
En data 28 de setembre de 2012, l’Alcaldessa va adoptar la resolució núm. D/12/117, per la
qual s’aprova la contractació de la Sra. Lourdes Meroño Coria com a Tècnic auxiliar
d’audiovisual, la qual es transcriu a continuació:
“A la vista de la voluntat de Ràdio Banyeres i Ràdio Domenys de col·laborar per a l’emissió
radiofònica, en data 26 de setembre de 2012 es va signar un conveni entre l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès i l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys per a la gestió conjunta
de les ràdios municipals.
El conveni va ser aprovat per acord de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de
data 27 de setembre de 2012.
Atès que a la clàusula quarta de l’esmentat conveni l’Ajuntament de Banyeres es
compromet, mitjançant professionals de l’emissora, a tutoritzar la formació radiofònica de la
direcció de Domenys Ràdio i l’assessorament tècnic.
Per tot això, l’Ajuntament creu convenient la contractació de la Sra. Lourdes Meroño Coria
com a Tècnic auxiliar d’audiovisual amb una jornada de 20 hores setmanals. La durada del
present contracte es vincula a la vigència del conveni abans esmentat que, segons la seva
clàusula vuitena, s’estén fins el 31 de desembre de 2013.
Que donat que no disposem de cap persona contractada perquè dugui a terme aquestes
funcions, es considera urgent i inajornable la seva contractació per poder seguir prestant el
servei de Ràdio Banyeres.
Per tot això, i en ús de les facultats conferides per la vigent legislació de règim local,
DECRETO:
PRIMER.- Aprovar la contractació de la Sra. Lourdes Meroño com a Tècnic auxiliar
d’audiovisual amb una jornada laboral de 20 hores setmanals. El contracte s’inicia en data 2
d’octubre de 2012 i la seva durada es vincula a la vigència del conveni signat entre
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys per a la
gestió conjunta de les ràdios municipals, per tant amb una durada de fins el 31 de desembre
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de 2013.
SEGON.- Notificar el present acord a la Sra. Lourdes Meroño Coria, a la gestoria Vandellós i
Associats i a la Sra. Birgitte-Amada Knoph, com a delegada de personal d’aquest
Ajuntament.
TERCER.- Ratificar el present acord en la propera Junta de Govern Local”.
En data 11 d’octubre la Junta de Govern Local va ratificar la resolució anterior.
Atès l’art 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple;
ÚNIC.- Donar compte de la contractació de la Sra. Lourdes Meroño com a Tècnic auxiliar
d’audiovisual de Ràdio Banyeres amb una jornada laboral de 20 hores setmanals
Intervencions:
Sr. Inglada: manifesta que abandona la sessió com a protesta perquè l’equip de govern ha
incomplert un acord del Ple, no s’ha respectat res del que es va parlar.
Diligència del secretari: per fer constar que el Sr. Inglada abandona la sessió a les 20.25h.
Sra. Alcaldessa: ara emetem gràcies als aparells de Ràdio St. Jaume dels Domenys,
necessitem a una persona que ho porti, es vital poder-la contractar.
Sr. Menéndez: en el expediente debería estar el curriculum. El convenio es hasta diciembre
de 2013.
Sra. Alcaldessa: t’ho passarem si el vols. Ens beneficiem d’unes instal·lacions que en cas
contrari hauríem de comprar. Nosaltres son competent per decidir sobre els serveis, de la
mateixa manera que el curs de pintura no era viable aquest hem decidit tirar-ho endavant.
Varem quedar que donaríem un marge per veure si la Ràdio era viable.
Sr. Merino: sí pero se acordó que se revisaría en junio de 2013.
Sra. Ordoñez: el conveni diu que la durada és fins 31 de desembre de 2013.
Sr. Menéndez: no aparece en el convenio que se ceda material.
Sra. Alcaldessa: al juny mirarem com està, no em comprometo a trencar el conveni. Estem
esperant que un altre Ajuntament es sumi. La idea es l’autofinançament de la Ràdio però a
vegades és difícil. Ara tenim propaganda i el conveni amb la Xarxa de Comunicació Local.
Sr. Acosta: el Jove Baix Penedès vol mancomunar ràdios.
Sra. Alcaldessa: intentarem que sigui el menys deficitària possible.
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Sr. Santalla: para el resto de personas que buscan trabajo es un agravio, parece que se
pone al gente a dedo. Nadie puede demostrar si es mejor o peor, no hay bases para
escoger al personal.
Sra. Alcaldessa: abans també es feia així, la que va estar vuit mesos a Bellvei va ser ella,
ho va fer altruistament.
Sr. Santalla: doncs es fan unes bases i que es puntuï. Quan s’acabi el contracte el 31 de
desembre de 2013 es tornarà al fer el mateix.
Sra. Alcaldessa: prenem nota.
Sr. Merino: el principio de igualdad el grupo PSC se lo ha saltado a la torera, la gente que
se contrataba era de confianza con contrataciones a dedo, es algo a rectificar. Ahora no se
pueden sacar plazas a concurso. Pido al secretario que emita informe sobre la legalidad de
Radio Banyeres. La urgencia es la única vía de contratación.
Sr. Santalla: como unos lo hicieron mal, ahora también. El Ayuntamiento tiene una
sociedad.
Sr. Merino: sabes que está dada de baja de la actividad. Si pudiéramos sacar a concurso
las plazas lo haríamos.

Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 20.40 hores,
donant fe de tot allò, jo el Secretari que certifico.
Banyeres del Penedès, 29 d’octubre de 2012.
Alcaldessa

Secretari- Interventor

Núria Figueras Tuset

Joan Manel Ferrera

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

