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AJUNTAMENT 
DE 
BANYERES DEL PENEDÈS 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DE 
BANYERES DEL PENEDÈS, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCAT ÒRIA, 
EL DIA 17 DE SETEMBRE DE 2015. 
 
SRS. ASSISTENTS: 
 
ALCALDESSA: 
Sra. Anna Ordóñez Rivero 
 
TINENTS D’ALCALDE: 
Sr. Amadeu Benach i Miguel 
Sr. Lluís Inglada Jané 
Sr. Joan Roig Sòria 
 
REGIDORS: 
Sra. Ida Pilar Josefa Berdusan Farré 
Sra. Montserrat Rebollo i Marcas 
Sra. Núria Figueras Tuset 
Sr. Jordi Guasch Bea 
Sra. Joana Josepa Fernández Coll 
Sr. Manuel López Blanco 
Sra. Maria Ángeles Sainz López 
 
SR. SECRETARI: 
Josep Guinovart Mallafrè 

 

A la Sala de Plens de la Casa 
Consistorial de la Vila de Banyeres del 
Penedès, essent les 19.00 hores del dia 
17 de setembre de  2015, es reuneix 
l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència 
de l’Alcaldessa, Sra. Anna Ordóñez 
Rivero, amb l’assistència del Sr. 
secretari–interventor Josep Guinovart i 
Mallafrè i demés membres anotats al 
marge, a l’objecte de celebrar la sessió 
ordinària, que ha estat convocada per al 
dia d’avui en legal forma, amb 
distribució de l’Ordre del Dia dels 
assumptes a tractar, així com còpia de 
l’acta de la sessió anterior i altre 
documentació dels temes a tractar. 

 
Constituint els reunits nombre 

suficient dels membres de dret que 
integren el Plenari, per celebrar la 
sessió, en primera convocatòria, la Sra. 
presidenta manifesta: 

1.- En primer lloc tinc a be a informar-los que s’està estudiant la viabilitat de poder 
oferir refugi alguna família de Sirià, conjuntament amb varis municipis de la comarca, 
un cop estigui plasmat l’estudi informarem oportunament al plenari. 
2.- En segon lloc passarem a votar la inclusió d’un punt a l’ordre del dia per raó 
d’urgència donat que ens ho han notificat avui, que és: 
• Aprovació, si s’escau, designació representant del Col·legi Mare de Déu del Priorat 

al Consell Retor de l’Organisme Autònom Josep Cañas. 
Sotmesa a votació la seva inclusió,  per unanimitat dels assistents s’aprova, 

la declara oberta, passant-se a tractar els següents assumptes inclosos a la següent 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EN SESSIÓ 

ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 16 DE JULIOL DE 2015.- E xp. 
C/15/122 

2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EN SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 1 DE SETEMBRE DE 20 15.- 
Exp. C/15/139 

3. DONACIÓ COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE 25 DE JUNY DE 2015 I DEL MES DE JULIOL DE 2015 

4. DONACIÓ COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA  
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL LÍMIT ANUAL A 
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PERCEBRE EN CONCEPTE DE GRATIFICACIÓ PER ASSISTÈNCI A A 
ÒRGANS COL·LEGIATS PER PART DELS REGIDORS SENSE 
DELEGACIÓ.- Exp. C/15/107 

6. APROVAR, SI S’ESCAU, DECLARAR L’EXISTÈNCIA D’UNA 
NECESSITAT DE CREAR I COBRIR DUES PLACES DE MONITOR  DE 
MENJADOR ESCOLAR, ADSCRITES AL SERVEI D’ESCOLA BRES SOL, 
PER AFECTAR AL FUNCIONAMENT D’UN SERVEI PÚBLIC 
ESSENCIAL; I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’EXERCI CI 
2015.- Exp. L/15/051 

7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA 
CORPORACIÓ, EXERCICI 2014.- Exp. H/15/061 

8. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 6/2015, 
DEL TIPUS SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDITS EXTRAORDIN ARIS.- 
Exp. H/15/089 

9. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DESIGNACIÓ REPRESENTANT DEL 
COL·LEGI MARE DE DÉU DEL PRIORAT AL CONSELL RETOR D E 
L’ORGANISME AUTÒNOM FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS. 

10. PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
1./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EN SESSIÓ 

ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 16 DE JULIOL DE 2015.- E XP. 
C/15/122 

 
Havent-se distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, còpia de 

l’acta redactada pel Sr. secretari–interventor de la sessió anterior, celebrada amb 
caràcter ordinari el dia 16 de juliol de 2015, la Sra. Presidenta pregunta als presents si 
tenen alguna objecció que fer-hi,  

El Sr. Guasch, portaveu del Grup de CiU, manifesta que en l’apartat on es tracta 
l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), la Sra. Figueras va 
comentar que Castellet i la Gornal tenen la mateixa alcaldessa del PSC des de fa anys i 
que en aqueta legislatura es va acordar formar part de l’AMI, i que els agradaria que 
aquest comentari, si fos possible, constés a l’acta. 

També manifesta que més endavant en el mateix punt hi ha una intervenció seva 
en que es fa servir un mot que no sap que vol dir “espèlic”. 

 
El Sr. secretari informa que quan parlen vàries persones a l’hora es difícil 

interpretar el que diuen. 
 
El Sr. Guasch manifesta que vol suposar que és un sinònim d’econòmic, no ho 

sap. 
La Sr. Figueras, manifesta que potser polític. 
 
El Sr. Secretari, informa que “espèlic” és el que va sentir que es deia en aquell 

moment, que no sap el que vol dir i que per això ho posa entre cometes. 
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El Sr. Guasch manifesta que la intervenció va ser que nosaltres consideràvem 
que el motiu econòmic que justificava la no adhesió a la nostra proposta adhesió a 
l’AMI, ja no hi era, a les hores hi han altres motius. 

En quant a la resta cap problema.  
 
El Sr. secretari li manifesta que suposa que el punt aquest de Castellet i la 

Gornal va ser en un moment de batibull perquè no el va sentir, doncs en cas contrari 
l’hagués posat perquè transcrit literalment, tant bé com puc, ho sento però ...   
 

Sotmesa a votació, amb les esmenes proposades pel Sr. Guasch, esmenant el 
següent: 

 
En l’apartar “4./ Precs i preguntes”, sotsapartat “4.8 - Adhesió a l’Associació de Municipis 
per la independència”, paràgraf dotzè, 
on diu: 
La Sra. Figueras, manifesta que ara ho han aprovat. 
ha de dir 
La Sra. Figueras, manifesta que a Castellet i Gornal, que tenen el mateix alcalde del PSC 
des de fa anys, en aquesta legislatura és quan s’ha acordat formar part de l’Ami i ara ho 
han aprovat. 
 
I en l’apartar “4./ Precs i preguntes”, sotsapartat “4.8 - Adhesió a l’Associació de Municipis 
per la independència”, paràgraf onzè, 
on diu 
El Sr. Guasch manifesta que aleshores ja no és un tema “pelic”, sinó que té altre sentit. 
ha de dir: 
El Sr. Guasch manifesta que aleshores ja no és un tema econòmic, sinó que té altre sentit. 
 
per unanimitat dels membres que van assistir-hi, amb les rectificacions esmentades, 
s’acorda la seva aprovació. 
 
 
2./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EN SESSIÓ 

EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 1 DE SETEMBRE DE 20 15.- 
EXP. C/15/139 

 
Havent-se distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, còpia de 

l’acta redactada pel Sr. secretari–interventor de la sessió anterior, celebrada amb 
caràcter extraordinari el dia 1 de setembre de 2015, la Sra. Presidenta pregunta als 
presents si tenen alguna objecció que fer-hi, i no formulant-se cap, per unanimitat dels 
membres que van assistir-hi, s’acorda la seva aprovació. 
 
 
3./ DONACIÓ COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVE RN 

LOCAL DE 25 DE JUNY DE 2015 I DEL MES DE JULIOL DE 2015 
 

Havent-se distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, còpia de les 
actes de les sessions de la Junta de Govern Local, redactades per Secretària–Intervenció 
de les sessions celebrades els dies 25 de juny de 2015, 2, 9, 17, 23 i 30 de juliol de 
2015, els membres de la corporació es donen per assabentats. Tanmateix, el Sr. Guasch 
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manifesta que en l’apartat de precs i preguntes demanarà aclariments de tres acords. 
 
 

4./ DONACIÓ COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA  
 

Obert el punt, la Sra. alcaldessa dóna la paraula al Sr. secretari-interventor, que 
dóna lectura al resum dels decrets dictats per l’Alcaldia, des de l’últim ple ordinari 
celebrat, essent el següents: 

 
NÚM 

DECRET DATA SOTASIGNANT RESUM 

D/15/082 10/07/2015 Alcaldessa Obsequi pregoner Festa Major 2015 (exp. H/15/079) 

D/15/083 20/07/2015 Alcaldessa Conveni festa major Masies de Sant Miquel.- CC/15/045 

D/15/084 21/07/2015 Alcaldessa Delegació funcions alcaldia per celebració matrimoni civil 

D/15/085 21/07/2015 Alcaldessa Hores extres personal mes maig i juny 2015 

D/15/086 21/07/2015 Alcaldessa Hores extres personal Festa Major 

D/15/087 07/08/2015 Alcaldessa Delegació funcions d'alcaldia 

D/15/088 07/08/2015 Alcaldessa Emplaçaments i llocs campanya electoral Eleccions Parlament 
(C/15/135) 

D/15/089 10/08/2015 Alcalde per delegació Adjudicació contracte imposició a termini (exp. H/15/075) 

D/15/090 27/08/2015 Alcaldessa Convocatòria ple extraordinari 01-09-2015 (9/2015) Exp. C/15/139 

D/15/091 27/08/2015 Alcaldessa Avocació i Resolució de l’alcaldessa (R/15/261) 

D/15/092 31/08/2015 Alcaldessa Aprovar l’esborrany de contracte de compromís d’adquisició de 
finca urbana a Cellers Domenys 

D/15/093 01/09/2015 Alcaldessa Liquidació neteja finques C. Orquídies, 44, 48 i 50 

D/15/094 01/09/2015 Alcaldessa Liquidació neteja finca Av. Camèlies, 35 

D/15/095 04/09/2015 Alcaldessa Liquidació neteja solar C. Gessamí, 11 

D/15/096 04/09/2015 Alcaldessa Liquidació neteja solar C. Tomoví, 27 

D/15/097 04/09/2015 Alcaldessa Liquidació neteja solar C. Prat de la Riba, 4 

D/15/098 07/09/2015 Alcaldessa Delegació funcions alcaldia per matrimoni civil 

D/15/099 10/09/2015 Alcaldessa Aprovar les línies fonamentals del pressupost 2016.- Exp. H/15/095 

D/15/100 14/09/2015 Alcaldessa Convocatòria sessió ordinària Ple 17.9.2015.- Exp. C/15/144 

 
El Sr. Guasch manifesta, res a dir. Ens donem per assabentats. 
 
 

5./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL LÍ MIT ANUAL A 
PERCEBRE EN CONCEPTE DE GRATIFICACIÓ PER ASSISTÈNCI A A 
ÒRGANS COL·LEGIATS PER PART DELS REGIDORS SENSE 
DELEGACIÓ.- EXP. C/15/107 

 
Pel Sr. secretari–interventor es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, de data 

14 de setembre, relativa a la modificació del límit anual a percebre per assistència a 
òrgans col·legiats per part dels regidors sense dedicació, que és del tenor literal següent: 
 

“Proposta d’alcaldia 
D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL LÍMI T ANUAL A PERCEBRE EN 

CONCEPTE DE GRATIFICACIÓ PER ASSISTÈNCIA A ÒRGANS C OL·LEGIATS PER PART 
DELS REGIDORS SENSE DELEGACIÓ.- Exp. C/15/107 

En data 22 de juny de 2015 va tenir lloc la sessió d’organització de l’Ajuntament en Ple. 
En aquesta sessió es va tractar i aprovar, en virtut de l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 



 

SESSIÓ PLENÀRIA 10/15 - ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 17 DE SETEMBRE DE 2015 - Pàg. 5/22 

AJUNTAMENT 
DE 
BANYERES DEL PENEDÈS 

reguladora de les bases del règim local, l’establiment del règim de retribucions i gratificacions 
dels membres electes en el sentit següent: 
“Primer.- Dedicació parcial del 40% de jornada, una retribució anual de 14.326,06 €, 
distribuïda en catorze pagues. 
Segon.- Dedicació parcial del 18% de jornada, una retribució anual de 7.182,06 €, distribuïda a 
catorze pagues. 
Tercer.- Regidors sense dedicació parcial, una gratificació per assistència efectiva a òrgans 
col·legiats: 

- Sessió plenària .............................................................................. 200,00 €. 
- Sessió Junta de Govern Local ....................................................... 140,00 €. 
- Comissió especial de comptes ...................................................... 200,00 €. 
- Junta de Govern O. A. Fundació Josep Cañas ............................. 30,00 € 

amb els següents límits anuals: 
- Regidors amb delegació ................................................................ 7.182,00 € 
- Regidors sense delegació .............................................................. 2.000,00 €”. 

Atès que en l’apartat “precs i preguntes” del ple ordinari de data 16 de juliol de 2015 es va 
tractar el tema de les retribucions dels membres electes, en el següent sentit literal: 

“.... 
La Sra. alcaldessa, manifesta adreçant-se a la Sra. Figueras, és més, quan nosaltres 

vam dir-vos de pujar-ho a 2.000,00 € anuals, en lloc de 1.339,00 €, en cap moment no heu dit 
no hem pagueu 2.000,00 €, Tot preguntant-li, ho voleu abaixar. 

La Sra. Figueras respon, sí, sí, no en deveu saber de números, si cada ple són 200,00 
€ i fem 6 plens a l’any, que jo sàpiga seran 1.200,00 €. 

La Sra. alcaldessa li respon, doncs rebaixaré a 1.339,00 € anuals amb extraordinaris. 
La Sra. Figueras, pregunta si s’hauran de fer quatre extraordinàries a l’any. 
El Sr. Benach li respon que pot passar, per les eleccions un, això com a mínim i aquest 

no el contaves. I que consti en acta que vosaltres cobrareu sols 1.200,00 € i que dels plens 
extraordinàries, no en cobrareu cap, i aviat n’hi haurà un, per llei i aquest no el cobrareu. 

....” 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
PRIMER.- Aprovar la modificació del límit anual a percebre en concepte de gratificació per 
assistència a òrgans col·legiats per part dels regidors sense delegació, fixant-se en 1.200 €, 
que es faran efectius mitjançant liquidacions mensuals d’acord amb les assistències 
efectuades. 
SEGON.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona a l’empara de 
l’establert a l’article 75.5 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
Banyeres del Penedès, 14 de setembre de 2015” 
 

Sotmès a votació, el Sr. Guasch manifesta que la seva intervenció és de sorpresa, 
en aquest punt la veritat és que costa trobar-hi una justificació, perquè el que consta a la 
proposta de l’Alcaldia pot ser qualsevol altre cosa menys una justificació. 

En realitat la única explicació que te un cert sentit és que ens trobem davant d’un 
acte de represàlia amb totes les lletres i amb majúscules. El seu pensament deu ser, com 
que no estan d’acord amb el nostre plantejament de remuneracions i ens ho voten en 
contra els castiguem retallant-los el sou, una actitud que prefereixo titllar d’infantil i no 
pas de dèspota que potser seria el qualificatiu mes adient; nomes cal llegir amb atenció 
la intervenció del Sr. Benach a l’acta del ple, i també el fet que sigui el primer punt 
d’aquest ordre del dia, després de les oportunes aprovacions i de donar compte de 
decrets, es clar, això vol dir que és un tema que consideren molt important. 

 Sra. Alcaldessa i senyors de l’equip de govern, vostès tenen majoria suficient 
per poder decidir quina ha de ser la seva remuneració i la remuneració dels regidors 
sense delegació sense la necessitat del nostre vot; per tant vostès poden fer i desfer com 
vulguin, i ho saben. Nosaltres poca cosa podem fer per alterar la seva voluntat. 
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El que sobta, i costa de trobar-hi explicació, és que fa tot just dos mesos vostès 
creien oportú que el topall anual de les gratificacions dels regidors sense delegació fos 
de 2.000 euros, i així ho van justificar en aquell ple, i en canvi ara creguin que el mes 
oportú és que sigui de 1.200 euros i la justificació d’aquest canvi brilli per la seva 
absència. 

Senyors estem parlant d’una rebaixa d’un 40%, no és poca cosa, ni vostès que 
van prometre abaixar-se el sou han fet un sacrifici d’aquesta proporció, en el millor dels 
casos parlàvem d’un 10%, però a la oposició un 40%. I això perquè és, ens preguntem, i 
la única resposta que hi podem trobar és, perquè en el darrer ple vàrem fer la nostra 
feina, perquè vam fer oposició i vam discutir i demanar explicacions de les coses que no 
ens semblen bé. Això que vol dir, que si en aquest ple seguim fent la nostra feina ens 
tornaran a castigar i ens tornaran a retallar les assignacions. 

També pot ser que vostès amb aquesta actuació pretenguin “arreglar” 
l’increment de cost dels càrrecs electes que la seva planificació per al proper mandat va 
suposar un sobrecost de mes de 90.000 euros per als contribuents de Banyeres, i ho 
pretenguin fer rebaixant les gratificacions dels regidors sense delegació; retallant 
aquestes gratificacions aconseguiran un estalvi de 9.600 euros. No esta malament.  

En fi, facin vostès el que creguin convenient, nosaltres ens abstindrem. No 
volem formar part d’aquest joc. 
 

La Sra. Alcaldessa li manifesta que després li contestarà aquesta pregunta. 
 
 Sotmès a votació, amb els vots a favor de la Sra. Ordóñez, Sr. Benach, Sr. 
Inglada, Sr. Roig, Sra. Berdusan, Sra. Rebollo, Sr. López i Sra. Sainz i l’abstenció de la 
Sra. Figueras, Sr. Guasch i Sra. Fernández, s’aprova, adoptant-se els acords que si 
esmenten. 
 
  
6./ APROVAR, SI S’ESCAU, DECLARAR L’EXISTÈNCIA D’UN A 

NECESSITAT DE CREAR I COBRIR DUES PLACES DE MONITOR  DE 
MENJADOR ESCOLAR, ADSCRITES AL SERVEI D’ESCOLA BRES SOL, 
PER AFECTAR AL FUNCIONAMENT D’UN SERVEI PÚBLIC 
ESSENCIAL; I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’EXERCI CI 
2015.- EXP. L/15/051 

 
Pel Sr. secretari–interventor es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, de data 

14 de setembre, relativa a la necessitat de crear i cobrir dues places de monitor de 
menjador escolar, adscrites al servei d’escola bressol, per afectar al funcionament d’un 
servei públic essencial, i aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal 
de l’exercici 2015, que és del tenor literal següent: 
 

“Proposta de l’alcaldia 
APROVAR, SI S’ESCAU, DECLARAR L’EXISTÈNCIA D’UNA NE CESSITAT DE CREAR I 
COBRIR DUES PLACES DE MONITOR DE MENJADOR ESCOLAR, ADSCRITES AL 
SERVEI D’ESCOLA BRESSOL, PER AFECTAR AL FUNCIONAMEN T D’UN SERVEI 
PÚBLIC ESSENCIAL; I APROVAR, SI S’ESCAU, INICIALMEN T DE LA MODIFICACIÓ DE 
LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’EXERCICI 2015.- Exp. L/15/051 

1. ANTECEDENTS 
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La Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès es va aprovar per acord del 
Ple de la Corporació de data 11 de desembre de 2014, com a Annex 3.1.4. del Pressupost 
General per l’any 2015. 
Per providència de l’Alcaldia de data 7 de setembre de 2015 es justifica que per tal d’assegurar 
el correcte funcionament del servei municipal d’Escola Bressol resulta necessari introduir una 
sèrie de modificacions en la Plantilla de Personal, consistents en la Creació de dos places de 
Monitor de menjador escolar, adscrites al servei municipal d’Escola Bressol.  
En data 10 de setembre de 2015 el Secretari Interventor ha emès informe en relació al 
procediment a seguir i la legislació aplicable, amb proposta d’acord, per dur a terme la inclusió 
a la Plantilla de Personal de dues places de Monitor de menjador escolar. 
La provisió de les places que es proposen incloure a la Plantilla de Personal requereix de 
l’aprovació d’una modificació de crèdit del tipus crèdit extraordinari per poder cobrir la despesa 
que comporta la creació i provisió d’aquestes dues noves places.  

2. FONAMENTS DE DRET  
2.1. Previsions legals en ordre a la confecció de la plantilla municipal, recollides a les següents 
disposicions: 
Art. 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril 

1. Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, 
la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a 
funcionarios, personal laboral y eventual. 

Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y 
eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que 
los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general. 

Art. 126 del Text Refós de Règim Local  
1. Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente 

clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán 
anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los 
principios enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. A ellas se 
unirán los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los 
mencionados principios. 

2. Las plantillas podrán ser ampliadas en los siguientes supuestos: 
a) Cuando el incremento del gasto quede compensado mediante la reducción de otras 

unidades o capítulos de gastos corrientes no ampliables. 
b) Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia del establecimiento 

o ampliación de servicios de carácter obligatorio que resulten impuestos por 
disposiciones legales. 
Lo establecido en este apartado será sin perjuicio de las limitaciones específicas 

contenidas en leyes especiales o coyunturales. 
3. 3. La modificación de las plantillas durante la vigencia del Presupuesto requerirá el 

cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación de aquél. 
2.2. L’1 de gener de 2015 va entrar en vigor la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015, publicada en el BOE de 30 de desembre de 
2014 (en endavant LPGE 2015), la qual estableix una sèrie de mesures que afecten 
directament a la contractació de personal i al nomenament de funcionaris en l’àmbit de totes les 
administracions, inclosa l’administració local. 
2.3. L’art. 21.Dos LPGE 2015, que té caràcter bàsic, determina que durant l’any 2015 no es 
procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari 
temporal o de funcionaris interins, llevat en casos excepcionals i per a cobrir necessitats 
urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es 
considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials. 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
PRIMER.- Declarar que la necessitat de crear dues places de Monitor de menjador escolar, 
adscrites al servei municipal d’Escola Bressol, afecta al funcionament d’un servei públic 
essencial, com és el servei docent en l’etapa preescolar. 
SEGON.- Aprovar inicialment la modificació de la Plantilla de Personal, en els termes següents: 
PERSONAL LABORAL TEMPORAL  

Denominació de la plaça Nº Grup Titulació exigida Situació 
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places 
Monitor menjador escolar (temps 
parcial) 

2 AP Certificat d’escolaritat i el 
de monitor de menjador 

Vacant 

TERCER.- Ordenar l’exposició pública del present acord mitjançant anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona, per termini de quinze dies, a efectes que els interessats puguin 
formalitzar les reclamacions que estimin convenients, en defensa dels seus legítims interessos. 
QUART.- Definitivament aprovada, que es remeti còpia a l'Administració de l'Estat i de la 
Comunitat Autònoma, i publiqueu al Butlletí Oficial de la Província, als efectes del seu 
coneixement i entrada en vigor. 
Banyeres del Penedès, 14 de setembre de 2015” 
 
 Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat. 
  

Seguidament la Sra. Alcaldessa clarifica que si realment no es necessiten dues 
monitores perquè l’horari es pogués compaginar i només se’n necessités una, només 
se’n agafarà una, però s’ha ampliat la plantilla perquè hi han 27 nens i no sabem amb 
quants nens arribarem a final d’any, perquè sempre passa el mateix, que sempre hi han 
més nens, i si la necessitéssim tenim la plantilla ampliada per poder contractar altre 
monitora. 

La Sra. Figueras manifesta que en són coneixedors d’això.  
 
 
7./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA  

CORPORACIÓ, EXERCICI 2014.- EXP. H/15/061 
 

Pel Sr. secretari–interventor  s’informa que el Compte General va estar 
dictaminat per l’anterior equip de govern i exposat al públic sense reclamacions ni 
al·legacions i que la proposta de l’Alcaldia, que és del tenor literal següent: 
 

“Proposta d’alcaldia 
D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA COR PORACIÓ, EXERCICI 
2014.- Exp. H/15/061  

Antecedents 
Finalitzat l’exercici pressupostari 2014, cal elaborar el compte general de l’entitat local, dels 
organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local.  
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.  
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i retut per la Presidència. 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2014 s’han sotmès a l’informe de la 
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 9 de juny de 
2015. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 142 de data 
19 de juny de 2015, ha finalitzat el període d’exposició pública en data 17 de juliol de 2015 
sense que s’hagin formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.   
Fonaments de dret  
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, la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
PRIMER.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2014, integrats 
pels següents documents comptables: 
AJUNTAMENT 

- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 5.536.493,17 €, un passiu de 
5.536.493,17 € i un resultat de l’exercici per import de 314.805,99 €. 
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- Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha un estalvi de 
314.805,99 €. 

- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament 
de 655.978,60 €, unes obligacions pendents de pagament de 214.062,44 € i un resultat 
pressupostari ajustat de 46.000,08 €. 

- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al 
Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat de liquidació del 
Pressupost. 

FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS 
- Balanç de situació: en tancar l'exercici dóna un actiu de 715.032,44 €, un passiu de 

715.032,44 € i un resultat de l’exercici per import de 87.875,35 €. 
- Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha un estalvi de 

87.875,35 €. 
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament 

de 1.088,00 €, unes obligacions pendents de pagament de 327,03 € i un resultat 
pressupostari ajustat de 22.369,70 €. 

- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al 
Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat de liquidació del 
Pressupost. 

SEGON.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de 

l’organisme autònom Fundació Josep Cañas. 
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus 

saldos, a favor de l’entitat local i de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats per 
nom o raó social de l’entitat bancària.  

TERCER.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2014, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els 
articles mencionats en la part expositiva. 
Banyeres del Penedès, 7 d’agost de 2015” 
 
Sotmès a votació, la Sra. Figueras, el Sr. Guasch i la Sra. Fernández, manifesten que 
voten a favor, la Sra. alcaldessa manifesta que ells s’abstindran, perquè no han participat 
al pressupost del 2014, tal i com estaven Iniciativa i el PSC a l’oposició, també ho vam 
fer, ho farem ara mateix, ells també ho fan, perquè tampoc han participat ni abans, ni 
ara, ens abstenim. Restant aprovat per majoria simple.  
 
 
8./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈ DIT 6/2015, 

DEL TIPUS SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDITS EXTRAORDIN ARIS.- 
EXP. H/15/089 

 
Pel Sr. secretari–interventor es dóna compte de la proposta de la Regidoria 

d’Hisenda, de data 7 d’agost, relativa a l’aprovació de la modificació de crèdits i crèdits 
extraordinaris, que és del tenor literal següent: 
 

“Proposta de l’Alcaldia 
D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDI T 6/2015, DEL TIPUS 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDITS EXTRAORDINARIS.- Exp . H/15/089 
Antecedents 
1. Per providència de l’Alcaldia de data 7 de setembre de 2015 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 6/2015 mitjançant suplements de crèdit i crèdits 
extraordinaris. 
2. La Regidoria d’Hisenda, en data 10 de setembre de 2015, ha proposat les partides i els imports 
que s’han de modificar. 
3. El secretari interventor ha emès informe favorable. 
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Fonaments de dret 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 i als articles 34 a 38 del RD 500/1990. 
2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna 
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació 
no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, l’Alcalde ha d'ordenar la incoació de 
l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 
El finançament1 es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors 
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions 
o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les 
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 
3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim 
local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per 
majoria simple. 
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) 
en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que 
afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que formen 
el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària. 
Per aplicació de l’article 21.1 de l’encara vigent RD 1463/2007, de 2 novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de desenvolupament de l’anterior llei d’estabilitat, no serà necessària 
l’elaboració d’un pla econòmic financer quan les modificacions de crèdit estiguin finançades 
amb romanent de tresoreria per a despeses generals, ja que, serà al final d’exercici quan caldrà 
determinar la seva procedència. 
Per tant, 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 6/2015, del tipus suplement de 
crèdit i crèdit extraordinari, per import de 33.970,34 €, que cal finançar mitjançant  romanent de 
tresoreria per a despeses generals i baixes de partides de crèdit no compromeses, d’acord amb 
el següent detall: 
Despeses que cal finançar: 
1/ Suplements de crèdit: 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

3210 16000 Seguretat Social 23.677,53 608,52 24.286,05 

1710 21000 Infraestructura i béns generals 51.000,00 11.300,00 62.300,00 

3211 21200 Edificis i altres construccions 1.200,00 2.000,00 3.200,00 

3420 21200 Edificis i altres construccions 1.000,00 4.000,00 5.000,00 

3427 21200 Edificis i altres construccions 650,00 700,00 1.350,00 

3428 21200 Edificis i altres construccions 500,00 1.700,00 2.200,00 

3211 22100 Energia elèctrica  6.850,00 9.221,00 16.071,00 

3420 22199 Material de serveis 300,00 500,00 800,00 

3420 62200 Edificis i altres construccions 5.729,35 384,50 6.113,85 

3420 62500 Inversió nova en mobiliari 4.235,00 617,10 4.852,10 

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 31.031,12 € 
2/ Crèdits extraordinaris: 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Proposta de 
consignació 

3210 13100 Retribucions bàsiques personal laboral temporal  1.733,22 

                                                 
1 Excepcionalment, amb operacions de crèdit i amb les limitacions que s’estableixen a l’article 177.5 del TRLRHL. 
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3211 21600 Manteniment d’equipament per al procés de la informació  406,00 

2410 22606 Reunions, conferències i cursos  800,00 

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 2.939,22 € 

Total altes crèdits :  33.970,34 
Finançament que es proposa:  
1/ Romanent de tresoreria per a despeses generals: 

Concepte 
pressupostari 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 70.231,63 31.628,60 101.860,23 

2/ Baixes de crèdits de partides de despeses no compromeses: 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
baixa 

Consignació 
definitiva 

9200 12000 Retribucions bàsiques. Sous del grup A1 33.604,33 2.341,74 31.262,59 

SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es 
presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un 
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.   
Banyeres del Penedès, 14 de setembre de 2015” 
 

Seguidament la Sra. alcaldessa demana al Sr. secretari si pot fer un aclariment 
del que és l’expedient, qui fa una breu explicació de l’expedient de modificació de 
crèdits en tràmit. 
 

Sotmès a votació, el Sr. Guasch manifesta que són coneixedors que a final 
d’exercici s’han d’ajustar partides i que votaran a favor, essent aprovat per unanimitat 
dels assistents. 
 
 
9./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DESIGNACIÓ REPRESENTANT DEL 

COL·LEGI MARE DE DÉU DEL PRIORAT AL CONSELL RETOR D E 
L’ORGANISME AUTÒNOM FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS. 

 
Pel Sr. secretari–interventor es dóna compte de la proposta de la Regidoria 

d’Hisenda, de data 15 de setembre, relativa al nomenament de la Sra. Eva Torras Royo 
com a membre de l’Organisme Autònom Local Fundació Josep Cañas, que és del tenor 
literal següent: 
 

“PROPOSTA D’ALCALDIA 
NOMENAR, SI S’ESCAU, A LA SRA. EVA TORRAS ROYO COM A MEMBRE VOCAL DEL 
CONSELL RECTOR DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL FUNDACI Ó JOSEP CAÑAS.- 
Exp.  C/15/147 
En data 31 d’agost de 2015 es va jubilar el Director del CEIP Mare de Déu del Priorat, Sr. José 
Ángel Sánchez Herrero, membre del Consell Rector de la Fundació Josep Cañas en 
representació del centre escolar.  
Atesa la vacant, la mateixa s’ha de proveir de la forma establerta als Estatuts de la Fundació 
Josep Cañas. 
Disposa l’art 9è dels Estatuts de la Fundació Josep Cañas que integraran el Consell Rector de 
l’organisme, entre d’altres, un representant del CEIP Mare de Déu del Priorat, nomenat pel Ple 
de l’Ajuntament a proposta de l’alcaldia.  
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Vist l’escrit del CEIP Mare de Déu del Priorat de data 17 de setembre de 2015, en el qual es 
comunica que degut a la jubilació del Sr. José Ángel Sánchez Herrero, es proposa el 
nomenament com a consellera a la Sra. Eva Torras Royo, actual directora del centre.  
Per tot això, es proposa al Ple: 
PRIMER.- Nomenar a la Sra. Eva Torras Royo com a membre vocal del Consell Rector de 
l’Organisme Autònom Local Fundació Josep Cañas. 
SEGON.- Notificar el present acord a la interessada.” 
 

Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
10./ PRECS I PREGUNTES 
 

Obert l’apartat la Sra. Alcaldessa informa que la manera que tindrem de 
contestar precs i preguntes, de totes les preguntes que ens feu el ple anterior, les 
contestarem nosaltres ara seguidament i després vosaltres podreu plantejar les que teniu 
noves.  
 
PRIMER PUNT , en relació al manifestat al prec i preguntes del ple ordinari anterior 
tinc a ver ampliar lo manifestat per l’equip de govern amb relació als sots apartats 
següents: 
 
En el prec segon el Sr Guasch va demanar informe al secretari municipal amb relació al 
compliment o no a l’article 13 del RD 2568/1986 (ROF). 
 
Sr secretari vol donar la lectura del mateix si us plau. 
 
Tot seguit el Sr. Secretari dóna lectura de l’informe de data 3 de setembre, que és del 
tenor literal següent: 
“Josep Guinovart i Mallafrè, secretari-interventor de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, a 
ran de la petició formulada pel portaveu del grup de Convergència i Unió, en el decurs  del punt 
2 de l’Ordre del Dia de la sessió plenària ordinària celebrada el dia 16 de juliol de 2015, en 
relació al Decret 15/080, de 2 de juliol, pel qual es va determinar el règim retributiu dels 
membres electes de la corporació, a l’empara de l’establert a l’article 3 del Reial decret 
1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de 
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emet el següent 

INFORME JURÍDIC: 
ANTECEDENTS: 
Primer.-  L’Ajuntament en Ple en la sessió organitzativa celebrada el dia 22 de juny, en el punt 
“12.- Aprovació, si s’escau, establiments retribucions i gratificacions dels membres electes.”, 
adoptà l’acord proposat per l’Alcaldia, essent la part resolutiva del tenor literal següent: 
“Aquesta Alcaldia proposa, seguint la línia dels últims anys i tenint en compte la tasca i l’esforç 
que s’ha de realitzar, tot i haver-nos presentat lliurament, l’assignació de les següents 
indemnitzacions per als membres electes de la Corporació: 

Primer.-  Dedicació parcial del 40% de jornada, una retribució anual de 14.326,06 €, 
distribuïda en catorze pagues. 

Segon.-  Dedicació parcial del 18% de jornada, una retribució anual de 7.182,06 €, 
distribuïda a catorze pagues. 

Tercer.-  Regidors sense dedicació parcial, una gratificació per assistència efectiva a 
òrgans col·legiats: 

- Sessió plenària  ................................................................... 200,00 €. 
- Sessió Junta de Govern Local ............................................. 140,00 €. 
- Comissió especial de comptes ............................................. 200,00 €. 
- Junta de Govern O. A. Fundació Josep Cañas ................... 30,00 € 
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amb els següents límits anuals: 
- Regidors amb delegació ...................................................... 7.182,00 € 
- Regidors sense delegació .................................................... 2.000,00 €. 

què es faran efectives mitjançant liquidacions mensuals d’acord amb les assistències 
efectuades. 

Quart.-  Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona a 
l’empara de l’establert a l’article 75.5 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local.” 
 Segon.-  En el decurs del punt 2 de l’Ordre del Dia de la sessió plenària ordinària celebrada el 
dia 16 de juliol de 2015, el Sr. Guasch, portaveu del Grup de CIU, en relació al Decret 15/080, 
de 2 de juliol, pel qual es va determinar el règim retributiu dels membres electes de la 
corporació, va demanar que el secretari municipal, tenint seriosos dubtes de que s’ajusti al 
funcionament que preveu l’article 13 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals, emeti informi 
pel que fa a si s’ajusta o no al determinat objectiu. 
LEGISLACIÓ APLICABLE: 
Article 13 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de nov embre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les  Entitats Locals, que és del tenor 
literal següent: 
“1. Els membres de les corporacions locals tenen dret a percebre, amb càrrec al Pressupost de 
l'entitat local, les retribucions i indemnitzacions que corresponguin, en els termes que es 
determinen en els paràgrafs següents. 
2. D'acord amb el que estableix l'article 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, tindran dret a 
percebre retribucions ia ser donats d'alta en el Règim General de la Seguretat Social els 
membres de les corporacions locals que desenvolupin les seves responsabilitats corporatives 
en règim de dedicació exclusiva. 

En el supòsit de tals retribucions, la seva percepció serà incompatible amb la de qualsevol 
altra retribució amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, 
Organismes i Empreses que en depenen. 
3. El reconeixement de la dedicació exclusiva a un membre de la Corporació exigirà la 
dedicació preferent del mateix a les tasques pròpies del seu càrrec, sense perjudici d'altres 
ocupacions marginals que, en qualsevol cas, no podran causar detriment a la seva dedicació a 
la Corporació. En el cas que aquestes ocupacions siguin remunerades, es requerirà una 
declaració formal de compatibilitat per part del Ple de l'entitat local. 
4. El Ple corporatiu, a proposta del president, ha de determinar, dins de la consignació global 
continguda amb aquesta finalitat en el Pressupost, la relació de càrrecs de la Corporació que 
podran exercir-se en règim de dedicació exclusiva i, per tant, amb dret a retribució, així com les 
quanties que corresponguin a cada un d'ells en atenció al seu grau de responsabilitat. 

El nomenament d'un membre de la Corporació per un d'aquests càrrecs només suposarà 
l'aplicació del règim de dedicació exclusiva si és acceptat expressament per aquell, en aquest 
cas aquesta circumstància serà comunicada al Ple en la següent sessió ordinària. 
5. Tots els membres de la Corporació, inclosos els que ocupin càrrecs en règim de dedicació 
exclusiva, tindran dret a rebre indemnitzacions per les despeses ocasionades per l'exercici del 
càrrec, quan siguin efectives i prèvia justificació documental, segons les normes d'aplicació 
general en les Administracions Públiques i les que en aquest sentit aprova el Ple corporatiu. 
6. Només els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva percebran 
assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats que formen part, 
en la quantia que assenyale el Ple de la mateixa. No obstant això, tots podran percebre 
aquesta classe d'indemnitzacions quan es tracti d'òrgans rectors d'organismes dependents de 
la Corporació local que tinguin personalitat jurídica independent, de Consells d'Administració 
d'Empreses amb capital o control municipal o de Tribunals de proves per a selecció de 
personal.” 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s 'aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya 
“TÍTOL XV De l'estatut dels membres de les corporacions locals 
Article 162 - Legislació aplicable 
162.1 Es regeixen pel que disposa la legislació bàsica de l'Estat i, si s'escau, per la legislació 
específica aplicable: 
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a) La situació i els drets dels funcionaris que passin a tenir la condició de membres de les 
corporacions locals. 

b) El règim i els límits de les retribucions a percebre pels membres de les corporacions locals, 
com a conseqüència de l'exercici del càrrec. 

c) El règim de responsabilitat civil i penal dels actes i les omissions comesos en l'exercici del 
càrrec. 

162.2 La determinació del nombre de membres dels ajuntaments i de les diputacions 
provincials, el procediment per a elegir-los, la durada de llur mandat i els supòsits d'inelegibilitat 
i d'incompatibilitat es regulen pel que disposa la legislació electoral. 
Article 166 - Retribucions i indemnitzacions 
166.1 Els membres de les corporacions locals han de percebre retribucions per l'exercici de 
llurs càrrecs quan ho fan en règim de dedicació exclusiva o parcial, i han d'ésser donats d'alta 
en el règim general de la Seguretat Social; les corporacions n'han d'assumir el pagament de les 
quotes empresarials. 
166.2 Els membres de les corporacions locals poden percebre indemnitzacions en la 
quantia i les condicions que acorda el ple de la co rporació. 
166.3 Les corporacions locals han de consignar en els pressupostos les retribucions o les 
indemnitzacions a què es refereixen els apartats 1 i 2, dins els límits establerts amb caràcter 
general.” 
CONSIDERACIONS: 
Primera.-  L’article 13.4 paràgraf primer del Reial decret 2568/1986, esmentat, estableix que el 
Ple corporatiu, a proposta del president, ha de determinar, dins de la consignació global 
continguda amb aquesta finalitat en el Pressupost, la relació de càrrecs de la Corporació que 
podran exercir-se en règim de dedicació exclusiva  i, per tant, amb dret a retribució, així com 
les quanties que corresponguin a cada un d'ells en atenció al seu grau de responsabilitat. 
Cal tenir clar que l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, avui per avui, no té cap càrrec amb 
dedicació exclusiva, per tant l’acord adopta no contradiu el seu contingut. 
Segona.-  L’article 166.2 del Decret legislatiu 2/2003, també esmentat, estableix que els 
membres de les corporacions locals poden percebre indemnitzacions en la quantia i les 
condicions que acordi el ple de la corporació. 
En l’acord adoptat, sols s’estableixen les indemnitzacions en la quantia i les condicions de 
cadascuna d’elles, es dir s’estableixen les retribucions a percebre segons tipus de dedicació, 
així com les indemnitzacions a percebre pel regidors que no tenen delegació i els topalls anuals 
a percebre, segons es tingui o no delegació de funcions per aquells regidors que no tinguin 
dedicació parcial, per tant l’acord adoptat compleix l’establert a l’article 166.2. 
CONCLUSIÓ: 
Per quant queda esmentat l’acord adoptat per l’Ajuntament en Ple  en la sessió organitzativa 
celebrada el proppassat dia 22 de juny del corrent, compleix l’establert en l’article 13.4 del Real 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, així com el contingut de l’article 166.2 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
El que informo segons el meu lleial saber i entendre. 
Banyeres del Penedès, 3 de setembre de 2015” 
 
El Sr. Guasch manifesta, que suposa que se li donarà un còpia, el Sr. Secretari li respon 
que si, que esmenarà l’informe, doncs involuntàriament s’ha equivocat de municipi i 
posteriorment li lliurarà. 
 
  
Seguidament la Sra. Alcaldessa, manifesta: Després de l’informe del secretari també 
tinc a ve d’informar que d’acord amb els antecedents que consten a les dependències 
municipals, hem analitzat els costos de les dues ultimes legislatures en la que vostè Sra. 
Figueras i els membres del seu grup han estat electes i les despeses dels 8 anys importen 
la quantitat de 580.483,57€, sent la mitjana de cada legislatura, de 4 anys, de 
290.241,79€. 
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També informar que tot i que l’import de seguretat social és superior a lo que es 
cotitzarà, donat que tots estem treballant a altres empreses, el cost previst, si no hi ha 
increments amb 4 anys, serà de 330.623,04€, és a dir, un cost superior de 40.381,26€ 
que la seva mitjana per legislatura. 
 
No, Sra. Figueras, de 90.000€ com deia vostè. 
 
I un altre punt, per vostè Sra. Figueras, la Sentència del Tribunal Suprem d’1 de 
desembre de 1995, va establir que l’assignació de diferents quantitats com a dietes per 
assistència als òrgans col·legiats –màximes per a l’alcalde, menors per als tinents 
d’alcalde i regidors d’àrea o presidents de comissions informatives i menors encara pels 
altres regidors– atès que aquesta assistència no suposa necessàriament major treball per 
la preparació de les sessions per qui exerceix càrrec de major responsabilitat, doncs la 
conducta exigible dels membres de la Corporació tant els que formen part de l’equip de 
govern municipal com els altres, és una diligència extrema en l’estudi dels assumptes 
examinats pels òrgans col·legiats, es contrària a Dret per contravenir l’article 13.6 del 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals. 
 
Les retribucions que vostè va percebre de conformitat amb les Bases d’execució del 
pressupost de l’any 2014, són contràries a dret, es a dir són il· legals. 
 
 
Punt 4.1 – Regidor de Guàrdia. 
 
Alcaldessa: Sr Benach té la paraula. 
 
El Sr. Benach informa que el tema del regidor de guàrdia, és veritat que el tema va 
endavant, malauradament hem tingut algun entrebanc, però des de Secretaria s’està 
redactant un reglament per al seu funcionament. 
Hi haurà un reglament, o sigui, no s’acceptaran trucades amb el número ocult, es 
sancionarà segons quin tipus de trucada s’hagi fet, s’està fent un reglament, i espero al 
més aviat possible poder dir a tot Banyeres, ja tenim el número i ja tenim el reglament 
aprovat. 
 
 
Punt 4.4 Vetllades Musicals de Sabartés. 
 
Referent als descomptes que s’aplicaven l’any passat primera temporada, que varen ser 
del 20% tant del menú com del concert, dir-vos que després de tornar a parlar amb el Sr 
Puig, ens va informar que l’any passat van tenir pèrdues amb els menús i per això 
enguany nomes s’havia aplicat el descompte del 20% al concert. 
 
També va manifestar-nos que no va haver cap negociació sinó que ells unilateralment 
varen proposar i aplicar. 
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Punt 4.7 Estat d’obres iniciades o en curs. 
 
Alcaldessa: Sr Benach, regidor d’urbanisme, té la paraula. 
 
Se’m va preguntar sobre les obres de Cal Fontanilles i s’ha convocat una Junta de 
Govern constitutiva i altra d’extraordinària organitzativa, per constituir l’Organisme 
Autònom i per a l’elecció dels membres de la Mesa de Contractació, posteriorment 
s’obriran les pliques, et podria dir més, però resulta que la Junta de Govern l’havíem 
d’haver tingut abans i l’hem posposat per després del Ple, per tant no puc dir-ho ben bé. 
 
El Sr. Guasch li pregunta, però el tema és que va endavant? 
 
El Sr. Benach li respon que sí, que s’obriran les pliques, podria dir algo més però com 
que ho hem posposat per després, no puc. 
 
En quant al tema de la Plaça de Saifores, informa que s’està estudiant el tema i de 
moment ho tenim parat. 
 
En el tema de la parcel·lació urbanística dels Boscos, se li havia preguntat per les 
quotes. 
 
El Sr. Guasch, manifesta que els projectes estan aprovats definitivament i correspon 
cobrar les quotes. 
 
Sr. Benach, m’havies preguntat si es cobrarien les quotes, doncs l’expedient està a 
BASE per al seu cobrament, tot i que està pendent la resolució del recurs interposat. 
 
L’altre tema el de les voreres del Priorat, un cop varen rebre l’informe dels tècnics, 
se’ns va notificar que si els arbres eren traslladats es moririen perquè la majoria de 
arrels estaven sota de les voreres. Vàrem replantejar el tema i s’arrancaran els arbres, 
s’ha fet un pressupost per plantar disset arbres, concretament plataners  i es col·locaran 
dins del parc, però en les voreres continuarem amb la dinàmica d’anar reparant-les. 
 
Tot manifestant que en quant a tema d’obres no hi havia res més. 
 
El Sr. Guasch manifesta: Que hi havien dues coses, una era aquesta del projecte en curs 
i l’altra era que nosaltres teníem en previsió de fer una segona etapa, estava 
perfectament desxifrada. 
El Sr. Benach hi respon que la segona fase. 
El Sr. Guasch, manifesta que en la primera fase es va actuar amb les voreres que estaven 
fetes i malmeses, estan pendent les voreres que no estaven fetes. 
El Sr. Benach li respon que en relació a les voreres que no estaven fetes, les volem tirar 
endavant, però volem fer un nou replantejament de com fer-ho, tot i que volem 
continuar fent les voreres, però no de la manera que es feien, sinó que volem replantejar 
d’una altre manera. Continuarem l’execució que vosaltres havíeu començat. 
El Sr. Guasch informa que resta la zona del parc. 
El Sr. Benach li respon que el tema del parc és lo dels arbres que s’han de treure. 
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Punt 4.8 Adhesió a l’Associació de Municipis per la independència. 
 
La Sra. Alcaldessa informa que no s’inclou en aquest ordre del dia per trobar-nos en 
plena campanya electoral, i que segurament en el proper ple ordinari s’inclourà. 
 
I que considera que s’han contestat totes les preguntes. 
 
El Sr. Guasch pregunta si aquest segurament és segurament. 
 
La Sra. Alcaldessa  li respon que s’inclourà. 
 
El Sr. Benach, també afegeix que tots estan d’acord amb incloureu i el que passa és que 
estan en campanya electoral no s’ha cregut procedent. 
 
La Sra. Alcaldessa afegeix que per la seva part han estat contestades totes les preguntes 
que els havien fet. 
 
 
El Sr. Guasch, manifesta que tornant al començament, al punt on es tractaven les actes 
de la Junta de Govern, manifesta: 
 
Primer.- En primer lloc hem vist que s’han autoritzat alguns tractaments de fuita, i que 
s’han aplicat en comptadors que ja n’havien tingut en altres ocasions, per tant és 
reincidència, i que a més no hi figura quin era l’import reclamat, (o els metres) i que no 
tenen un informe dels responsables de la brigada municipal confirmant la inspecció de 
la fuita i la seva reparació. Quin criteri es segueix per autoritzar aquests tractaments? i 
saber si s’aplica el que es disposa a l’ordenança i al reglament. 
 
Segon.- També hem pogut comprovar que l’ampliació de la jornada laboral del Tècnic 
de Serveis es justifica per les baixes de paternitat i maternitat del Tècnic de l’Espai 
Jove. Per tant, això significa que en aquest increment de jornada el Tècnic de Serveis 
passarà a fer les tasques de l’Espai Jove? O les tasques d’aquest tècnic les farà altra 
persona? 
 
Tercer.- També volíem saber com és que en una petició feta pels veïns de Casa Roja 
se’ls denega la subvenció per la festa major i se’ls hi diu que si volen taules i cadires 
facin la petició al representant de l’associació, quan a qualsevol altre particular que faci 
una petició de material se li facilita sense més? I ho han trobat estrany. 
 
Quart.- Tenen una pregunta en tema de transparència. Des de que s’ha constituït el nou 
govern municipal venim sol·licitant de forma setmanal poder tenir accés a les entrades i 
sortides de l’ajuntament, una documentació a la qual per llei hi tenim dret d’accés i a 
obtenir-ne còpia. Transcorreguts més de tres mesos, a dia d’avui no hem obtingut ni 
l’accés ni les còpies. El nostre grup ha fet consultes a nivell comarcal i no hem trobat 
cap altre municipi de la comarca on es denegui l’accés a la documentació als grups de la 
oposició. Aquesta situació es va produir en un municipi veí i va acabar amb un alcalde 
imputat. Per tant creiem que no seria el mes desitjable que el nostre municipi acabés 
amb una situació similar i per això ens hem limitat fins ara a reiterar setmanalment les 
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nostres peticions. En cas de que se segueixi fent cas omís a aquestes peticions 
correspondria traslladar aquests fets al Síndic de Greuges, al Comissionat per la 
Transparència, i a la Oficina Antifrau. 
Ara bé, sí que també és cert, que en una conversa mantinguda ahir amb la Sra. 
Alcaldessa ens va informar que de cara a la setmana vinent ens habilitarien un mitjà pel 
qual tindríem accés a aquesta informació en un ordinador de l’ajuntament. 
Voldríem que ens confirmessin en aquest Ple quin seria exactament aquest procediment 
als efectes de que en quedés constància.   
 
La Sra. Alcaldessa li respon, aquesta te la confirmo, perquè no creu que hagi de passar 
més temps, tindreu un ordinador en el que tindreu accés a tota la informació del 2015, 
tant a les vostres dades com a les que s’han fet i cada divendres el tècnic informàtic hi 
posarà totes les entrades amb l’enllaç de la petició, es dir les dades de dilluns a 
divendres i la setmana següent podreu veure les dades, tant les atraçades com actuals i 
cada setmana s’actualitzaran; les Juntes de Govern també intentarem passar-les més 
sovint, sense haver d’esperar-se, com es feia abans. 
 
El Sr. Guasch li pregunta, què suposa que amb la Llei de la transparència hauran de 
penjar-se a la pàgina web? 
 
La Sra. Alcaldessa li respon que sí, i que nosaltres les passarem al grup, tal i com s’ha 
fet sempre. 
 
Cinquè.- Auditoria de comptes. 
En el programa de campanya alguns partits dels que han acabat formant el govern 
municipal, van assegurar que si entraven al govern el primer que farien és una auditoria 
de l’estat dels comptes municipals. Des del nostre grup i davant la total tranquil·litat 
d’haver obrat correctament durant tot el mandat no hi veiem cap inconvenient en que es 
faci, i que així quedi acreditada la nostra actuació. 
 
Voldríem saber si s’està fent aquesta auditoria o si pensen vostès fer aquesta auditoria.  
 
La Sra. Alcaldessa li manifesta que li respon la pregunta. 
 
S’estan demanant pressupostos i la intenció és fer-la. 
 
Sisena.- Fuita d’aigua a Sant Miquel. 
Des de fa mes d’un mes hi ha una taca d’aigua constant a Sant Miquel. Davant la 
inactivitat municipal, des del nostre grup es va fer una instància comunicant-ho ja fa tres 
setmanes. A hores d’ara no s’hi ha fet cap actuació. Pensen fer-hi alguna cosa? 
 
La Sra. Alcaldessa li manifesta que el respondrà millor en el proper Ple. 
 
Setena.- Pintades a la rotonda. 
Des d’aproximadament les dates de la Festa Major la rotonda del Casconar gaudeix 
d’una pintada o grafiti que desmereix el monument a la Torre de Guaita i la imatge 
d’entrada al nostre municipi. Tenen previst netejar-la? Qui és el responsable de vetllar 
aquestes situacions? 
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El Sr. Benach li contesta ràpid, però contestaré dintre de dos mesos. Si trobes una 
solució de com treure aquella pintura sense pintar tota rotonda, t’ho agrairia, perquè ho 
hem provat i no hem pogut perquè es material porós. 
 
La Sra. Figueras manifesta que fa lleig. 
 
El Sr. Benach li respon que ja ho sap, si podeu donar-nos una solució en lloc de dir-nos 
que farem. 
 
El Sr. Guasch manifesta que a l’escultura d’en Cañas també es va pintar i es va retirar. 
 
El Sr. Benach, matisa que no és igual de porosa, s’ha intentat i encara no s’ha pogut 
netejar, 
 
El Sr. Guasch, manifesta que vol saber si s’està actuant. 
 
Vuitena.- Fanals fosos i que falta reposar. 
També des de voltants de la festa major falta un fanal a la Plaça de l’Ajuntament i des 
de la última nevada en falta un que va caure al Carrer Camí de Vila. Es pensen reposar.  
Sense deixar l’enllumenat, hi ha fanals fosos en diversos indrets i que veiem que no es 
substitueixen. És per algun motiu? 
 
La Sra. Alcaldessa li manifesta que respondrà en la propera sessió. 
 
Novena.- Repartiment d’agendes. 
Hem rebut queixes de veïns de Casa Roja i de Priorat de que no reben l’agenda 
mensual. Hi ha problemes amb el repartiment? 
 
La Sra. Alcaldessa li respon que si aquesta gent no l’ha rebut per qualsevol causa, de 
repartir es reparteix, i ho va fer una empresa. Estaria bé que qui s’hagi quedat sense ho 
informi, i als repartidors els direm que repassin els carrers de Casa Roja i Priorat. 
 
Desena.- Prec sobre la qualitat de l’aigua de la piscina. 
Els veïns de Saifores ens han informat de certs aspectes de la reunió que l’equip de 
govern va tenir amb ells fa poques setmanes. I hi ha un parell de coses que creiem que 
les hem de demanar. 
En primer lloc, creiem oportú, perquè no fa justícia a la veritat, que diguin que l’aigua 
de la piscina estava podrida. La piscina municipal disposa d’un sistema de control i 
manteniment de l’aigua com els que es disposen en les millors instal·lacions aquàtiques 
de tot el país, cloració salina, i durant l’estiu anterior va garantir una aigua excel·lent 
durant tota la temporada de bany. Es més, l’empresa que gestiona la piscina ha 
manifestat reiteradament que és la millor instal·lació de les que ha gestionat. Durant 
aquest hivern passat es van substituir les bombes, i durant un període de temps mentre 
es feia aquesta substitució no va funcionar el sistema, la qual cosa va fer que durant el 
període que van durar aquestes obres l’aigua es deteriorés. Però immediatament, un cop 
acabades, es va tornar a posar en marxa el sistema i l’aigua es va recuperar tornant a ser 
apta pel bany. I així la vam deixar al final del mandat. Per tant, si han de fer 
interpel·lacions sobre les actuacions de l’anterior equip de govern els agrairíem que 
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fossin mes curosos amb les explicacions que donen, i expliquin les coses com són. 
  
Tanmateix, també els voldríem demanar que, si us plau, no confonguin als veïns amb 
les atribucions que corresponen al grup o grups que estiguin a la oposició. La oposició 
te una funció de control de l’acció de govern de l’equip de govern municipal. Aquesta 
és senzillament la funció que legalment ens correspon, ni més ni menys. En canvi, 
sembla que el Sr. Benach va considerar oportú manifestar en aquesta reunió que la 
funció del nostre grup és “tocar els collons”. Sr. Benach, li ben asseguro que cap dels 
membres de la oposició té la més mínima intenció de tocar-li res, ni en sentit figurat, i 
molt menys en sentit literal, com vostè comprendrà.  
 
Nosaltres entenem que no li pugui agradar la feina que fem, però això no li dóna cap 
dret a menysprear i menystenir les nostres funcions. Per la qual cosa, també li agrairíem 
que moderés les seves expressions, si més no, quan faci referència als regidors d’aquest 
grup i més encara, quan ho faci de forma institucional. 
 
La Sra. Figueras manifesta que té un tema personal i és un prec. 
Voldria fer esment aquí al ple, ja que es va comentar durant la reunió de portaveus, no 
directament amb mi, com crec que hauria estat més elegant, sobre el que em vaig endur 
del despatx d’Alcaldia, el dia 12 de juny, quan vaig acabar el meu mandat. 
 
I ara diré el que em vaig endur: 
- Una foto del primer casament que vaig fer a Sabartés i que em van regalar els nuvis. 
- Un petit quadre personalitzat amb el meu nom, que em va regalar el Mestre d’arts 

marcials de Figueras, José Miranda, que va venir a fer un taller adreçat a les dones i al 
grup ACTUEM, que es va formar per l’ocasió. 

- També una torreta amb una planta, que em vam regalar uns altres nuvis, per fer-los un 
casament. 

- I també el que em vaig endur, i deu ser el motiu de la polèmica, uns altres quadres 
d’en Joan Descals de CELOBERT. 
 
Em sap doncs molt greu que es vagi escampant comentaris, com si jo fos una “lladre” 
que s’emporta tot el que pot i, per tant, no consentiré de cap manera que s’ofengui el 
meu nom i el meu honor. Si teniu alguna cosa a reclamar la porteu a fiscalia, si és que 
he pres alguna cosa,  i sinó si us plau us demano que rectifiqueu, que no poseu el meu 
nom això. 
 
Les Quatre coses són personals, perquè hi figura el meu nom o la meva fotografia, per 
tant vaig suposar que no us faria gens de gràcia que estigués en el despatx que ocuparà 
una altra persona i, per aquest motiu, m’ho vaig endur, perquè per mi tenia un significat 
i en canvi considero que per altres, suposo que cap. 
 
De totes maneres m’he posat en contacte amb el senyor Joan Descals i m’ha assegurat 
que si teniu qualsevol dubte de la meva paraula, ell us signarà un document que ho 
ratifiqui. 
 
Per tant, espero donar per acabada la polèmica del que m’he endut el dia 12 de juny. 
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El Sr. Inglada manifesta que en la Junta de Portaveus que vàrem tenir, se’t va preguntar 
sobre els quadres aquests, no se’t va preguntar per res més. Sols es va preguntar que hi 
havien uns quadres d’una exposició que es va fer aquí i el Sr. Descals va regalar a 
l’Ajuntament llavors, ara, si ha canviat d’opinió, però els va regalar a l’Ajuntament, va 
fer l’obsequi a l’Ajuntament, llavors aquests quadres pertanyien a l’Ajuntament. Si ara 
el Sr. Descals rectifica i els regala personalment a la Sra. Núria Figueras, però no hi ha 
cap escrit, ni res,  que digui que siguin de la Sra. Núria Figueras, sinó que són uns 
quadres que es regalen a la Sra. alcaldessa per a l’Ajuntament, això va ser en aquell 
moment el que es va dir, i és l’únic que s’ha preguntat en aquell moment i res més i 
l’explicació esperàvem que ens la donéssiu,  tot lo altre ningú ha comentat res, ni ha dit 
res, lo que és personal es de cadascú. 
 
La Sra. Figueras manifesta que és el que s’ha emportat, i per això ha fet esment a 
aquestes quatre coses que m’he emportat i el Sr. Descals em va regalar el tema del 
Celobert que me’l va regalar, jo el vaig posar al despatx durant sis anys. 
 
El Sr. Inglada li respon que això no va ser així, això t’ho asseguro jo, perquè jo hi era, el 
va regalar a l’Ajuntament com obsequi i això es quedarà a l’Ajuntament. 
 
La Sra. Figueras manifesta, que a ella li va dir fa una setmana, que ell signarà i es 
ratificarà que li va donar a ella. 
 
El Sr. Inglada manifesta que és una obra d’art i que hauria d’anar certificar per qui és. 
 
La Sra. Figueras, manifesta que ja li dirà que faci un escrit dient això. 
 
La Sra. Berdusan, manifesta que sols vol dir una cosa, vostè Sra. Figueras, que s’està 
parlant i no sap que, jo la primera noticia que he tingut sobre això ha estat per vostè, per 
tant això que hi han informacions sobre aquest tema no és cert, perquè jo vinc cada dia a 
l’Ajuntament, i si hi hagués alguna informació o alguna cosa, crec que me n’hauria 
assabentat, no crec que els meus companys m’amaguin res, no ho crec. Per tant no 
traiem les coses de context. No entraré amb aquesta discussió que han tingut vostès, 
perquè jo no estava davant, per tant jo no poso en dubte ni la seva paraula, ni la d’ell, el 
que si m’agradaria és que a partir d’ara les coses ens les prenguessin d’altre manera. 
Que tinguéssim les mateixes actuacions de cortesia que es tenien abans, perquè vostè 
s’ha sentit ofesa perquè algú l’ha difamat, jo m’he sentit dolguda perquè algú m’ha fet 
lleig, m’ha fet lleig i tinc tot el dret del mon que hem senti tant dolguda com vostè 
ofesa. Vostè ens va dir que havíem d’amargar els destrals de guerra, doncs m’agradaria 
d’una vegada per totes, hi ja no parlo només per la gent del consistori, sinó per la gent 
del poble, que d’una punyetera vegada, i perdó per lo de punyetera, Sra. Alcaldessa, 
s’enterrin les destrals de guerra, ja està bé, no som canalla petita que anem ha una 
guarderia, jo en començo a estar tipa d’aquest tema, perquè jo crec i si algú considera 
que no és així, que ho digui si us plau, si maig he ofès a algú, he fet un lleig a algú i si 
mai no he ajudat a ningú quan ho ha necessitat, doncs crec que el fet d’estar aquí amb 
aquests senyors intentant governar, crec que no es cap delicte, ni és cap cosa lletja, més 
que res ho deia perquè si vostè s’ha sentit ofesa, sàpiga que no és la única. Benvinguda 
al club. 
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La Sra. Figueras manifesta que això s’ha dit en una reunió de portaveus, i el que també 
em podien haver dit era dir-m’ho directament a mi i crec que no és elegant dir-ho en una 
reunió de portaveus a una altra persona, si és que era a mi, crec que es tenia de dir 
directament a mi, però és igual, si jo no sé quin lleig li han fet, ni que és el que li han 
fet. Jo dic el que m’han fet, i si vostè pot dir lo seu, ho diu, però jo dic lo meu. I la feina 
que estem fent nosaltres és d’oposició i la nostra feina, res més que això. 
 
La Sra. Berdusan li manifesta que fer la seva feina d’oposició és la seva obligació, però 
quan creuem aquella porta, tots som veïns. 
 
La Sra. Figueras li respon que no ho entén. 
 
La Sra. Berdusan, li replica que, tal com diuen en castellà “a buen entendedor pocas 
palabras bastan”. 
 
 
 I no havent-hi més assumptes a tractar la Sra. alcaldessa–presidenta alçà la 
sessió a les 20.10 hores, de la qual s’estén la present acta, que signa la Sra. alcaldessa, 
amb mi, el secretari-interventor, que certifico. 
 
 
LA PRESIDENTA,     EL SECRETARI INTERVENTOR, 
 
 
 
 
 
 
 
ANNA ORDÓÑEZ RIVERO    JOSEP GUINOVART I MALLAFRÈ 


