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AJUNTAMENT 
DE 
BANYERES DEL PENEDÈS 

 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN  PLE DE 
BANYERES DEL PENEDÈS, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCAT ÒRIA, EL DIA 
13 D’OCTUBRE DE 2016, SESSIÓ 10/2016, Exp. 155/2016  
 
 
 
SRS. ASSISTENTS:  
 
ALCALDE: 
Sr. Amadeu Benach i Miquel 
 
TINENTS D’ALCALDE: 
Sra. Ana Ordoñez Rivero 
Sr. Joan Roig Sòria 
 
REGIDORS: 
Sra. Ida Pilar Josefa Berdusan Farré 
Sra. Anna Jané Caralt 
Sra. Núria Figueras Tuset 
Sr. Jordi Guasch Bea 
Sra. Joana Josepa Fernández Coll 
Sr. Manuel López Blanco 
Sra. Maria Ángeles Sainz López 
Sr. Lluís Inglada Jané 
 
SECRETARI-INTERVENTOR-
TRESORER: 
Sr. José Félix Velasco Martínez 
 

 
 
A la Sala de Plens de la Casa 

Consistorial de la Vila de Banyeres del 
Penedès, essent les 19:10 hores del dia 
13 d’octubre de 2016, es reuneix 
l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència 
de l’Alcalde, Sr. Amadeu Benach i 
Miquel, amb l’assistència del Sr. 
Secretari–Interventor-Tresorer, José 
Felix Velasco Martínez, i demés 
membres anotats al marge, a l’objecte de 
celebrar la sessió extraordinària, que ha 
estat convocada per al dia d’avui en legal 
forma, amb distribució de l’Ordre del Dia 
dels assumptes a tractar i altra 
documentació complementària. 

Constituint els reunits nombre 
suficient dels membres de dret que 
integren el Plenari, per celebrar la sessió, 
en primera convocatòria, el Sr. President 
la declara oberta,  

 
 
 

ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació, si s’escau, del compte General pressu postari de l’exercici 2015 de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.- Exp. H/16/08 6 

 
 

“D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL PRESSUPO STARI DE 
L’EXERCICI 2015 DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PEN EDÈS.- Exp. 

H/16/086 

 
Finalitzat l’exercici pressupostari 2015, s’ha elaborat el compte general de l’exercici 
2015, integrat pel de la corporació i l’organisme autònom Fundació Josep Cañas, 
d’acord amb el conjunt normatiu següent: 
 

- RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals. 

- Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
- Real decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del títol sisè de la Llei 

d’hisendes locals. 
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- Ordre HAP/1781/2013, de 3 d’octubre, pel qual s’aprova el model normal de 
comptabilitat local. 

- Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre per la qual s’aprova l’estructura 
pressupostària de les entitats locals. 

 
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes 
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de 
documentació bàsica, complementària i annexos que es detallen seguidament: 
 
- Balanç de situació 
- Compte de resultat econòmic patrimonial 
- Estat de liquidació del pressupost 
- Estat de canvis del patrimoni net 
- Estat de fluxos d’efectiu 
- Memòria 
 
Documentació complementària: 
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de 
cadascun dels seus organismes autònoms. 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus 
saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats per 
nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos 
comptables  i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per 
l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.  
 
Vist l'informe de la Intervenció emès sobre el compte general, en data 1 de setembre de 
2016. 
 
Vist que els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2015 s’han sotmès a 
dictamen del Ple, en funcions de Comissió Especial de Comptes, que va emetre 
dictamen favorable en data 6 de setembre de 2016. Exposat el compte general al públic 
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 173 de data 9 de setembre de 2016, ha finalitzat 
el període d’exposició pública en data 6 d’octubre de 2016 sense que s’hagin formulat 
reclamacions, al·legacions ni observacions.   
 
D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de 
comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb 
la tramitació i el contingut, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
PRIMER.- Aprovar el compte general pressupostari de l’exercici 2015 corresponent a 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès 
 
SEGON.- Retre el compte general i tota la documentació que l’integra a la fiscalització 
de la Sindicatura de Comptes abans del proper 15 d’octubre. 
 
L’Alcalde 
Amadeu Benach i Miquel” 
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INTERVENCIONS 
 
 La Sra. Ordóñez, Regidora d’Hisenda, dóna una explicació del compte general 
de la Corporació i de l’organisme autònom corresponent a l’exercici 2015: 
 

El compte general és un document que mostra la manera com s’ha dut a terme la 
gestió econòmica-financera i l’execució del pressupost amb la idea implícita de 
transparència. 

Els comptes anuals es formaran i rendiran de conformitat amb l’Ordre 
EHA/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal 
de comptabilitat local, en vigor des d’aquest exercici 2015. Amb aquesta Ordre, es duu 
a terme la reforma de la comptabilitat de les entitats locals, en vigor des del 1 de gener 
de 2015. Per tant,  aquest compte general de l’any 2015 és el primer al qual s’aplica 
aquesta reforma de la comptabilitat local. 

 
El compte general té el següent contingut: 
- Balanç  
- Compte de resultat econòmic-patrimonial 
- Estat de canvis en el patrimoni net 
- Estat de fluxos d’efectiu 
- Estat de liquidació del pressupost 
- Memòria 

 
A aquesta documentació s’afegeix, com a documentació complementària: 
 
- Actes d’arqueig de les existències a caixa a fi d’exercici 
- Certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als saldos a 

caixa a fi d’exercici 
 

I tota aquesta documentació referida tant a l’entitat local com al seu organisme 
autònom. 

 
Un cop format el compte general de l’exercici 2015 podem fer alguns comentaris vers 

la gestió realitzada durant l’exercici.  
 
En primer lloc, respecte de l’Ajuntament, podem dir que a nivell pressupostari la 

gestió ha estat satisfactòria. Hem obtingut un resultat pressupostari positiu (23.386,56 
euros), el que mostra que els recursos pressupostaris han estat suficients per finançar 
les despeses pressupostàries.  
 

Respecte les inversions de l’exercici, s’han dut a terme despeses d’inversió per un 
valor de 440.207,40 €. Com a obres importants des del punt de vista quantitatiu que 
s’han executat durant l’any destaquem: 

 
1. La restauració ambiental de la riera de Sant Miquel, amb unes obligacions 

reconegudes durant l’exercici 2015 de 103.367,48€, i  
2. L’arranjament de les voreres del Priorat de Banyeres, amb unes obligacions 

reconegudes durant l’exercici 2015 de 162.019,52€. 
 

Ambdues obres contaven amb finançament extern. La primera del PUOSC i la 
segona de la Diputació de Tarragona.   
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Pel que fa al romanent de tresoreria, aquest ha estat positiu en 587.101,95 euros i 
això ens permet disposar d’un recurs per finançar despeses mitjançant modificacions 
pressupostàries durant aquest exercici 2016, dins d’unes limitacions que ens imposa el 
compliment dels objectius de la Llei d’Estabilitat Pressupostària. 

 
Si analitzem la tresoreria, cal dir que partíem d’un saldo de 862.088,52 € i ha finalitzat 

l’any amb un saldo de 731.286,18 €.  Per tant, s’ha produït un dèficit de tresoreria que 
ha provocat alguna dificultat per afrontar el pagament a proveïdors, bàsicament per 
deutes que manté la Generalitat de Catalunya amb els ens locals, si més no, cal dir que 
a dia d’avui molts d’aquests deutes ja s’han satisfet. Aquesta dificultat en el pagament 
de factures ha fet que l’Ajuntament s’hagi situat al darrer trimestre de 2015 en un període 
mig de pagament a proveïdors de 68 dies. 

 
Finalment, pel que fa a l’endeutament, l’Ajuntament tenia un deute inicial a llarg 

termini de 1.187.805 €. No s’ha creat nou deute durant l’exercici i s’ha amortitzat per un 
valor de 168.840€. 

 
Amb aquestes dades, l’Ajuntament conserva unes bones ràtios legals: ràtio de 

l’estalvi net positiva i ràtio del deute viu d’un 38,10%.Tant l’estalvi net com el deute viu 
són indicadors de solvència a llarg termini.  

 
Pel que fa a la Fundació Josep Cañas, també podem valorar la gestió pressupostària 

de forma positiva. El resultat pressupostari de l’exercici ha estat positiu en 6.997,33 
euros i el romanent de tresoreria continua positiu en un import de 297.573,21 euros. 
Durant l’exercici no s’han dut a terme grans inversions, però sí es va adjudicar la primera 
fase de la rehabilitació de Cal Fontanilles, actualment en execució. Durant l’exercici es 
van cobrar 80.000€ d’Esteve Química per finançar aquesta obra, en compliment del 
conveni signat amb aquesta mercantil d’acord amb el qual finança 320.000€ del cost de 
l’obra, dels quals ja han ingressat 160.000€. Aquesta obra també conta amb una 
subvenció directa de la Diputació de Tarragona per import de 170.000€. 

 
Respecte la tresoreria de la Fundació Josep Cañas, ha passat d’un saldo inicial de 

353.943,09 € a un saldo final de 441.564,51 €, produint-se un superàvit de tresoreria per 
import de 87.621,42€, de manera que s’han pogut atendre amb normalitat els 
pagaments a proveïdors. 

 
Per tot això, podem dir que estem satisfets amb la gestió feta durant aquest any 2015. 

Considerant els recursos amb els que conta l’Ajuntament s’han obtingut uns bons 
resultats. Tant en l’Ajuntament com en l’organisme autònim s’ha liquidat l’exercici 2015 
amb un romanent de tresoreria i resultat pressupostari positius, amb una capacitat de 
finançament en termes consolidats de 119.220,33 €, amb compliment de la regla de la 
despesa, amb una bona ràtio del deute viu i un període mig de pagament a proveïdors 
de 68 dies.  
 
 
VOTACIONS/ DICTAMEN 
 

L’Alcalde procedeix a les votacions aprovant-se la present proposta amb els vots a 
favor dels grups PSC (3), ICV (1), BNY (4), abstencions cap i vots en contra del grup 
CIU (3), essent aprovat per majoria el compte general pressupostari 2015 en els termes 
detallats a la proposta de l’Alcaldia.- Exp. H/16/086. 
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EXPLICACIONS DE VOT 
 

El Sr. Guasch manifesta que en aquest ple extraordinari se’ns demana que ens 
tornem a pronunciar els comptes municipals de l’exercici 2015. Un pronunciament 
que ja vam fer el passat dia 6 de novembre en un altre Ple extraordinari convocat 
per actuar en funcions de Comissió Especial de Comptes. 

 
Com ja podran deduir vostès mateixos el nostre posicionament respecte als 

comptes presentats no serà gaire diferent del que vam exposar en aquell moment. 
Ja en aquella ocasió els vam manifestar la nostra disconformitat en la forma de 
presentar-los, i en la precipitació en la planificació de la seva  tramitació. Una 
planificació que no va respectar els 15 dies que legalment ens  pertocaven per poder 
estudiar la documentació. I una documentació que se’ns va facilitar de forma 
incompleta i inintel·ligent. Per tant, ni vàrem tenir la documentació que pertocava, ni 
el temps necessari per estudiar-la. 

 
Ja no entrarem a valorar el fet de que no s’hagués constituït la Comissió Especial 

de Comptes. Una important omissió de la qual vostès ens volen fer corresponsables. 
Però nosaltres no compartim en absolut aquest punt de vista. Son vostès els qui 
estan governant, i a qui els correspon vetllar per la seva gestió. No som pas nosaltres 
que els hem d’indicar els passos que han de fer vostès tenen tot l’assessorament 
que necessitem per part dels serveis tècnics propis, i els externs si els cal. I això 
haurà de ser suficient per tal que la seva gestió fos la correcta. I pel que  estem 
veient no podem dir que ho sigui gaire. És mes, no sabem si és gaire normal que 
ara ens vulguin fer partícips d’aquest “descuit” si els nostres advertiments sempre 
cauen en sac foradat. Es a dir, que si els avisem de quelcom que no entenem 
correcte no ens fan cas, i si no els avisem ens retreuen que no ho haguem fet... 
potser que s’aclareixin. 

 
Tornem al tema que hem vingut a tractar. Els comptes que es sotmeten a 

consideració han de ser un “fidel reflex” de la realitat econòmica de l’Ajuntament i 
dels altres ens que en formen part. I en aquest sentit nosaltres no ho volem pas 
posar en dubte. Tenim plena confiança  en la bona feina que fan els funcionaris i 
tècnics de l’àrea econòmica de l’Ajuntament i estem convençuts que els comptes 
que se presenten reflexa fidelment la realitat econòmica i financera de l’Ajuntament 
i la Fundació Josep Cañas. Ara be, així com si que compartint la fidelitat i exactitud 
d’aquests comptes, no en compartint pas molts altres aspectes com son l’anàlisi que 
vostès en fan, i la gestió pressupostaria que van fer en aquell exercici. 

 
En el passat ple del dia 6 de setembre ja els vam fer algunes observacions, que 

ens feien dubtar molt de idoneïtat de la seva “gestió econòmica”. Per exemple un 
PMP superior al 68% quan la mitjana estatal esta en poc mes del 55%. I un dèficit 
de tresoreria de 130.802€ havent executar només el 75% del pressupost. I un 
desestalvi de  -86.826€ per part de l’Ajuntament i de -28.567€ per part de la Fundació 
Josep Cañas. Tota una sèrie d’observacions i preguntes que van quedar sense cap 
aclariment concret. I que ens fan entendre que no hi ha gaires motius per estar 
satisfets de la gestió duta a terme. 

 
Ens volem centrar, però, sobretot en la nostra disconformitat respecte a uns 

canvis substancials que vostès han fet sobre el pressupost aprovat pel 2015. Un 
pressupost en el que hi havia una sèrie de partides destinades a l’adquisició de bens 
i que no s’han executat, cosa que lamentem profundament. 
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En primer lloc hi havia una partida destinada a l’adquisició de la parcel·la ones 
troba ubicat el jaciment ibèric de les Masies de Sant Miquel. Possiblement 
l’assentament ibèric mes important de Catalunya i que fins ara cap govern municipal 
havia fet cap intent de fer-hi cap actuació. L’equip de govern anterior va encarregar 
un Pla Director i va disposar d’aquesta partida per poder-ne adquirir la propietat, i 
d’aquesta manera començar a obtenir subvencions i treballar-hi. De moment vostès 
no han fet efectiva aquesta adquisició, ni ens consta que la tingui prevista per aquest 
2016. I del Pla Director en desconeixem en quina situació el tenen. 

 
En segon lloc teníem una partida per l’adquisició de l’hort posterior al Centre 

Cívic de Saifores als efectes de destinar-lo a una plaça pública per aquest nucli, cosa 
que venien reivindicant de feia temps. Tampoc l’hem vista ni la preveuen fer. De fet 
ja ho van anunciar fa temps que no pensaven fer-la. 

 
 
En tercer lloc, desprès de no poques reunions, el nostre govern va assolir un 

preacord amb l’Associació esportiva de Casa Roja mitjançant la qual ens cedien 
gratuïtament el camp de futbol a canvi de que l’Ajuntament es comprometés a fer-hi 
un Centre Cívic com tenen altres nuclis. I per aquest motiu es va dotar una partida 
pressupost per fer el projecte i poder assumir les despeses inicials de notaria. 
Tampoc s’ha formalitzat i no ens consta que n´hi hagi cap voluntat. 

 
En definitiva, una sèrie d’inversions necessàries per al futur del nostre poble que 

han quedat en un calaix. Ara be, així  com algunes partides no s’han executat, n’hi 
ha d’altres que ha calgut inflar-les considerablement. Per exemple la de sous de 
càrrecs electes. Un a partida que com  ja vam dir en el seu dia passava de 71.000€ 
a 92.000€ és a dir un 30% mes. I això només per mig any del seu govern. A veure 
on arribarà l’increment aquest 2016...? 

 
Per tots aquests motius nosaltres no votarem a favor d’aquests comptes. I ho 

repetim, no pas perquè posem en dubte la veracitat de les xifres presentades, sinó 
per la discrepància amb la gestió econòmica realitzada. 

 
  
I no havent-hi més intervencions per part dels Regidors, el Sr. Alcalde–President 

alçà la sessió a les 19:25 hores, de la qual s’estén la present acta, que signa el Sr. 
Alcalde, amb mi, el Secretari-Interventor-Tresorer, que certifico. 


