
 
Ajuntament de Banyeres del Penedès                  
                    (Tarragona)    

ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2018/10 El ple 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 15 / de novembre / 2018 

Durada Des de les 19:03 fins a les 20:32 hores 

Lloc Sala de Plens 

Presidida per Amadeu Benach i Miquel 

Secretari José Félix Velasco Martínez 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

39689555L Amadeu Benach i Miquel SÍ

39718771W Anna Jané Caralt SÍ

36572173B Anna Ordóñez Rivero SÍ

35013086W Ida Pilar Josefa Berdusan Farré SÍ

46333082L Joan Roig i Soria SÍ
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39654927Y Joana Josepa Fernández Coll SÍ

39684489J Jordi Guasch Bea SÍ

39636281J Lluís Inglada i Jané SÍ

77785897N Luís Enrique Rodríguez Rivas SÍ

39720816T Marian Sainz López SÍ

39643552Q Núria Figueres Tuset SÍ

  

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President 
obre  la  sessió,  procedint  a  la  deliberació  sobre  els  assumptes  inclosos  en 
l’ordre del dia

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

 Acta Ple en sessió ordinària de data 20 de setembre de 2018 
(PLN/2018/8)

 Acta Ple en sessió extraordinària de data 25 d'octubre de 2018 
(PLN/2018/9)

INTERVENCIONS/ EXPLICACIONS DE VOT

PDeCAT

El Sr. Jordi Guasch Bea, portaveu del PDeCAT comenta el següent:

“Trobo a faltar a l’acta del 25 d’octubre de 2018 respecte a l’acord de modificació del  
POUM, la següent explicació de vot: el nostre vot és favorable, per tal de no perjudicar  
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l’activitat  empresarial  d’EQ Esteve,  no obstant,  es discrepa de la informació rebuda i 
sobretot de la incorrecció de la part resolutiva de l’acord presentat.

El  Secretari,  desprès  de  fer  consulta  prèvia  al  plenari,  comenta  que  s’aprova  per 
unanimitat afegint el text indicat a l’acta d’aquesta sessió. 

PSC

La Sra. Anna Ordóñez Rivero, portaveu del PSC comenta el següent:

“No tenim res a comentar, el nostre vot és a favor.”

 

Expedient 1365/2018. Moció amb motiu del primer aniversari de l'1 
d'octubre

Favorable Tipus de votació: Ordinària

Vots emesos: 11

A favor: 8, BNY (4), ICV (1) i PDeCAT(3)

En contra: 0,

Abstencions: 3, PSC (3)

Absents: 0

MOCIÓ AMB MOTIU DEL PRIMER ANIVERSARI DE L’1 D’OCTUBRE   

La data de l’1 d’octubre de 2017 perviurà per sempre en la memòria col·lectiva d’aquest  
país.  Un  any  després  i  en  el  seu  primer  aniversari,  commemorem una fita  històrica 
d’exercici democràtic i de defensa democràtica del dret d’autodeterminació dels pobles, 
per tal que els ciutadans poguessin decidir lliurament el seu futur.

Més de dos  milions de persones van decidir  participar  activament  en  el  referèndum, 
malgrat els intents previs d’atemorir a la població per part del govern espanyol i a través 
dels seus braços judicials i policials. Dos milions de conciutadans i conciutadanes van 
defensar els col·legis electorals, dormint-hi el dia abans i també defensant les urnes i les 
paperetes  davant  dels  atacs  desproporcionats  i  bestials  de  la  policia  espanyola.  Les 
forces de seguretat espanyoles van ferir a més de 1.000 veïns i veïnes i van carregar 
violenta i desproporcionalment contra un poble pacífic que defensava la democràcia i el 
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dret a votar. L’estat espanyol, lluny d’intentar buscar una solució acordada i pactada amb 
el govern català per tal que el poble de Catalunya pogués votar, tal i com es reclamava 
des  del  govern  de  la  Generalitat,  va  decidir  emprar  la  violència,  la  intolerància  i  la 
brutalitat com a resposta a una demanda de més i millor democràcia. 

Van ser molts els ciutadans que van rebre cops i garrotades per part de la policia, i la 
guàrdia  civil,  i  que  van  defensar  a  ultrança  que  es  pogués  seguir  votant.  Avui  és 
necessari  recordar  aquests  fets  i  reivindicar  la  fortalesa,  tenacitat  i  resiliència  dels 
ciutadans i ciutadanes d’aquest país que van plantar cara a la repressió i van posar en  
evidència davant la comunitat internacional a un estat incapaç de transitar davant d’una 
demanda democràtica. 

El dia 3 d’octubre el poble català, d’una manera molt tranversal, va sortir al carrer com a  
acte de rebuig a la violència policial i per demandar, de nou, la llibertat per poder decidir 
el nostre futur com a poble. Aquest dia, el 3 d’octubre, és també una diada rellevant que 
mostra  el  denominador  comú de  la  immensa majoria  del  poble  català:  tenim dret  a 
decidir.

Però malgrat aquesta transversalitat majoritària en el si de la nostra societat a favor del 
dret a decidir, i les reiterades crides al diàleg, l’estat espanyol va seguir exercint un paper 
de repressió empresonant als líders de l’ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart,  
aplicant l’article 155 de manera arbitrària i il·legítima, desmantellant la sobirania popular, i 
posteriorment empresonant a diversos líders polítics, que encara avui són a la presó: el  
Vicepresident Oriol Junqueras, la Presidenta Carme Forcadell, els Consellers Jordi Turull, 
Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull  i  Dolors Bassa,  i  forçant l’exili  del President 
Carles  Puigdemont,  els  Consellers  Lluís  Puig,  Meritxell  Serret,  Toni  Comín,  Clara 
Ponsatí, i de Marta Rovira i Anna Gabriel. 

Ells, el govern de Catalunya, juntament amb els ciutadans, van fer possible el referèndum 
de l’1 d’octubre, i van anteposar l’interès general i del país a qualsevol altre. Van corre un 
risc alt i n’han pagat un preu molt dur i injust: la presó o l’exili. Avui, indubtablement, el  
nostre pensament és amb ells i tornem a reclamar el seu immediat alliberament. Llibertat  
presos polítics i exiliats!

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès proposa l’adopció dels 
següents acords: 

PRIMER.- Reivindicar  i  agrair  a  totes  aquelles  persones  que  van  fer  possible  el 
referèndum  d’autodeterminació  del  passat  1  d’octubre,  malgrat  les  amenaces,  l’ús 
il·legítim de la violència i la brutalitat policial per part del govern espanyol.

SEGON.- Reiterar la inapel·lable necessitat que el govern de l’estat espanyol s’assenti a 
negociar  un referèndum acordat  i  a acceptar  el resultat  democràtic que s’obtingui del 
plebiscit.  Sense  descartar  altres  opcions  o  sistemes  proposats  que  puguin  fer-ho 
possible.
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TERCER.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítics i el  
retorn dels exiliats.  

QUART.- Donar  trasllat  d’aquesta  moció  als  grups  parlamentaris  del  Parlament  de 
Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, 
als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU 
per als Drets Humans (ACNUDH).

INTERVENCIONS/ EXPLICACIONS DE VOT

PDeCAT

El Sr. Jordi Guasch Bea, portaveu del PDeCAT comenta el següent:

“No només pensem votar a favor d’aquesta moció, si no que ens hi adherim plenament. 

Teníem previst, demanar la seva inclusió en aquesta sessió plenària, si no hagués estat  
incorporada en l’ordre del dia. El que trobem a faltar, és que aquest tipus d’actuacions, no 
es duguin a terme amb més intensitat per part del nostre govern, i hàgim d’esperar que 
es proposin des d’altres estaments o entitats. Nosaltres us proposem anar un pas més 
enllà, si no ho consideren vostès massa arriscat. Perquè no fem palesa d’una forma més 
manifesta la nostra disconformitat amb l’empresonament dels presos polítics, proposem 
penjar una pancarta a la façana de l’ajuntament com ja han fet molts altres ajuntaments? 
Els  semblaria  bé,  afegir  un  punt  més,  en  aquesta  moció  per  tal  que  el  balcó  de 
l’ajuntament  hi  hagués  un  recordatori  cada  dia,  sobre  la  voluntat  que  tenim de  que 
s’alliberin els nostres representants polítics i civils, i que aquest posicionament no quedi 
únicament  relegat  als  assistents  que avui  estem aquí  al  ple.  I  ja  posats  a demanar, 
perquè no plantegem posar el nom “1 d’octubre”  i  fer un reconeixement més explícit, 
encara si cal, en algun carrer o plaça del nostre municipi?”

El Sr. alcalde descarta la possibilitat d’incloure un punt més en aquesta moció.

PSC

La Sra. Anna Ordóñez Rivero, portaveu del PSC comenta el següent:

“Aquest  grup  municipal  no  entrarà  a  valorar  aquesta  moció,  perquè  és  una  moció 
supramunicipal, de contingut molt sensible i amb diversitat d’opinions al nostre municipi, 
per aquest motiu, el nostre vot és abstenció.”
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Expedient 1293/2018. Adhesió de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès 
a l’Acord marc del servei de mediació d’assegurances de l'ACM

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE

 

APROVAR,  SI  S’ESCAU,  L’ADHESIÓ  ALS  ACORDS  MARC  DEL  SERVEI  DE 
D’ASSEGURANCES  (EXP.  2015.04)  I  DEL  SERVEI  DE  MEDIACIÓ 
D’ASSEGURANCES (Exp. 2015.01) I DEL   SERVEI D’ASSEGURANCES DE DANYS A 
EDIFICACIONS I  INSTAL·LACIONS   (EXP.  2017.06)  DEL CONSORCI  CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL (CCDL) i L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I 
COMARQUES (ACM).- Exp. 1293/2018.

 

Antecedents.-

1.-  El  CCDL,  per  encàrrec  de  l’ACM,  promou  periòdicament,  mitjançant  les  seves 
Centrals de Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya recorrent a la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació 
administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, 
principalment el denominat Acord marc, fórmula, que possibilita la contractació de forma 
agregada de bona part de les demandes de subministraments i serveis que es pretenen 
atendre,  d’acord  amb  les  necessitats  a  satisfer  de  les  entitats  locals  adherides  a 
l’Associació i detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat i estudis que 
porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat.

Servei de pòlisses d’assegurances

2.-  Havent-se tramitat la corresponent licitació (Exp. 2015.04),  mitjançant procediment 
obert  amb  valors  harmonitzats,  d’acord  amb  els  plecs  de  clàusules  administratives 
particulars i  prescripcions tècniques aprovats per  acord de la Comissió Executiva del 
CCDL de 14 de juliol de 2015 i publicats al perfil de contractant de la citada entitat, en  
relació als articles concordants dels TRLCSP i resta e normativa concordant aplicable, en 
resultà,  que  el  CCDL mitjançant  l’acord  adoptat  en  la  sessió  de  la  seva  Comissió 
Executiva de data 30  de  novembre de 2015,  va aprovar  adjudicar  l’Acord  marc dels 
serveis  d’assegurances  amb destinació  a  les  entitats  locals  de  Catalunya (Expedient 
2015.04),  d’acord  amb  el  següent  detall  d’empreses  seleccionades  per  lots,  per  un 
període  de  dos  anys  amb  efectes  des  l’1  de  gener  de  2016,  formalitzant-se  les 
esmentades actuacions mitjançant la signatura del corresponent contracte en data 30 de 
desembre de 2015:
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Ø  Lot 2. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y Reaseguros

Ø  Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en España

Ø  Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, 
Sucursal en España

Ø  Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a favor 
de  la  mercantil  Segurcaixa  Adeslas,  S.A.  de  Seguros  y  Reaseguros.  Lot, 
actualment  cedit,  de  conformitat  amb  els  antecedents  que  seguidament  es 
relacionen a favor d’AIG Europe Limited Sucursal en España.

Ø  Lot 7.  Defensa Jurídica i  reclamació de danys a favor de la mercantil  Arag,  SE 
Sucursal en España

3.-  En data  10  de  febrer  de  2016,  i  prèvia  tramitació  del  corresponent  procediment 
administratiu a tal efecte, la Comissió Executiva del CCDL va acordar aprovar la cessió,  
com a modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, del mencionat Acord marc, pel  
que fa a tots els seus lots, a favor de l’ACM, per tal que aquesta última es subrogués, en 
la  posició  del  CCDL  en  relació  amb  tots  els  drets  i  deures  derivats  de  la  relació 
contractual,  així  com en relació a qualsevol  altre efecte jurídic,  formalitzant-se la dita 
cessió en data 28 de juny de 2016. 

4.- Mitjançant  la  Resolució  de  la  Central  de  Contractació  de  l’ACM,  de data  28  de 
novembre de 2017 i prèvia tramitació del corresponent procediment a tal efecte d’acord 
amb el Reglament regulador del funcionament de l’esmentada Central de Contractació, 
va ser aprovada definitivament la pròrroga de l’Acord marc per un període addicional de  
12 mesos més, amb efectes des de l’1 de gener de 2018 fins a les 24 hores del dia 31 de 
desembre de 2018, pel que fa, respectivament als seu lots 3 i 5 adjudicats a l’empresa 
ZURICH INSURANCE PLC i ARAG, SE i al  seu lot 7 adjudicat a l’entitat ARAG, SE,  
formalitzant-se l’esmentada pròrroga en data 12 de desembre de 2017, amb les citades 
adjudicatàries.

Així mateix i prèvia tramitació del corresponent procediment a l’efecte, en data 12 de 
desembre de 2017, fou aprovada una Resolució de la Central de Contractació de l’ACM 
disposant  aprovar  definitivament  la  pròrroga  de l’Acord  marc en  relació  al  seu lot  2, 
adjudicat a l’entitat  VIDA CAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEUROS, per un període 
addicional 12 mesos més, amb efectes des de l’1 de gener de 2018 fins a les 24 hores 
del dia 31 de desembre de 2018, així com  la modificació prevista al PCAP d’aplicació 
consistent en incrementar el límit del pressupost de licitació fins al 50% addicional en 
relació  al  mencionat  lot  com  a  conseqüència  de  l’increment  d’entitats  destinatàries 
adherides, actuacions que es formalitzaren en data 19 de desembre de 2018. 
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Mitjançant sengles Resolucions de la Central de Contractació de l’ACM de 28 i 29 de 
desembre de 2017 i prèvia tramitació dels corresponents procediments a l’efecte d’acord 
amb el seu Reglament de funcionament va ser autoritzada la cessió del lot 6 de l’Acord,  
adjudicat a l’entitat SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS,  a 
favor d’AIG EUROPE LIMITES (Sucursal en España), així com la seva pròrroga per un 
període addicional 12 mesos més, amb efectes des de l’1 de gener de 2018 fins a les 24 
hores del dia 31 de desembre de 2018, actuacions que es formalitzaren en data 29 de 
desembre de 2018.

 

En data 12 de desembre de 2017 i  prèvia tramitació del  corresponent procediment a 
l’efecte d’acord amb el  Reglament de funcionament de la Central  de Contractació de 
l’ACM, fou aprovada una Resolució de l’esmentada Central de Contractació disposant 
aprovar definitivament la pròrroga de l’Acord marc en relació al seu lot 1, adjudicat a 
l’entitat SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y RESGUARDOS, per un període 
addicional de 3 mesos més amb efectes des de l’1 de gener de 2018 fins a les 24 hores 
del dia 31 de març de 2018.

5.- Finalment, havent-se tramitat la licitació de l’Acord marc del servei d’assegurances de 
danys a edificacions i  instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp.  2017.06),  mitjançant  procediment  obert,  d’acord  amb  els  plecs  de  clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per acord de la Comissió 
Executiva del CCDL de 1 de desembre de 2017 i publicats al perfil de contractant de la 
citada  entitat,  en  relació  als  articles  concordants  dels  TRLCSP  i  resta  e  normativa 
concordant aplicable, en resultà, que el CCDL mitjançant l’acord adoptat en la sessió de 
la seva Comissió Executiva de data 8 de març de 2018, va aprovar adjudicar l’Acord 
marc del servei d’assegurances de danys a edificacions i instal·lacions amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.06), a l’empresa SEGUROS CATALANA DE 
OCCIDENTE, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD UNIPERSONAL, per un 
període màxim de vint-i-dos mesos a partir  de l’1 d’abril  de 2018, formalitzant-se les 
esmentades actuacions mitjançant  la signatura del  corresponent contracte en data 17 
d’abril de 2018.

Servei de mediació d’assegurances

 

6.- En la sessió de la Comissió Executiva del  Consorci  Català pel  Desenvolupament 
Local que va celebrar-se el dia 14 de juliol 2015 i prèvia tramitació de la corresponent 
licitació mitjançant  procediment obert  amb valors harmonitzats de conformitat  amb el 
que determina el TRLCSP i resta de normativa concordant aplicable, s’acordà adjudicar 
a la societat mercantil “Ferrer & Ojeda Asociados Correduria de Seguros, S.L.”, l’Acord 
marc  del  servei  d’assessorament  i  mediació  d’assegurances  amb  destinació  a  les 
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entitats  locals  de  Catalunya  (Exp.  2015.01),  d’acord  amb  els  plecs  de  clàusules  i 
prescripcions tècniques aprovats per aquesta entitat en la sessió de la seva Comissió 
Executiva de data 21 d’abril de 2015, formalitzant-se les citades actuacions en data 7 
d’agost de 2015 mitjançant el corresponent contracte. 

 

7.-  En data  10  de  febrer  de  2017,  i  prèvia  tramitació  del  corresponent  procediment 
administratiu a tal efecte, la Comissió Executiva del CCDL va acordar aprovar la cessió, 
com a modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, del mencionat Acord marc del 
servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2015.01), subscrit entre el CCDL i la mercantil Ferrer & Ojeda Asociados 
Correduria de Seguros, S.L.,  a favor de l’ACM, per a la subrogació,  d’aquesta última 
entitat, en la posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de la relació 
contractual,  així  com en relació a qualsevol  altre efecte jurídic,  formalitzant-se la dita 
cessió en data 28 de juny de 2016. 

 

8.- En data 21 de novembre de 2017, i prèvia tramitació del corresponent procediment a 
l’efecte, la Central de Contractació de l’ACM va adoptar una Resolució en virtut de la 
qual fou aprovada definitivament la seva primera pròrroga, per un període addicional de 
12 mesos més, en els mateixos termes i  condicions que es venia prestant el servei, 
formalitzant-se l’esmentada pròrroga en data 30 de novembre de 2017.)

 

Fonaments jurídics

D’acord  amb  el  que  determina  l’article  20  del  TRLCSP  els  contractes  de  serveis 
d’assegurances tenen la consideració de contractes privats i  es regeixen en quan als 
seus efectes i extinció pel dret privat.

Vist allò que disposen els articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la 
LBRL respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes. 

Vist allò que disposen els articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords  
marc.

(Afegir  altres fonaments jurídics que es considerin,  en matèria  de la competència de 
l’òrgan que adopta l’acord, fiscalització i aprovació de la despesa...etc.)

D’acord amb els antecedents i fonaments relacionats,

S’ACORDA:

Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès a l’Acord marc del 

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



 
Ajuntament de Banyeres del Penedès                  
                    (Tarragona)    

servei de mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2015.01) adjudicat a Ferrer & Ojeda, passant l’esmentada entitat a tenir la condició  
de Mediador de l’Ajuntament.

 

Segon.- Aprovar l’adhesió de L’Ajuntament de Banyeres del Penedès a l’Acord marc 
del  servei  d’assegurances  amb  destinació  a  les  entitats  locals  de  Catalunya  (Exp. 
2015.04) i contracte les Pòlisses que a continuació s’indiquen: 

 

(_X_) Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en 
España,  per  un  import  de 593,81 euros,  amb vigència  des  del  28/05/2018  al 
27/05/2019

 

(_X_)  Lot  5.  Responsabilitat  Civil  Patrimonial  a  favor  de  la  mercantil  Zurich 
Insurance  PLC,  Sucursal  en  España,  per  un  import  de  3.938,33  euros,  amb 
vigència des del 31/05/2018 al 31/05/2019 

 

Tercer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès a l’Acord marc del 
servei d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les entitats 
locals  de  Catalunya  (Exp.  2017.06)  i  contracte  la  pòlissa  de  danys  a  edificis  i  
instal·lacions a Seguros Catalana Occidente,  SA de Seguro y  Reaseguros,  Sociedad 
Unipersonal per un import de 5566,68 euros, i amb vigència des del 31/05/18 al 30/05/19.

 

Quart.-  Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva recepció per 
part de Ferrer & Ojeda o a l’ACM-CCDL.

 

Cinquè.- Notificar l’adopció del present acord a l’ACM-CCDL (c/ València 231, 6º, 08007, 
Barcelona) i a Ferrer & Ojeda ( C/ Tamarit 155-159, 08015 de Barcelona), així com a la 
resta  d’interessats  que  s’escaigui,  i  donar-li  els  efectes  de  publicitat  que  siguin 
preceptius.

 

Sisè.- Per  a  dur  a  terme aquestes  adhesions  s’han  d’anul·lar  en  temps  i  forma  les 
pòlisses actuals. A tal fi, s’autoritza expressament a Ferrer & Ojeda perquè pugui anul·lar  
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les pòlisses actuals amb les companyies asseguradores.

INTERVENCIONS/ EXPLICACIONS DE VOT

PDeCAT

El Sr. Jordi Guasch Bea, portaveu del PDeCAT comenta el següent:

“Trobem encertat, que el nostre ajuntament aprofiti les negociacions econòmiques que 
duu a terme l’ACN per tal d’aconseguir millors preus de diferents bens i serveis per tots 
els  ajuntaments,  precisament,  aquesta  és  una  de  les  principals  funcions  que  tenen 
aquestes entitats, exercir com a central de compra. A partir d’ara, les assegurances que 
hagi  de contractar  aquest  ajuntament,  podran gaudir  de  millor  condicions en tots  els 
sentits, però precisament per aquest motiu, que no enteníem, ni entenem, que ja de bon 
principi, des d’aquest mandat vostès haguessin renunciat a una altra compra agregada, 
precisament, la de telefonia mòbil que l’ajuntament tenia contractada i amb la qual, es va 
arribar a rebaixar un 70% del cost d’aquest servei, i  vostès van decidir unilateralment 
rescindir d’aquell acord, i contractar directament amb una companyia. Una contractació, 
que per cert, que vam demanar ja fa anys, que ens expliquessin, i que a hores d’ara ara 
encara  segueix  sense  explicar,  perquè,  pel  que  fa  l’increment  del  cost  real  que  ha 
suposat no seguir amb l’empresa i les tarifes que havia negociat amb l’ACN. Esperem 
que  en  el  futur,  aquest  ajuntament  s’aprofiti  més  sovint,  d’aquest  tipus  de  compres 
agregades. El nostre vot serà a favor, evidentment.”

PSC

La Sra. Anna Ordóñez Rivero, portaveu del PSC comenta el següent:

“Si l’adhesió a l’Acord suposa una millora de les condicions en les assegurances i a més, 
s’abarateixen els  seus costos,  veiem que això és  positiu.  Però,  volem remarcar  que 
aquesta adhesió es realitzi  una vegada és compleixin les dates de venciment de les 
assegurances, perquè no hi hagi cap sanció econòmica.

Com que és una millora tant quantitativa com qualitativa, el nostre vot és a favor.”

 

Expedient 1386/2018. Aprovació del Pla d'Acció per l'Energia sostenible 
(PAES)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE

 

APROVACIÓ, SI S’ESCAU,   DEL PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE  .- Exp. 
1386/2018    

La  Comissió  Europea  va  posar  en  marxa,  l’any  2008,  el  que  ha  denominat  “Pacte 
d’Alcaldes/esses”,  una  de  les  iniciatives  més  ambicioses  com  a  mecanisme  de 
participació de la ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic i l’escalfament de la Terra.

 

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès es va adherir al Pacte d’Alcalde i Alcaldesses per 
acord de Ple que va tenir lloc en data 24 de novembre de 2015.

 

El  Pacte compromet  els  municipis  adherits  a aconseguir  els  objectius comunitaris  de 
reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) en els seus territoris en 
més  d’un  20%  fins  l'any  2020,  tot  incrementant  en  un  20%  l'eficiència  energètica  i  
aconseguint que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables. 
Així, els municipis adherits han d’elaborar el seu inventari de les emissions de referència 
(IRE) i el seu Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), amb la definició de les accions  
a endegar per fer realitat aquests valors de reducció.

 

D’altra  banda,  l’Ajuntament  de  Banyeres  del  Penedès  també  vol  avançar  cap  a 
l’adaptació de la UE al canvi climàtic i millorar la preparació dels ens locals per respondre 
als efectes del canvi climàtic. Per aquest motiu, el PAES del municipi fa també esment 
als riscos i vulnerabilitats del municipi davant el canvi climàtic i a les accions d’adaptació.

Les competències atribuïdes al Plenari de l’Ajuntament estan regulades per l’art. 52.2.b) 
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril. 

 

Per tot això, i en ús de les atribucions que m'ha estat conferides proposo al ple l'adopció 
dels següent acords:

Primer.- Aprovar el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible del municipi  de Banyeres del 
Penedès. Annex I.
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Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona.

 INTERVENCIONS/ EXPLICACIONS DE VOT

PDeCAT

El Sr. Jordi Guasch Bea, portaveu del PDeCAT comenta el següent:

“En aquet punt, voldríem començar comentant un aspecte que ens ha semblat curiós i 
que no parem de detectar sovint, són les ganes de figurar que té el nostre alcalde. 

Només mirar la portada del document i apareixen els noms de tots els tècnics que l’han 
elaborat i també el del nostre alcalde. Pel que sembla, no ha participat cap tècnic de 
l’ajuntament, tots son tècnics externs. Aleshores, perquè tenim tècnics municipals si quan 
s’elabora un document d’aquestes característiques, ells no hi participen? En fi, només és 
una anècdota, o no. Pel nostre entendre, qui hauria de coordinar (que es la figura que 
apareix com el senyor alcalde) a un equip de tècnics, hauria de tenir com a mínim la 
mateixa qualificació i em sembla que no és el cas. És una anècdota, és una anècdota.

Pel que fa al pla, com comprendran no ens ha estat possible estudiar-lo, són més de 125 
pàgines, amb deteniment, perquè no només és això, si no que hem de llegir moltes actes 
i molts decrets, però sí que algunes coses hem pogut veure, per exemple, que només 
s’han fet  avaluacions energètiques de 5 instal·lacions municipals  i  per  tant,  trobem a 
faltar la piscina, l’hotel d’entitats, el camp de futbol, el local de joves, el centre cívic, Les  
Masies, Saifores, El Priorat,  el  gimnàs municipal, magatzem municipal,  el  museu; per  
tant, no sé fins a quin punt, és molt fidedigne aquest pla. 

Per altra banda, també la situació actual de que el nostre ajuntament,  no té cap mena de 
producció sostenible, fotovoltàica, hidroelèctrica, ni eòlica i que la única previsió que hi ha 
en aquet sentit, és dotar de plaques fotovoltaiques el poliesportiu per la generació d’aigua 
calenta sanitària, una planificació a curt i mig termini insuficient si es pretén revertir la 
generació de CO2, que entenem que és l’objecte d’aquest document i que a hores d’ara, 
no sembla que tingui previsions de fer, perquè ni n’hem sabut veure partides adients en 
el pressupost ni tampoc les veiem en cap de les modificacions que ens presenten.

Un detall  també, important  que veiem, tal  com hem dit  abans, no hem pogut fer una 
lectura  exhaustiva  del  document,  però  intentant  fer  algunes  cerques,  no  hem sabut  
trobar, no vol dir que no hi sigui, cap referència al centre logístic de CIMALSA, la qual 
cosa,  ens  fa  dubtar  de  l’exhaustivitat  d’aquest  estudi,  quan  no contempla  l’afectació 
mediambiental que més afecta al nostre municipi a curt i mig termini, i llarg evidentment. 
Si que hem vist que en el final del document, hi ha tot un seguit de recomanacions de 
cara a orientar les polítiques municipals a assolir aquest objectius. Una d’elles, és que els 
vehicles municipals siguin més sostenibles ecològicament, i hem de recordar que durant 
aquet mandant s’ha adquirit un nou vehicle que creiem que no va precisament en aquest 
sentit. 
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Nosaltres, tot i  les mancances que sembla que conté aquest document, el  votarem a 
favor,  per  que  entenem  que  de  moment  és  preferible  tenir  aquest  document  amb 
mancances que no pas  no tenir-ne cap.  Ara bé,  esperem que els  compromisos  que 
vostès aquí contemplen els sàpiguen dur a terme.”

PSC

La Sra. Anna Ordóñez Rivero, portaveu del PSC comenta el següent:

“El Canvi climàtic és un tema que afecta cada vegada més al planeta, i per aquest motiu,  
veiem positiu que es duguin a terme plans que contribueixin a adaptar-se a les polítiques 
de la UE en aquesta matèria, i es millorin les instal·lacions del municipi per reduir  els  
efectes d’aquest. És per aquest motiu, que l’any 2015, es va signar un pacte d’alcaldes  
on vam estar presents i es va iniciar la confecció d’aquest, al febrer de 2016, és una pena 
que fins avui no l’hàgim tingut acabat.

Veiem positiu que s’aprovi el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible, perquè és la forma de 
poder aconseguir subvencions  i complir el objectius relacionats amb la millora del Medi  
Ambient. El nostre vot és a favor.” 

L’Alcalde dóna pas al Sr. Inglada, que demana una reflexió global de present i futur, ja  
que, els projectes i plans, no poden quedar oblidats en els calaixos, ho hem vist masses 
vegades, la normativa europea i els plans d’energia sostenibles han de ser com la Bíblia 
per l’Ajuntament, i el programa marc a respectar en qualsevol instrument tècnic, i això,  
repercutirà en l’herència que els hi deixarem als nostres fills. 

 

Expedient  1384/2018.  Modificació  de  Crèdit  núm.  5/2018,  modalitat 
suplement  de  crèdit  i  crèdit  extraordinari,  per  aplicació  del  superàvit 
pressupostari

Favorable Tipus de votació: Ordinària

Vots emesos: 11

A favor: 8, BNY (4), ICV (1) i PSC (3)

En contra: 0, 

Abstencions: 3, PDeCAT (3)
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Absents: 0

PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE

  

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
NÚM.  5/2018,  EN  LA  MODALITAT  DE  SUPLEMENT  DE  CRÈDIT  I  CRÈDIT 
EXTRAORDINARI  PER  APLICACIÓ  DEL  SUPERÀVIT  PRESSUPOSTARI.-  Exp. 
1384/2018    

 

Vista la possibilitat d’aplicar el superàvit pressupostari en l’exercici 2018 a la liquidació 
del compte 413, al finançament d’inversions financerament sostenibles i a l’amortització 
de deute, per provisió de l’Alcaldia s’ha incoat expedient de modificació de crèdits, en la  
qual s’especifica la modalitat de modificació de crèdit, el finançament de les despeses i la 
seva justificació.

 

Vist que s’ha emès informe de Secretaria Intervenció sobre la Legislació aplicable i el 
procediment a seguir.

 

Vist  que  s’ha  emès  Informe  d'Intervenció  sobre  el  compliment  dels  objectius  de  la 
LOEPSF, amb les consideracions següents:

 

“El  pressupost  general  de  l’exercici  2018,  incorporant  les  modificacions  de  crèdit  en  
tràmit:

-        S’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
-        No s’ajusta al compliment de la regla de la despesa.
-        S’ajusta al compliment de l’objectiu del deute públic. 

 

Serà  en  fase  de  liquidació  del  pressupost  on  s’haurà  de  constatar  un  possible  
incompliment d’aquests indicadors i adoptar, si s’escau, noves mesures en el marc del  
Pla econòmic financer vigent, per tornar a l’equilibri i garantir, en tot cas, un compliment  
dels tres objectius en l’últim exercici del pla.”

 

De  conformitat  amb  el  que  es  disposa  en  l'article  177.2  del  Text  Refós  de  la  Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 2/2004, de 5 de març, i en  
l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

 

PRIMER. Aprovar  inicialment  l'expedient  de  modificació  de  crèdits  núm.  5/2018,  del 
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Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, per a 
l'aplicació del superàvit, el detall del qual és el següent:

Inversió financerament sostenible: SUBSTITUCIÓ DE 
LLUMENERES AL PRIORAT DE BANYERES, PRIMERA FASE 27.372,99

Reducció d'endeutament (totalitat del deute viu) 276.776,34

Creditors per despeses pendents d’aplicar al pressupost 14.585,25

TOTAL A DISTRIBUIR 318.734,58

 

 

Els imports aplicats a les diferents destinacions sobre la base de l'Informe d'Intervenció 
són:

 

1r.  Atendre les obligacions pendents d'aplicar  a  pressupost  comptabilitzades a 31 de 
desembre  de  l'exercici  anterior  en  el  compte  de  «Creditors  per  operacions  pendents 
d'aplicar a pressupost», o equivalents, per la quantitat de 14.585,25 €.

 

2n. Finançar inversions sempre que al llarg de la vida útil de la inversió aquesta sigui  
financerament sostenible, per la quantitat de 27.372,99 €.

 

3r.  Amortitzar  operacions  d'endeutament  que  estiguin  vigents,  per  la  quantitat  de 
276.776,34 €.

 

El  resum  de  les  aplicacions  pressupostàries  a  les  quals  es  destinarà  el  superàvit 
pressupostari segons l’establert a l'apartat anterior i que suposarà un increment en les 
aplicacions ja existents, així com la creació d’una nova, serà el següent:

 

 Altes en aplicacions de Despeses

 
1)     CRÈDITS EXTRAORDINARIS

 

 Aplicació Pressupostària Descripció Euros

1650 633.00 Substitució de llumeneres de la Urbanització 
Priorat de Banyeres. 1a fase

121.035,99

  TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 121.035,99
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*Cal considerar que aquesta despesa que es proposa finançar en part amb l’aplicació del superàvit té altres fonts de  
finançament que es detallen a les altes en conceptes d’ingressos, en concret, dos subvencions de la Diputació de  
Tarragona (PAM 2018 i PEXI 2017).

 
2)     SUPLEMENTS DE CRÈDIT

 

 Aplicació 
Pressupostària

Descripció Crèdit 
inicial

Proposta 
augment

Crèdit 
definitiu

0110 913.01 Amortització. Préstec conducció aigua 
Casa Roja

4.221,64 17.942,03 22.163,67

0110 913.02 Amortització. Préstec inversions 2005 10.732,36 21.464,68 32.197,04

0110 913.03 Amortització. Préstec inversions 2008 16.097,58 170.406,82 186.503,36

0110 913.04 Amortització.  Préstec  obra 
subministrament  d’aigua  al  Baix 
Penedès

32.482,44 45.547,13 78.029,57

0110 913.05 Amortització. Préstec escola bressol 21.362,25 21.415,68 42.777,93

9310 227.08 Servei de recaptació a favor de l’entitat. 
Premi Base

55.000,00 14.585,25 69.585,25

  TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT  291.361,59  

 

Total altes crèdits : 412.397,58 euros

 

Altes en Conceptes d'Ingressos

 

Concepte Descripció Euros

870.10 Romanent de tresoreria per a despeses amb finançament 
afectat

318.734,58

761.02 Diputació de Tarragona. PAM. Projecte substitució de 
llumeneres al Priorat de Banyeres

69.903,00

761.03 Diputació de Tarragona. PEXI. Programa de modernització 23.760,00

 TOTAL INGRESSOS 412.397,58

 

Total altes conceptes d’ingrés : 412.397,58 euros
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SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial 
de la Província i en el tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini de quinze dies, durant 
els quals els interessats posaran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. 
L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin 
presentat  reclamacions;  en  cas  contrari,  el  Ple  disposarà  d'un  termini  d'un  mes  per 
resoldre-les». 

 

TERCER. Significar que amb aquest acord es dóna compliment als articles 12.5 i 32.1 de 
la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,  
sobre aplicació del superàvit pressupostari. 

 

QUART.  Significar  que la  corporació  té vigent  un pla econòmic financer,  aprovat  per 
acord plenari  de data 19 de juliol  de 2018, de conformitat amb el qual es donaria un 
compliment de les regles fiscals (estabilitat pressupostària i  sostenibilitat financera)  al 
tancament de l’exercici 2018 i 2019, darrer any del pla. No obstant, amb la incorporació 
de noves despeses al pressupost és previsible un incompliment a 31.12.2018 de la regla 
de la despesa, segons ha informat la Intervenció Municipal, de manera que s’adopta un 
compromís  de  controlar  de  manera  exhaustiva  l’execució  del  pressupost  en  vigor, 
incorporades les modificacions de crèdit en tràmit, no realitzant aquelles despeses que 
no es consideren inajornables. Serà en fase de liquidació del pressupost on procedeix 
valorar el compliment o incompliment de les regles fiscals i reformular, si s’escau, les 
mesures contemplades al pla econòmic financer en vigor. 

 INTERVENCIONS/ EXPLICACIONS DE VOT

El Sr. Alcalde dona pas a la Regidora d’Hisenda que exposa el següent:

“EXPLICACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2018

A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS:
 Despesa  1: Substitució  de  llumeneres  de  la  Urbanització  Priorat  de 

Banyeres: 121.035,99€. 

Per tal d’apartar-se a la normativa vigent i reduir el cost del consum elèctric es 
considera  necessària  la  substitució  de  les  actuals  llumeneres  del  Priorat  de 
Banyeres per unes de menor consum i millor eficiència energètica.
Aquesta  despesa  extraordinària  es  finança  per  l’aplicació  del  superàvit 
pressupostari  per  import  de  27.372,99€  al  considerar-se  una  despesa 
financerament sostenible, i per dos subvencions de la Diputació de Tarragona que 
són el PAM 2018 per un import de 69.903,00€ i el PEXI 2017 per un import de 
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23.760,00€. 

B) SUPLEMETS DE CRÈDIT:  Aquest suplements es financen amb l’aplicació del 
superàvit pressupostari de l’exercici 2017.

 Despesa 1: Reducció de l’endeutament: 276.776,34€.

Es destina part del superàvit pressupostari resultant de la liquidació de l’exercici 
2017  a  reducció  d’endeutament  per  import  de  276.776,34€.  Amb  aquesta 
amortització quedaran cancel·lats els 5 préstecs que tenim vigents actualment, 
passant a tenir deute zero. 

 Despesa 2: Servei de recaptació a favor de BASE: 14.585,25€. 

En  la  liquidació  de  l’exercici  anterior  van  quedar  unes  despeses  pendents 
d’aplicació, entre elles la taxa pel servei de recaptació a favor de BASE, aquesta 
taxa és del 3.5% del total de la recaptació.
Al  2017,  la  recaptació  va  ser  per  sobre  de  la  prevista  (motius  principals:  
inspeccions  d’IAE  i  supressió  de  la  bonificació  del  95%  de  l’IBI  dels  béns  
immobles de característiques especials (autopistes)) i és per aquest motiu que al 
final  d’any  no  hi  havia  crèdit  suficient  per  fer  front  a  les  taxes  pel  servei  de 
recaptació i aquest saldo es va quedar en una partida pendent d’aplicació. 
En el cas de disposar de superàvit pressupostari, com és el cas, la llei obliga en  
primer lloc a destinar aquest a cancel·lar aquestes partides pendents d’aplicació.

Com  a  resum  dir  que  aquesta  modificació  de  crèdit  es  finança  amb  el  superàvit  
pressupostari del 2017 que es destina a reducció del deute viu, a la taxa pel servei de 
recaptació  de  BASE  i  parcialment  a  la  substitució  de  les  llumeneres  del  Priorat  de 
Banyeres,  i a més a més es finança per dues subvencions de la Diputació de Tarragona, 
el PAM i el PEXI destinades també al canvi de l’enllumenat indicat. 

Comentar  també  que  amb  la  introducció  de  les  modificacions  de  crèdit  en  tràmit 
d’aprovació es preveu que en fase de liquidació del pressupost es compliran els objectius 
d’estabilitat pressupostària i deute públic, però no es complirà la regla de la despesa.

Tal i com apunta l’interventor al seu informe, és previsible un incompliment de la regla de 
la despesa si es compleixen les previsions de liquidació que avui per avui es poden fer 
amb les dades amb les que es conten però serà en fase de liquidació del pressupost on 
s’haurà  de  constatar un  possible  incompliment  d’algun  dels  indicadors  d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, i reformular, si s’escau, el pla econòmic financer.”

PDeCAT
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El Sr. Jordi Guasch Bea, portaveu del PDeCAT comenta el següent:

“En aquet punt,  no ens estrenem gaire,  ja vam dir  a la darrera modificació  de crèdit  
presentada, però nosaltres estarem a favor de l’amortització de deute i per tant, la nostra 
intenció és votar a favor d’aquesta proposta, tot i que, entenem que [es talla la veu del  
vídeo] eliminar deutes no ho estan fent com a decisió política, si no per l’obligatorietat 
que tenen de destinar aquets imports a aquet fi per donar compliment pel que es disposa 
normativament.  Però vist l’advertiment que ja ens estaven recordant ara mateix, en el  
qual  es posa de manifest que no es compleix amb la regla de despesa,  hem cregut  
oportú que el nostre vot sigui una abstenció.”

PSC

La Sra. Anna Ordóñez Rivero, portaveu del PSC comenta el següent:

“Per començar, no volem deixar de dir, que valorem molt positivament que hagin decidit  
separar  les diferents modificacions de crèdit  que es proposen a un ple,  com en més 
d’una ocasió aquest  grup municipal  els  ha demanat,  agrair  a l’equip de govern  i  als 
tècnics perquè sabem que aquest sistema comporta més treball.

Veiem  correcte  aquesta  modificació  de  crèdit  per  atendre  les  obligacions  pendents 
d’aplicar, de finançar i amortitzar.

El nostre vot és a favor”

L’alcalde dóna pas al secretari de la Corporació que comenta el següent:

La norma, quan parla de la regla de la despesa, que és aquella magnitud marcada des 
d’Europa, vol dir que els pressupostos del sector públic no poden superar d’un any al 
següent  un percentatge determinat,  la norma parla d’escenaris  i  previsions i  sols,  es 
podrà constatar el compliment o no, de la regla de la despesa, en funció de l’evolució de 
l’executivitat de les partides, és a dir, el possible incompliment de la regla de la despesa 
es detectarà en la futura aprovació de la liquidació pressupostària.

El informe d’intervenció, és global per cada un dels blocs de modificació pressupostària i  
per  tant,  si  hi  hagués  variacions  s’haurien  de  modificar  els  informes  de  l’interventor 
corresponents.  

 

Expedient  1389/2018.  Modificació  de  Crèdit  núm.  6/2018,  modalitat 
suplement de crèdit i crèdit extraordinari

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària
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Vots emesos: 11

A favor: 5, BNY (4) i ICV (1)

En contra: 6, PDeCAT 3 (Jordi Guasch Bea, Núria 
Figueres Tuset i Joana Josepa Fernández Coll ) i PSC 3 
(Anna Ordóñez Rivero, Marian Sainz López i Luís Enrique 
Rodríguez Rivas)

Abstencions: 0,

Absents: 0

PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE

 

 

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
NÚM.  6/2018,  EN  LA  MODALITAT  DE  SUPLEMENT  DE  CRÈDIT  I  CRÈDIT 
EXTRAORDINARI.- Exp. 1389/2018    

 

Vist que l’Alcaldia ha informat de la necessitat de tramitar un expedient de modificació de 
crèdit mitjançant: 

 
a)     Crèdit extraordinari:

 

Despesa 1: Adquisició frigorífic pel banc d’aliments

 

 Aplicació pressupostària Import crèdit extraordinari Crèdit definitius

1 2312 629.00 500,00 500,00

 

El finançament de la despesa serà el següent: 

 

 Tipus de finançament Aplicació 
pressupostària

Import 
finançament

1 RT despeses generals 870.00 500,00

 
b)     Suplement de crèdit:

 

Despesa 1: Reparacions servei d’aigua
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 Aplicació pressupostària Import inicial Import suplement de 
crèdit

Import definitiu

1 1610 210.00 30.000,00 30.000,00 60.000,00

 

El finançament de la despesa serà el següent: 

 

 Tipus de finançament Aplicació 
pressupostària

Import 
finançament

1 RT despeses generals 870.00 30.000,00

 

Despesa 2: Recollida d’escombraries

 

 Aplicació pressupostària Import inicial Import suplement de 
crèdit

Import definitiu

1 1621 227.00 247.501,38 42.192,16 289.693,54

 

El finançament de la despesa serà el següent: 

 

 Tipus de finançament Aplicació 
pressupostària

Import 
finançament

1 RT despeses generals 870.00 42.192,16

 

Despesa 3: CCBP. Convenis de col·laboració en matèria d’ocupació

 

 Aplicació pressupostària Import inicial Import suplement de 
crèdit

Import definitiu

1 2410 465.00 300,00 2.998,80 3.298,80

 

El finançament de la despesa serà el següent: 

 

 Tipus de finançament Aplicació 
pressupostària

Import 
finançament

1 RT despeses generals 870.00 2.998,80

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



 
Ajuntament de Banyeres del Penedès                  
                    (Tarragona)    

 

Despesa 4: Campanya d’esterilització d’animals domèstics

 

 Aplicació pressupostària Import inicial Import suplement de 
crèdit

Import definitiu

1 3110 227.99 2.500,00 2.500,00 5.000,00

 

El finançament de la despesa serà el següent: 

 

 Tipus de finançament Aplicació 
pressupostària

Import 
finançament

1 RT despeses generals 870.00 2.500,00

 

Despesa 5: Reparacions i manteniment de camins públics locals

 

 Aplicació pressupostària Import inicial Import suplement de 
crèdit

Import definitiu

1 4540 210.00 6.000,00 13.600,00 19.600,00

 

El finançament de la despesa serà el següent: 

 

 Tipus de finançament Aplicació 
pressupostària

Import 
finançament

1 RT despeses generals 870.00 13.600,00

 

Despesa 6: Despeses jurídiques, contencioses

 

 Aplicació pressupostària Import inicial Import suplement de 
crèdit

Import definitiu

1 9200 226.04 12.000,00 15.500,00 27.500,00

 

El finançament de la despesa serà el següent: 

 

 Tipus de finançament Aplicació 
pressupostària

Import 
finançament
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1 RT despeses generals 870.00 15.500,00

 

Despesa 7: Estudis i treballs tècnics

 

 Aplicació pressupostària Import inicial Import suplement de 
crèdit

Import definitiu

1 9200 227.06 17.825,00 24.892,35 42.717,35

 

El finançament de la despesa serà el següent: 

 

 Tipus de finançament Aplicació 
pressupostària

Import 
finançament

1 RT despeses generals 870.00 24.892,35

 

Despesa 8: Edificis i altres construccions. Millores en béns immobles d’usos múltiples

 

 Aplicació pressupostària Import inicial Import suplement de 
crèdit

Import definitiu

1 9330 622.01 3.000,00 7.522,00 10.522,00

 

El finançament de la despesa serà el següent: 

 

 Tipus de finançament Aplicació 
pressupostària

Import 
finançament

1 RT despeses generals 870.00 7.522,00

 

 

Vist  que s’ha  dictat  provisió  d’inici  d’expedient  de  modificació  de  crèdits,  en  la  qual  
s’especifica la modalitat de modificació de crèdit,  el  finançament de les despeses i la 
seva justificació.

 

Vist que aquesta modificació es justifica per la necessitat de dur a terme despeses que 
no  poden  demorar-se  fins  a  l’exercici  següent  i  la  seva  consignació  pressupostària 
existent és insuficient o inexistent.

 

Vist que s’ha emès informe de Secretaria Intervenció sobri  la Legislació aplicable i  el  
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procediment a seguir.

 

Vist  que  s’ha  emès  Informe  d'Intervenció  sobre  el  compliment  dels  objectius  de  la 
LOEPSF, amb les consideracions següents:

 

“El  pressupost  general  de  l’exercici  2018,  incorporant  les  modificacions  de  crèdit  en  
tràmit:

-        S’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
-        No s’ajusta al compliment de la regla de la despesa.
-        S’ajusta al compliment de l’objectiu del deute públic. 

 

Serà  en  fase  de  liquidació  del  pressupost  on  s’haurà  de  constatar  un  possible  
incompliment d’aquests indicadors i adoptar, si s’escau, noves mesures en el marc del  
Pla econòmic financer vigent, per tornar a l’equilibri i garantir, en tot cas, un compliment  
dels tres objectius en l’últim exercici del pla.”

 

De  conformitat  amb  el  que  es  disposa  en  l'article  177.2  del  Text  Refós  de  la  Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 2/2004, de 5 de març, i en  
l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

 

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient  de modificació de crèdits núm. 6/2018, en la 
modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al romanent  
líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior, per un import total de 
139.705,31 €, d'acord amb el següent detall: 

 
a)     Suplements de crèdit

 

Aplicació Descripció
Crèdit 
inicial

Suplements 
de crèdit

Crèdit 
definitiu

Progr. Econ.     

1610 210.00
Reparacions, manteniment i conservació 
d’infraestructures i béns naturals. Servei 
d’aigua

30.000,00
30.000,00

60.000,00

1621 227.00 Recollida d’escombraries 247.501,38 42.192,16 289.693,54

2410 465.00 CCBP. Convenis de col·laboració pel 
desenvolupament de programes i plans 

300,00 2.998,80 3.298,80
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d’acció en matèria d’ocupació

3110 227.99
Campanya d’esterilització d’animals 
domèstics

2.500,00
2.500,00

5.000,00

4540 210.00
Reparacions i manteniment de camins 
municipals

6.000,00
13.600,00

19.600,00

9200 226.04 Despeses jurídiques, contencioses 12.000,00 15.500,00 27.500,00

9200 227.06 Estudis i treballs tècnics 17.825,00 24.892,35 42.717,35

9330
622.01

Edificis i altres construccions. Béns immobles 
d’usos múltiples

3.000,00
7.522,00

10.522,00

  TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT 139.205,31

 
b)     Crèdits extraordinaris

 

Aplicació Descripció Crèdit extraordinari 

Progr. Econòmica   

2312 629.00 Altres inversions 500,00

  TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 500,00

 

El finançament d’aquesta modificació és el següent:

 
1.     Romanent de tresoreria

 

Aplicació 
pressupostària

Descripció Euros

  870.00 Romanent de tresoreria. Per a despeses generals 139.705,31

 TOTAL INGRESSOS 139.705,31

  

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona i en el tauler d’anuncis, pel termini de quinze dies, durant 
els quals els interessats posaran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. 
L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin 
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presentat  reclamacions;  en  cas  contrari,  el  Ple  disposarà  d'un  termini  d'un  mes  per 
resoldre-les. 

 

TERCER.  Significar que la corporació té vigent un pla econòmic financer, aprovat per 
acord plenari  de data 19 de juliol  de 2018, de conformitat amb el qual es donaria un 
compliment de les regles fiscals (estabilitat pressupostària i  sostenibilitat financera)  al 
tancament de l’exercici 2018 i 2019, darrer any del pla. No obstant, amb la incorporació 
de noves despeses al pressupost és previsible un incompliment a 31.12.2018 de la regla 
de la despesa, segons ha informat la Intervenció Municipal, de manera que s’adopta un 
compromís  de  controlar  de  manera  exhaustiva  l’execució  del  pressupost  en  vigor, 
incorporades les modificacions de crèdit en tràmit, no realitzant aquelles despeses que 
no es consideren inajornables. Serà en fase de liquidació del pressupost on procedeix 
valorar el compliment o incompliment de les regles fiscals i reformular, si s’escau, les 
mesures contemplades al pla econòmic financer en vigor. 

 INTERVENCIONS/ EXPLICACIONS DE VOT

El Sr. Alcalde dona pas a la Regidora d’Hisenda que exposa el següent:

“EXPLICACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 6/2018

Atès  que les  despeses que es relacionen a continuació no poden  demorar-se fins  a 
l’exercici següent i la seva consignació pressupostària existent és insuficient o inexistent,  
es planteja les següents modificacions de crèdit:

A)   CRÈDITS EXTRAORDINARIS: aquests es finançaran amb romanent de tresoreria 
per a despeses generals.

•        Despesa 1: Adquisició de frigorífic pel Banc d’Aliments: 500,00€. 

B)    SUPLEMETS DE CRÈDIT

•        Despesa 1: Reparació, manteniment i conservació del servei d’aigua: 30.000,00€. 
Increment de la partida de reparacions en el servei d’aigua davant al gran nombre de 
fuites  inesperades  en  la  xarxa  municipal  d’aigua,  per  tant  considerem  necessari  i 
inajornable aquest suplement.

•        Despesa 2: Recollida d’escombraries: 42.192,16€.  Correspon a la regularització 
del  conveni  de recollida d’escombraries  amb l’empresa ECOBP, segons el  comunicat 
rebut al mes de setembre del Consell Comarcal del Baix Penedès.

•        Despesa 3: Convenis de col·laboració pel desenvolupament de programes i plans 
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d’acció en matèria d’ocupació (CCBP): 2.998,80€.Incrementem el crèdit per l’import no 
subvencionat pel SOC.

Es contemplen dos PROJECTES:  el programa Enfeina't que proporciona un peó durant  
6 mesos i que suposa un cost per l'Ajuntament no subvencionat pel SOC de 459€ i el 
programa TREFO (Treball i Formació) que proporciona 5 peons forestals durant 5 dies i 2 
peons per la campanya informativa del reciclatge (un durant 12 mesos i l’altre durant 6 
mesos) i suposa un cost per l’Ajuntament no subvencionat pel SOC de 2.539.80€. 

 •        Despesa 4: Campanya d’esterilització d’animals domèstics: 2.500,00€. La primera 
campanya es va fer al febrer de 2018 i posteriorment es va fer un nou contracte per la 
segona fase que es va adjudicar a PROGAT per un valor de 2.299,00€ (Exp. 49/2018). 
Des de l’àrea de Medi Ambient s’ha valorat la necessitat en la continuïtat immediata de 
les esterilitzacions per tal d’evitar la proliferació de noves colònies. 

•        Despesa 5: Reparacions i manteniment de camins públics locals: 13.600,00€. Com 
a conseqüència dels últims aiguats caiguts durant les últimes setmanes s’han produït una 
sèrie  de  danys  i  desperfectes  a  varis  camins  i  passos  de  riera  del  nostre  municipi.  
Després de la valoració tècnica dels danys ocasionats, és necessari aquest suplement de 
crèdit  per  poder  arreglar  els  desperfectes  ocasionats,  es  tracta  només  de  fer  les 
actuacions urgents perquè es pugui  transitar  pels  camins i  vies afectades sense que 
suposi cap perill.

•        Despesa 6: Despeses jurídiques, contencioses: 15.500,00€. Important increment de 
la  despesa  en  advocats  principalment  per  la  defensa  del  soterrament  de  les  línies 
elèctriques i  els honoraris per la defensa penal  de l’alcaldia imputat en el  cas de les 
estelades a les rotondes. 

•        Despesa 7: Estudis i treballs tècnics: 24.892,35€. 

Hem tingut unes despeses no previstes com l’adequació a la nova normativa de protecció 
de dades (contracte 5.414,75€ Aula Tecnomedia, SLU), la redacció dels plecs de neteja 
viària i jardineria (3.569,50€ Gestió de Residus i Biodiversitat, SL), una valoració llocs de 
treball (5.445€) i taxes per regularització cadastral (360€). 

A més, l’enginyer (Joaquim Batista) només s'havia previst un trimestre aquest 2018 atès 
que tenim l'assistència comarcal,  però l'Alcaldia  considera que simultaniejarà als  dos 
tècnics fins finals d'any degut al volum de tasques pendents. Per tant, hem de fer previsió 
d'ell per tot l'any. 
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 •        Despesa 8: Millores en béns immobles d’usos múltiples: 7.522,00€. S'ha fet la 
restauració de la coberta de la casa davant l'església per mesures de seguretat (factura 
721-2018 Joan Farré Construccions, 7.536,28€).

Aquestes modificacions de crèdit es finança amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals per import de 139.705,31€.

Comentar que amb la introducció de les modificacions de crèdit en tràmit d’aprovació es 
preveu que en fase de liquidació del pressupost es compliran els objectius d’estabilitat  
pressupostària i deute públic, però no es complirà la regla de la despesa.

Tal i com apunta l’interventor al seu informe, és previsible un incompliment de la regla de 
la despesa si es compleixen les previsions de liquidació que avui per avui es poden fer 
amb les dades amb les que tenim però serà en fase de liquidació del  pressupost  on 
s’haurà  de  constatar  un  possible  incompliment  d’algun  dels  indicadors  d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, i reformular, si s’escau, el pla econòmic financer.

L’equip  de  govern  considera  que  els  modificacions  proposades  són  inajornables  i 
l’increment de despesa està justificat per noves necessitats de despesa sobrevingudes 
que han tingut origen, per exemple:

- En canvis normatius, és el cas de la llei de protecció de dades.

- En demandes de la població, és el cas del control urgent de la població felina.

- En millora de la qualitat de futur, és el cas de defensa jurídica en el procediment de les  
línies elèctriques pel seu pas per Saifores.

- En el foment de l’ocupació, és el cas dels projectes d’ocupació del CCBP.

- En fenòmens meteorològics, és el cas dels aiguats del mes d’octubre d’enguany.

- En reparacions urgents en xarxes municipals, és el cas de les fuites i la necessitat  
d’estalvi de l’aigua.

-O  en un increment imprevisible de la recollida d’escombraries.

No considerem que es tracti de despeses d’oportunitat política sinó de necessitats del  
nostre  poble  i  per  això  us  demanem  el  vostre  suport  en  l’aprovació  d’aquestes 
modificacions.”

PDeCAT
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El Sr. Jordi Guasch Bea, portaveu del PDeCAT comenta el següent

“Aquesta modificació ja els hi avancem, que no votarem a favor.

En aquet punt, hi trobem un seguit de partides de les quals, ja en vam exposar la nostra 
disconformitat en el ple anterior on ja van ser proposades i no van ser aprovades, i per  
economia processal, no cal que repetim aquí innecessàriament, malgrat que hi ha certes 
partides que podríem emetre un vot favorable. En tractar-se de modificacions globals, 
mantindrem aquest posicionament desfavorable per tot lo que és les modificacions que 
ens proposen. I ja li fem l’advertiment també, que en aquesta ocasió no volem entrar en  
el joc d’escollir quines partides sí i quines partides no, per modificar sobre la taula aquí a  
corre cuita que acceptem i que no, això ho vam encetar en un primer moment, per què 
doncs, potser per desconeixement, potser per falta de previsió, però no es pot convertir 
això en la forma d’operar, no dic que no estiguin totes justificades, només dic que no 
coincidim, per tant  nosaltres, com que no acceptem algunes d’aquestes partides que 
vostès ens proposen, votarem en global  que no,  i  al  nostre entendre,  sent  conscient  
vostè de que no té els vots suficients per aprovar tot allò que li vingui de gust aprovar i  
consideri oportú, ja no discutim la oportunitat o no, discutim que no té els vots suficients  
per poder aprovar el que vostè decideixi, i ha de contar necessàriament amb alguns dels 
vots del partits que estem a l’altra banda d’aquest hemicicle, no entenem que segueixi  
operant d’aquesta manera. 

Creiem que lo seu, hagués sigut en lloc de citar-nos un cap de setmana just dos dies 
abans  de  la  convocatòria  del  ple  i  donant-nos  tres  propostes  sense  asseure’ns  i 
debatre-les tranquil·lament i explicar lo que ha explicat aquí, potser hauria fet canviar de 
parer alguns dels que vam assistir a la seva reunió.” 

PSC

La Sra. Anna Ordóñez Rivero, portaveu del PSC comenta el següent:

“En l’anterior punt hem valorat positivament, que les diferents modificacions es separin,  
però és per això, que en aquest punt tornem a tenir discrepàncies per incloure tantes 
modificacions tan diverses en el mateix punt, si estiguessin separades potser tindríem 
més facilitat per aprovar alguna de elles.

Veient totes les modificacions de crèdit que es porten al ple, considerem que són degut a 
una mala  planificació  d’un  pressupost  que  és  va  aprovar  amb males  arts,  aprofitant 
l’absència d’un regidor.

No valorarem cada una de les vuit modificacions que ens proposen, ja que és com hem 
dit i ens repetirem, és per una mala planificació, ja que a l’hora de dotar el pressupost no  
adjudiquen  més  partida,  per  imprevistos  que  succeeixen  al  llarg  de  l’any,  com  per 
exemple podem observar en la modificació de crèdit relacionada amb l’ocupació, on la 
partida era de 300 € i s’ha d’augmentar 3000€, o fer la campanya d’esterilització del gats  
sense tenir partida prevista. Amb tot això, no volem dir que hi hagin partides que siguin 
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incorrectes, sinó que moltes d’aquestes, és per una dolenta previsió.
El nostre vot és en contra.”

 

Expedient  1390/2018.  Modificació  de  Crèdit  núm.  7/2018,  modalitat 
suplement de crèdit

Favorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 5, BNY (4) i ICV (1)

En contra: 3, PSC (Anna Ordóñez Rivero, Marian Sainz 
López i Luís Enrique Rodríguez Rivas)

Abstencions: 3, PDeCAT (3)

Absents: 0

PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE 

 

 

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
NÚM. 7/2018, EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT.- Exp. 1390/2018    

 

Vist que l’Alcaldia ha informat de la necessitat de tramitar un expedient de modificació de 
crèdit mitjançant: 

 
a)     Suplement de crèdit:

 

Despesa 1: Millores i condicionament de parcs infantils

 

 Aplicació pressupostària Import inicial Import suplement de 
crèdit

Import definitiu

1 1710 639.00 10.000,00 28.000,00 38.000,00
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El finançament de la despesa serà el següent: 

 

 Tipus de finançament Aplicació 
pressupostària

Import 
finançament

1 RT despeses generals 870.00 28.000,00

 

Vist  que s’ha  dictat  provisió  d’inici  d’expedient  de  modificació  de  crèdits,  en  la  qual  
s’especifica la modalitat de modificació de crèdit, el finançament de la despesa i la seva 
justificació.

 

Vist que aquesta modificació es justifica per la necessitat de dur a terme una despesa 
que no pot  demorar-se fins a l’exercici  següent  i  la  seva consignació pressupostària 
existent és insuficient.

 

Vist que s’ha emès informe de Secretaria Intervenció sobre la Legislació aplicable i el 
procediment a seguir.

 

Vist  que  s’ha  emès  Informe  d'Intervenció  sobre  el  compliment  dels  objectius  de  la 
LOEPSF, amb les consideracions següents:

 

“El  pressupost  general  de  l’exercici  2018,  incorporant  les  modificacions  de  crèdit  en  
tràmit:

-        S’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
-        No s’ajusta al compliment de la regla de la despesa.
-        S’ajusta al compliment de l’objectiu del deute públic. 

 

Serà  en  fase  de  liquidació  del  pressupost  on  s’haurà  de  constatar  un  possible  
incompliment d’aquests indicadors i adoptar, si s’escau, noves mesures en el marc del  
Pla econòmic financer vigent, per tornar a l’equilibri i garantir, en tot cas, un compliment  
dels tres objectius en l’últim exercici del pla.”

 

De  conformitat  amb  el  que  es  disposa  en  l'article  177.2  del  Text  Refós  de  la  Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 2/2004, de 5 de març, i en  
l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

 

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient  de modificació de crèdits núm. 7/2018, en la 
modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria 
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resultant de la liquidació de l'exercici anterior, per un import total de 28.000,00 €, d'acord  
amb el següent detall: 

 
a)     Suplements de crèdit

 

Aplicació Descripció
Crèdit 
inicial

Suplements 
de crèdit

Crèdit 
definitiu

Progr. Econ.     

1710 639.00 Millores i condicionament de parcs infantils 10.000,00 28.000,00 38.000,00

  TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT 28.000,00

 

El finançament d’aquesta modificació és el següent:

 
1.     Romanent de tresoreria

 

Aplicació 
pressupostària

Descripció Euros

  870.00 Romanent de tresoreria. Per a despeses generals 28.000,00

 TOTAL INGRESSOS 28.000,00

  
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial 
de la Província  de Tarragona i en el tauler d’anuncis de la Corporació, pel  termini de 
quinze  dies,  durant  els  quals  els  interessats  posaran  examinar-ho  i  presentar 
reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el 
citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un 
termini d'un mes per resoldre-les. 

 

TERCER.  Significar que la corporació té vigent un pla econòmic financer, aprovat per 
acord plenari  de data 19 de juliol  de 2018, de conformitat amb el qual es donaria un 
compliment de les regles fiscals (estabilitat pressupostària i  sostenibilitat financera)  al 
tancament de l’exercici 2018 i 2019, darrer any del pla. No obstant, amb la incorporació 
de noves despeses al pressupost és previsible un incompliment a 31.12.2018 de la regla 
de la despesa, segons ha informat la Intervenció Municipal, de manera que s’adopta un 
compromís  de  controlar  de  manera  exhaustiva  l’execució  del  pressupost  en  vigor, 
incorporades les modificacions de crèdit en tràmit, no realitzant aquelles despeses que 
no es consideren inajornables. Serà en fase de liquidació del pressupost on procedeix 
valorar el compliment o incompliment de les regles fiscals i reformular, si s’escau, les 
mesures contemplades al pla econòmic financer en vigor. 
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 INTERVENCIONS/ EXPLICACIONS DE VOT

PDeCAT

El Sr. Jordi Guasch Bea, portaveu del PDeCAT comenta el següent:

“Tot  i  que la darrera  modificació  de crèdit  de fa uns mesos vam argumentar  que no 
estàvem d’acord amb aquesta partida, per què en aquells moments se’ns informava que 
estava destinada a un altre ús concret, i vista la informació facilitada verbalment a aquest  
portaveu per part del senyor alcalde, que va manifestar que el destí d’aquesta partida 
seria la renovació d’elements lúdics del parcs infantils existents per tal d’adequar-los  a la 
normativa com ens ha reiterat avui, per tant, nosaltres estem disposats a aprovar-la. I si  
es reitera aquesta afirmació, que entenc que sí, el nostre vot serà d’abstenció pel mateix  
motiu que hem dit abans, de que no es compleix amb la regla de despesa, la qual cosa 
vostès amb la seva aprovació podran tirar-ho endavant. “

PSC

La Sra. Anna Ordóñez Rivero, portaveu del PSC comenta el següent:

“Veiem que la modificació de crèdit que proposen és la mateixa que van proposar al mes 
de juliol i que no es va aprovar. Després de tractar aquest punt a la junta de portaveus, el  
senyor Alcalde ens  informa que aquestes millores sorgeixen arrel d’unes inspeccions, 
hem comprovat amb els tècnics de l’administració que aquesta informació no és correcta, 
que no hi ha inspecció com a tal, i no hi ha sancions previstes, sinó per part de l’empresa  
que treballa per l’ajuntament.

No entrarem en debatre si les millores que ens proposen són correctes o no, ja que no 
posem en  dubte  aquesta  informació,  però  creiem  que  no  són  tan  urgents  com per  
realitzar-les en menys de dos mesos, aquestes millores es poden incloure al pressupost 
de l’any 2019.

El nostre vot és en contra.”

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 
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Expedient  63/2018.  Donar  compte  de  la  formalització  contracte  de 
serveis de neteja de les dependències municipals

DONAR COMPTE DE LA FORMALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. EXP.-63/2018

 

Per acord de Ple de data 20 de febrer de 2018 es va aprovar l’expedient de contractació 
del servei de neteja de les dependències municipals de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès, juntament amb el Plec de Clàusules Administratives i Prescripcions Tècniques 
que regeixen el contracte, mitjançant procediment obert, amb varis criteris d'adjudicació i  
es va procedir a autoritzar la despesa que suposa l’adjudicació d’aquest.

 

Per acord de Ple de data 19 de juliol  de 2018 es va aprovar la relació classificada i  
valorada, per ordre decreixent, de les ofertes presentades amb el següent detall: 

 

ORDRE LICITADOR Puntuació

1 GESMAN SERVEIS DE MANTENIMENT, SL 100,00

2 MULTIANAU, SL 95,37

3 EVOBAC INTEGRAL SERVICES, SLU 95,23

4 FERROVIAL SERVICIOS, SA 95,21

5 NETEGES PENEDÈS, SL 93,79

6 LIMPIEZAS JIMENEZ Y ESPINOSA, SL 84,09

 

 

I es va requerir a l’empresa Gesman, SL perquè, en el termini màxim de deu dies hàbils, 
aportés la documentació establerta en el plec de clàusules administratives particulars. 

 

En data 20 d’agost de 2018, el licitador que va presentar l’oferta econòmicament més 
avantatjosa,  l'empresa  Gesman  Serveis  de  Manteniment,  SL,  va  constituir  garantia 
definitiva per import de 18.100 €, equivalent al 5 per 100 de l’import de l’adjudicació, que 
no  serà  retornada  o  cancel·lada  fins  que  s’hagi  produït  el  venciment  del  termini  de 
garantia  i  compliment  satisfactori  del  contracte,  o  resolt  aquest  sense  culpa  del  
contractista; i va presentar els documents justificatius exigits.
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La Junta de Govern Local en sessió de data 23 d’agost de 2018, actuant per delegació 
conferida pel Ple en sessió de data 19 de juliol de 2018, va adjudicar  el contracte de 
serveis  de  neteja  de  les  dependències  municipals  de  l’Ajuntament  de  Banyeres  del  
Penedès a l'empresa Gesman Serveis de manteniment, SL, amb CIF B64132855,  per 
import de 438.020 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 362.000 €, pressupost 
net, i 76.020 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb 
subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats, i d'acord amb les 
millores presentades.

 

El contracte de formalització s’ha dut  a terme el  7 de setembre de 2018 a les 11.00 
hores. 

 

El termini d’execució és de 4 anys, pròrrogues incloses, a comptar des de la data d’inici  
de  la  prestació,  que  es  fixa  el  dia  17  de  setembre  de  2018.  El  contracte  podrà  
prorrogar-se per 2 anys, sempre que les característiques continuïn inalterables durant el 
període de durada de la pròrroga. 

 

 

S’ha procedit a publicar la formalització del contracte al DOUE número d’anunci DO S : 
2018/S 183-414500 en data 22 de setembre de 2018 i al perfil del contractant:

 

https://pdc.diputaciodetarragona.cat/banyeres/pdc/view.php?ID=405

 

El Ple es dona per assabentat

 

Expedient  104/2018.  Donar  compte  de  la  formalització  contracte  de 
serveis de neteja viària i neteja i manteniment de parcs i jardins.

DONAR COMPTE DE LA FORMALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
NETEJA VIÀRIA I JARDINERIA. EXP.-104/2018

 

Per acord de Ple de data 17 de maig de 2018 es va aprovar l’expedient de contractació 
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del  servei  de  neteja  viària  i  neteja  i  manteniment  de  parcs  i  jardins  al  municipi  de 
Banyeres  del  Penedès,  juntament  amb  el  Plec  de  Clàusules  Administratives  i 
Prescripcions Tècniques que regeixen el contracte, mitjançant procediment obert, amb 
varis  criteris  d'adjudicació  i  es  va  procedir  a  autoritzar  la  despesa  que  suposa 
l’adjudicació d’aquest.

 

Per acord de Ple de data 20 de setembre de 2018 es va aprovar la relació classificada i  
valorada, de la oferta presentada amb el següent detall: 

 

ORDRE LICITADOR Puntuació

1
CESPA,  Companyía  Española   de 
Servicios Públicos Auxiliares, S.A.

93.25

 

 

I  es  va  requerir  a  l’empresa  CESPA, Companyía  Española   de  Servicios  Públicos 
Auxiliares SA perquè, en el termini màxim de deu dies hàbils, aportés la documentació 
establerta en el plec de clàusules administratives particulars. 

 

En data 2 d’octubre de 2018, el licitador que va presentar l’oferta econòmicament més 
avantatjosa, CESPA, l'empresa Companyía Española  de Servicios Públicos Auxiliares, 
S.A. va constituir garantia definitiva per import de 58.080,48 €, equivalent al 5 per 100 de 
l’import de l’adjudicació, que no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi produït el 
venciment del termini de garantia i compliment satisfactori del contracte, o resolt aquest 
sense culpa del contractista; i va presentar els documents justificatius exigits.

 

La Junta de Govern Local en sessió de data 4 d’octubre de 2018, actuant per delegació 
conferida pel Ple en sessió de data 20 de setembre de 2018, va adjudicar  el contracte de 
serveis  de  neteja  de  les  dependències  municipals  de  l’Ajuntament  de  Banyeres  del  
Penedès a l'empresa CESPA, Companyía Española  de Servicios Públicos Auxiliares, 
SA,  amb  CIF  95030102,   per  import  de  1.288.752,60   €,  IVA  inclòs,  amb  el 
desglossament següent:  1.161.609,60 €, pressupost net, i en concepte d’Impost sobre el 
valor (IVA) afegit,  41.215,70 € al  tipus del  21%, i  85.927,30 € al  tipus del  10%, amb 
subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats, i d'acord amb les 
millores presentades

 

El contracte de formalització s’ha dut a terme el 24 d’octubre de 2018 a les 09.00 hores. 
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El termini d’execució és de 5 anys, pròrrogues incloses, a comptar des de la data d’inici  
de la prestació, que es fixa en el dilluns dia 29 d’octubre de 2018.

 

S’ha procedit a publicar la formalització del contracte al DOUE número d’anunci 2018/S 
209-478083 en data 30 d’octubre de 2018 i al perfil del contractant:

 https://contractaciopublica.gencat.cat 

El Ple es dona per assabentat.

 

Expedient  502/2018.  Donar  compte  de  l'informe  PMP i  morositat  any 
2018

INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ 

SOBRE COMPLIMENT DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

TERCER TRIMESTRE EXERCICI 2018

 

José Félix Velasco Martínez, secretari interventor tresorer de l’Ajuntament de Banyeres 
del  Penedès,  de conformitat  amb la normativa vigent  reguladora del  període mig de 
pagament a proveïdors de les Administracions Públiques, emeto el següent 

 

INFORME

 

La  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat 
Financera,  introdueix el  concepte de període mig de pagament com a expressió del 
temps  de  pagament  o  endarreriment  del  deute  comercial,  de  forma  que  totes  les 
Administracions Públiques han fer públic el seu període mig de pagament. 

 

El  Reial  Decret  635/2014,  de 25 de juliol,  desenvolupa la metodologia de càlcul  del  
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. 

 

El període mig pagament, definit en aquest reial decret, mesura l’endarreriment en el 

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



 
Ajuntament de Banyeres del Penedès                  
                    (Tarragona)    

pagament del deute comercial en termes econòmics. Aquest indicador és diferent del 
període legal de pagament establert en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableix mesures de lluita  
contra la morositat en les operacions comercials. 

 

D’acord amb el Reial Decret  635/2014, de 25 de juliol, el  període mig de pagament, 
mesurat  amb  criteris  estrictament  econòmics,  podia  prendre  valor  negatiu  si 
l’Administració  abona  abans  de  que  hagin  passat  trenta  dies  naturals  des  de  la 
presentació de les factures o certificacions d’obra, segons correspongui. No obstant, la 
metodologia de càlcul continguda en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, es va 
modificar  amb  el  Reial  Decret  1040/2017,  de  22  de  desembre,  per  tal  d’alinear  la 
metodologia de càlcul a la Directiva 2011/7/UE, de 16 de febrer de 2011, per la qual  
s’estableixen  mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  les  operacions  comercials, 
modificant la forma de computar l’inici del número de dies de pagament i pendents de 
pagament. 

 

Per tant, no es modifica el període màxim de pagament a proveïdors, que continua sent 
de 30 dies, però sí es modifica el còmput del número de dies de pagament i el número 
de dies pendents de pagament, en el següent sentit: el càlcul del PMP començarà a 
computar a partir de l’aprovació de les factures i no com fins ara, que es produïa des 
dels 30 dies següents a la data d’entrada de les mateixes. En conseqüència, aquesta 
variable no prendrà valors negatius.

 

La disposició transitòria única del Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, estableix 
que la nova metodologia de càlcul prevista a la modificació de l’article 5 del Reial Decret 
635/2014, de 25 de juliol, tindrà lloc a partir del segon trimestre de l’exercici 2018. 

 

De conformitat amb l’article 6.2 del RD 635/2014, les corporacions locals remetran al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i publicaran periòdicament, d’acord amb 
l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament  d’informació  previstes  en  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  la 
informació relativa al seu període mig de pagament a proveïdors.

 

En aplicació de la nova metodologia de càlcul establerta a la norma i d’acord amb les 
dades informades a l’aplicació de l’Oficina virtual d’entitats locals del Ministeri d’Hisenda 
i Funció Pública, el resultat és el següent:

 

DADES PMP TERCER TRIMESTRE 
2018      
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Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral *

Banyeres del Penedès 21,22

             

 

 

DETALL 

 

 

 

Código de 
Entidad

 

Entidad

Ratio de 
Operacione

s 
Pagadas *

Ratio de 
Operaciones 
Pendientes 
de Pago *

Periodo 
Medio de 

Pago 
Trimestral *

 

09-43-020-AA-00
0

Banyeres del Penedès 20,17 34,08 21,12

09-43-020-AV-001 F. Josep Cañas 23,51 0,00 23,51

L’obligació de remissió d’informació a la qual es refereix aquest informe s’ha de fer per 
mitjans  electrònics,  a  través del  sistema que el  Ministeri  d’Hisenda i  Funció Pública 
habiliti a l’efecte, i mitjançant signatura electrònica. 

 

El compliment d’aquesta obligació s’ha fet  en data 30 d’octubre de 2018, mitjançant 
l’aplicació habilitada a tal efecte a l’Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb 
les Entitats Locals. 

 

El PMP també es publica a la pàgina web municipal www.banyeresdelpenedes.cat.

 

Això és tot el que cal informar. 

 

 

 

 

José Félix Velasco Martínez

Secretari interventor tresorer
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Banyeres del Penedès, 30 d’octubre de 2018

El Ple es dona per assabentat

 

Expedient 570/2018. Donar compte de l'informe relatiu a la distribució del 
superàvit de la liquidació de l'exercici 2017

INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ RELATIU A LA DISTRIBUCIÓ DEL 
SUPERÀVIT DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2017

 

 

Antecedents

 

1. Una vegada aprovada la liquidació de l’exercici 2017, per decret de l’alcaldia de data 
11 d’abril de 2018, cal procedir a la distribució del superàvit de la liquidació de l’exercici 
2017.

 

2. De la liquidació de l'exercici 2017 es desprenen els següents indicadors:

 

a)     Romanent de tresoreria per a despeses generals: + 772.805,17 euros

b)    Estabilitat: + 443.813,87 euros

c)     Rati de deute viu: 18,81 %

d)    Despeses pendents d'aplicar a pressupost: 27.938,85 euros

 

Per la qual cosa l’entitat local està subjecta a l’article 32 de la Llei orgànica d’Estabilitat  
pressupostària i sostenibilitat financera.

 

3. El darrer període mig de pagament informat al ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques en data 30 d’octubre de 2018, té un valor de 21,22 dies.
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4. La previsió d'estabilitat de la liquidació de l'exercici 2018, d’acord amb el pla econòmic 
financer en vigor (aprovat pel Ple en sessió de data 19 de juliol de 2018), és de 116.363  
euros.

 

5. Els compromisos de despesa adquirits davant tercers i finançats amb fons propis que 
es desprenen de la liquidació de l'exercici 2017 són de 18.772,68 euros.

 

6.  No  existeixen  obligacions  reconegudes  pendents  d’executar  de  la  distribució  del 
superàvit de l’exercici 2016. 

 
7. S’han recaptat 79.458,63 euros de més en relació a les previsions inicials no finalistes,  
els quals s’hauran de destinar a reduir endeutament net.
 

 

Fonaments jurídics

 

1. L’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,  d'Estabilitat pressupostària i  
sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que els ingressos que s’obtinguin per damunt 
dels previstos es destinaran exclusivament a reduir el nivell de deute.

 

2. L'article 32.1 de LOEPSF disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest s'ha 
de destinar a reduir el nivell d'endeutament net.

 

3. La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no superin 
el  límit  d'endeutament  en  matèria  d'autorització  d'operacions  d'endeutament,  que 
presentin superàvit en termes de comptabilitat nacional,  romanent de tresoreria positiu, 
una  vegada  descomptat  l'efecte  de  les  mesures  especials  de  finançament,  que 
compleixin amb el període mig de pagament previst a la normativa de morositat i que 
prevegin una capacitat de finançament en la liquidació de l'exercici 2018 podran destinar,  
en  primer  lloc  el  superàvit  a  absorbir,  si  s'escau,  despeses  pendents  d'aplicar  al 
pressupost i a continuació, a finançar inversions financerament sostenibles sempre amb 
el límit de la previsió de capacitat de finançament de l'exercici  2018, si encara queda 
import a distribuir aquest es destinarà a reduir endeutament net. 

 

Aquesta disposició es prorroga per l’exercici 2018 mitjançant el RD-llei 1/2018, de 23 de 
març i posteriorment es recull a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals 
de l’Estat per l’any 2018.
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4. La disposició addicional setzena del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals regula allò que s'entén 
per  inversió  financerament  sostenible  (IFS).  Cal  tenir  en  compte  que amb el  RD-llei 
1/2018 es  modifiquen també els  requisits  corresponents als  apartats  1er  i  2on de la 
disposició  addicional  setzena del  RDLeg 2/2004,  de  5  de  març,  requisits  que ha de 
complir la IFS.

 

5. L'apartat 13.3.1 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en matèria 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 16 d’abril de 2018 de la Direcció 
general  de  Política  Financera,  Assegurances  i  Tresor  del  Departament  de  la 
Vicepresidència  i  Economia i  Hisenda de la  Generalitat  de  Catalunya disposa,  entre 
d'altres, que el romanent de tresoreria per a despeses generals positiu s'ha de destinar,  
en funció dels recursos líquids disponibles a sanejar les obligacions pendents d'aplicar al  
pressupost i al compliment dels compromisos de despesa assumits per l'existència de 
romanents de crèdits incorporables. 

 

6.  L’article 28.f  de la Llei  19/2013,  de 9 de desembre,  de Transparència,  accés  a la 
informació pública i  bon govern  disposa que és  una infracció  molt  greu el  fet  de no 
complir amb l’obligació de destinar íntegrament els ingressos obtinguts per sobre dels 
previstos en el pressupost a la reducció del nivell de deute públic de conformitat amb allò 
que  preveu  l’article  12.5  de  la  Llei  orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  
pressupostària  i  sostenibilitat  financera  i  l’incompliment  de  l’obligació  de  destinar  el 
superàvit pressupostari a la reducció del nivell d’endeutament net d’acord amb allò que 
preveu l’article 32 i la disposició sisena de la mateixa Llei.

 

Per tot això, s’eleva al Ple el present informe amb les següents consideracions: 

 

PRIMER.- De la liquidació de l'exercici 2017, es desprenen els següents indicadors:

 

e)     Romanent de tresoreria per a despeses generals: + 772.805,17 euros

f)     Estabilitat: + 443.813,87 euros

g)    Rati de deute viu: 18,81 %

h)     Despeses pendents d'aplicar a pressupost: 27.938,85 euros

 

Per la qual cosa l’entitat local està subjecta a l’article 32 de la Llei orgànica d’Estabilitat  
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donar compte, si ens volen fer l’aclariment, i si no, passem a plecs i preguntes, val? No 
volem posar en qüestió la veracitat i correcció del contingut d’aquet informe, però com ja 
els hem fet observació en altres ocasions, el nostre entendre, en posterioritat a l’emissió 
d’aquet informe, correspondria que el ple aprovés aquesta redistribució del superàvit del 
pressupost si no n’hem errats, i es un pas que entenem que no s’ha fet, i per tant tenim 
dubtes sobre si es pot fer ús d’aquet superàvit que com es pretén fer en les modificacions 
de crèdit anterior sense l’aprovació prèvia d’aquesta distribució per part del ple.” 

El Sr. Secretari  respon que no cal aprovació prèvia del superàvit, ja que, el destí del 
superàvit  està explícit  a les corresponents modificacions d’avui  i  de l’anterior Ple que 
s’han aprovat.

 

El Ple es dona per assabentat

 

Donar compte de les Juntes de Govern Local

Nom Data Resum Expedient

ACTA DE 
JUNTA DE 
GOVERN 
2018-0029

17/09/2018 
13:38

Acta Junta de Govern Local en 
sessió ordinària de data 13 de 

setembre de 2018. JGL/2018/29
JGL/2018/29

ACTA DE 
JUNTA DE 
GOVERN 
2018-0030

28/09/2018 
12:29

Acta Junta de Govern Local en 
sessió ordinària de data 27 de 

setembre de 2018. JGL/2018/30
JGL/2018/30

ACTA DE 
JUNTA DE 
GOVERN 
2018-0031

09/10/2018 
12:58

Acta Junta de Govern Local en 
sessió ordinària de data 4 d'octubre 

de 2018. JGL/2018/31
JGL/2018/31

ACTA DE 
JUNTA DE 
GOVERN 
2018-0032

22/10/2018 
12:03

Acta Junta de Govern local en 
sessió ordinària de data 18 

d'octubre de 2018. JGL/2018/32
JGL/2018/32

ACTA DE 
JUNTA DE 
GOVERN 
2018-0033

12/11/2018 
10:31

Acta Junta de Govern local en 
sessió ordinària de data 8 de 

novembre de 2018.JGL/2018/33
JGL/2018/33

El ple es dona per assabentat
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Donar compte Decrets

Nom Data Resum Expedient

DECRET 
2018-009

6

 

14/09/2018 
12:46

Aprovació de les línies fonamentals del 
pressupost de l'any 2019

1060/2018

DECRET 
2018-009

7

 

17/09/2018 
14:40

Decret aprovació cessió de material, 125 
cadires i 20 taules per fer un arròs a la 

Plaça 11 de setembre de les 10h fins a els 
19:00h tallant els carrers del voltant el 23 

de setembre de 2018.

1101/2018

DECRET 
2018-009

8

 

17/09/2018 
15:02

Convocatòria del Ple en sessió ordinària 
de data 20 de setembre de 2018. 

PLN/2018/8
PLN/2018/8

DECRET 
2018-009

9

 

24/09/2018 
14:07

Taxa per reserva del domini públic 
radioelèctric al Ministeri d'indústria, energia 

i turisme exercici 2017 i 2018
1157/2018

DECRET 
2018-010

0

 

24/09/2018 
14:09

Expedient 1122/2018. Decret d'aprovació 
de cessió de material (40 cadires) per 

realitzar una festa el 28 de setembre de 
2018

1122/2018

DECRET 
2018-010

1

 

25/09/2018 
14:37

Decret d'aprovació de cessió de material 
per a ús privat pel dia 29 de setembre de 

2018.
1168/2018

DECRET 
2018-010

2

 

26/09/2018 
14:58:00

Convocatòria Junta de Govern local en 
sessió ordinària de data 27 de setembre 

de 2018. JGL/2018/30

 

JGL/2018/30
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DECRET 
2018-010

3

 

03/10/2018 
15:02

Convocatòria Junta de Govern local en 
sessió ordinària de data 4 d’octubre de 

2018. JGL/2018/31

 

JGL/2018/31

DECRET 
2018-010

4

 

10/10/2018 
14:47

Concessió de bestretes reintegrables - 
Bestreta avançament paga extraordinària 
desembre del treballador amb DNI 898J

1250/2018

DECRET 
2018-010

5

 

15/10/2018 
13:16

Sol·licitud subvenció interessos préstecs 
Diputació, any 2018

1242/2018

DECRET 
2018-010

6

 

17/10/2018 
15:07

Convocatòria Junta de Govern local en 
sessió ordinària de data 18 d’octubre de 

2018. JGL/2018/32

 

JGL/2018/32

DECRET 
2018-010

7

 

22/10/2018 
13:55

Convocatòria Ple extraordinari de data 25 
d'octubre de 2018. PLN/2018/9

PLN/2018/9

DECRET 
2018-010

8

 

25/10/2018 
12:30

Sol.licitud cessió d'un grup electrògen en 
motiu de l'Enramada els dies 26 i 27 

d'octubre de 2018.
1310/2018

DECRET 
2018-010

9

 

02/11/2018 
13:48

Decret de l'alcaldia sobre determinació del 
cost efectiu dels Serveis de l'exercici 2017

1318/2018

DECRET 
2018-0110

 

02/11/2018 
14:25

Resolució de l’expedient de baixes per 
inscripció indeguda al padró d’habitants 

per incompliment dels requisits de l’art. 54 
del Reglament de població i demarcació 

territorial.

520/2018

DECRET 
2018-0111

05/11/2018 
14:27

Decret de l'alcaldia d'aprovació de la 
modificació de crèdit núm. 4/2018 del tipus 

1294/2018
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 generació de crèdits per ingressos

DECRET 
2018-0112

 

07/11/2018 
15:00

Convocatòria Junta de Govern Local en 
sessió ordinària de data 8 de novembre de 

2018. Exp. JGL/2018/33
JGL/2018/33

DECRET 
2018-0113

 

08/11/2018 
11:53

Decret representació Diputació 
procediment contenciós administratiu 

275/2018  JOSEP BARGALLO CALVET -- 
OBRES O/16/027

1069/2017

DECRET 
2018-0114

 

12/11/2018 
10:31

Decret representació Diputació 
procediment contenciós administratiu 

305/2018 contra una resolució 
desestimatòria d'una reclamació 

patrimonial de la Sra. M.C.B.

1417/2017

El Ple es dona per assabentat

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

 INTERVENCIONS

L’Alcade respon sobre precs i preguntes d’anteriors Plens respecte als següents 
temes:

Llicència d’obres de Les obres d’urbanització d’EQ Esteve, els contorns (Camins i 
vials)  s’hauran  d’executar  abans  de  quatre  anys,  respecte  a  les  obres 
d’urbanització no tindrien caducitat es poden prorrogar sinó canvia la normativa.

Tema Boscos, indica que hi avenços importants però estem esperant resposta dels 
serveis jurídics

Respecte al Logis, l’Ajuntament actual no es vol manifestar al respecte 

La regidora d’hisenda exposa la següent explicació donada per la Sra. I.R.S.C. que 
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era la Secretària interventora accidental quan es va confeccionar aquest document 
amb signatura manual:

“Aclariment sobre informe del PMP signat manualment.

“El portaveu del PDeCAT  va demanar a l’últim ple, un aclariment sobre un document 
signat manualment, en concret, l’informe de compliment del PMP corresponent al segon 
trimestre de 2018, que es dóna compte al ple ordinari de setembre. 

En cap moment, com comenta el Sr. Guasch, s’ha fet una sobre posició de signatura en 
un text, es tracta d’un document signat manualment que després per poder entrar al llibre 
d’informes és un requisit que porti signatura electrònica, i aquesta es dóna amb el segell  
electrònic de l’entitat. Segons ens van explicar el formador de la plataforma Gestiona, si a 
un document amb signatura manuscrita es vol enviar a un llibre, en aquest cas, el llibre  
d’informes d’intervenció, és necessari passar el segell electrònic, on és el funcionari que 
té davant el document qui verifica l’autenticitat i integritat del mateix, l’escaneja i passa el  
segell electrònic. Així confirma que el document és fidel reflex de la realitat.

És cert que el document no hauria de portar signatura manual que, insisteixo, no està 
sobreposada sinó que és autèntica,  però va haver-hi  un problema a l’hora de signar 
aquest  document  electrònicament  en  el  seu  moment  i  va  quedar  sense  signatura 
electrònica. Quan es va detectar la manca de signatura electrònica, jo ja no ocupava el  
càrrec de secretària interventora tresorera i, per tant, no podia signar-lo electrònicament 
amb aquest càrrec. El segell electrònic garanteix l’entrada al llibre electrònic d’informes 
d’intervenció.  El  fet  de  passar  un  segell  electrònic  vol  dir  que algú  ha  comprovat  la 
signatura manual, l’ha verificat i dóna la garantia inequívoca d’autenticitat i integritat del 
document.” 

La regidora d’hisenda vol fer un incís,  respecte als costos de la trobada de les 
Harleys,  aquesta  setmana  hem  rebut  notificació  per  part  de  la  Diputació  de 
Tarragona  per  la   subvenció  d’aquesta  trobada  per  import  de  5.755,50  €  que 
correspon a un 53% del cost.

PDeCAT

El Sr. Jordi Guasch Bea, portaveu del PDeCAT comenta el següent:

“Per començar volíem fer un prec, i que va relacionat amb una de les modificacions que 
hem fet aquesta tarda i és la, de l’enllumenat del Priorat. Els hi demanaríem de cara a la 
contractació de l’enllumenat  del  priorat,  que aquestes llumeneres fossin de LED, que 
m’imagino que ja ho deu tenir previst, evidentment, però no simplement que fossin de 
LED, si no que fossin programables en intensitat, jo he entès, que això permetrà millor 
control  i  millor  estalvi  en  el  futur,  les  hem  vist  col·locades  però  no  sabem  quines 
prestacions tenen. No ens limitem, simplement, a posar LEDS, i prou, si no que posem 
algunes tecnologies que ens permetin ser més eficaços d’acord amb el pla que estàvem 
aprovant avui. Ja fa 4 anys ens hauria agradat poder-ho fer, però, no hi vam tenir tantes 
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subvencions com vostès poden gaudir avui dia.

Ah,  següent  tema.  Hem  pogut  veure  dos  decrets  que  afecten  a  dos  contenciosos 
administratius interposats contra l’ajuntament. Ens poden informar quin es el motiu de la 
interposició dels dos decrets? I també hem pogut veure que en un dels decrets figura 
obertament  les  dades  personals  de  la  persona  que  l’interposa  i  en  l’altra  no.  Ens 
agradaria saber com es que en alguns casos es protegeix la identitat dels documents 
públics i en altres no. Quin criteri se segueix en aquet sentit.

El tema Boscos ja ens heu fet  esment. Ens heu dit  més o menys el  mateix que les 
últimes vegades, que s’hi està treballant, i ja veurem efectes en algun moment. 

Després, un altra tema que vam estar parlant vostè i jo. D’acord amb les converses que 
vam tenir aquet cap de setmana, li recordem si ens vol explicar una mica el tema de 
l’abocament a la riera de Sant Miquel. Hem pogut saber per la premsa els lamentables 
fets que van succeir fa pocs dies en la riera de Sant Miquel, i en la qual es van produir  
uns  abocaments,  presumptament,  delictius  procedents  d’una explotació  agrícola.  Ens 
poden informar quines actuacions ha pres l’ajuntament en aquet sentit? Ha presentat  
denuncia,  o es presentarà com a demandant  al  procediment  que s’incoï  sigui  el  que 
sigui? Ens agradaria algun aclariment.

Després  una  altra  tema,  tala  d’arbres,  sembla  que  es  un  tema  recurrent  en  aquet 
municipi. Fa pocs dies hem pogut comprovar que vostès no han tingut cap recança en 
talar arbres quan aquets fan nosa. Igual que va fer en el mandat anterior i que molts dels 
quals ara estan al govern els va escandalitzar terriblement, i no van tenir cap mania de 
fer-ho servir per fer campanya electoral contra aquell govern en aquell moment. Ja se 
sap que ara em replicaran dient que en tornaran a plantar de nou per què hem previst 
deixar els escocells per aquell motiu. La nostra pregunta és: Cóm és que es tornen a 
plantar arbres en aquells lloc on eren? Què potser es tracta d’un regal  enverinat  per 
futurs governs municipals, aquets arbres tornaran a créixer i a fer mal, possiblement, o 
els arbres que plantin poder no seran arbres i seran rosers, no ho sabem. Creiem que ja 
han tingut prou experiències negatives en aquet sentit, com a resultat de plantar arbres 
en llocs inadequats com per tornar a caure en el mateix parany. Considerem que seria 
més adient, haver deixat escocells al mig del carrer, i no pas a tocar de les cases com 
estan fent ara. És una opinió i és una observació que nosaltres els hi deixem damunt la 
taula. 

Consulta pública, en una acta de junta de govern hem trobat un punt que no hem entès i 
que ens agradaria que ens expliquessin. Hi ha un acord que diu literalment el següent: 
aprovar realitzar una consulta pública del projecte reglament d’ús de les xarxes socials  
de l’ajuntament de Banyeres del Penedès a la participació ciutadana, premsa, president 
de les entitats, alcaldes de barri, i agenda, butlletí informatiu mitjançant el portal web de 
l’ajuntament de Banyeres del Penedès durant un període de 15 dies. Clar, llegint això, 
sembla un  discurs  del  Sr.  Rajoy  “por  qué el  alcalde  y  los  vecinos,  los  vecinos  y  el  
alcalde”.  No  sabem  treure  l’intricat  d’aquet  redactat.  Si  ens  ho  poguessin  explicar 
exactament el que pretenen aprovar en aquet acord, us ho agrairíem.

Un altre aspecte, som conscients, i després de la presentació que ens han fet encara 
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més, de les necessitats que té l’ajuntament a l’hora de contractar en casos d’urgència.  
Però també som conscients, de les limitacions que ens fixa la nova llei de contractes que 
dificulta la contractació urgent que a vegades es necessària per la gestió dels serveis, 
però estem detectant un augment substancial de la facturació d’una empresa, en concret 
en  base  a  petites  i  no  tan  petites  factures  per  reparacions  diverses.  Que  aprofitant 
l’avinentesa,  potser  algunes  haurien  pogut  ser  assumibles  per  la  brigada  tant 
dimensionada com tenim, en concret aquesta empresa, no sé si em correspon dir el nom 
aquí o no,  vostès ja saben quina és, només durant  el  mes d’octubre d’enguany han 
presentat un total de 14 factures amb un import acumulat que supera els 19.000€ i el 
mes de novembre ja n’ha presentat un altra de 4.000€. No sé quin és el procediment que 
s’escull, per fer aquestes contractacions o aquets encàrrecs i se’ns presenta el dubte, de 
si s’està seguint correctament el procediment, o les vies que la nova llei de contractes 
estableix. Per tant, demanaríem també un aclariment en aquet sentit i per part nostra no 
tenim cap més pregunta o prec a fer.” 

PSC

La Sra. Anna Ordóñez Rivero, portaveu del PSC comenta el següent:

“- Com a l’anterior ple el senyor Alcalde ens va comentar que ja s’estava treballant en  
nous plantejaments del LOGIS. Volem saber, com està aquest tema?, però com ha dit 
vostè que no es pronunciaria, li tornarem a preguntar al següent ple.

- Abocament.

- Cada vegada hi ha més pedres que es desprenen a la carretera quan plou. Quines 
mesures s’han pres de de l'última vegada que vàrem preguntar per aquest tema?

- Com veiem que l’Ajuntament està realitzant una zona canina, han creat una ordenança 
per regularitzar aquesta zona?

- Al Passeig Gaudí només s’han tret la meitat dels arbres, perquè només s’han tret d’una 
part? Tenen previst fer més actuacions?”

Les intervencions i respostes de l’Alcalde i/o regidors,  debats i  altres 
comentaris  queden  reproduïts  en  el  cd  en  format  àudio  que 
s’acompanya a aquesta acta.
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