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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2009. 
 
 
A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 18 de desembre de 
2009, a les 18.30 hores, sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Núria Figueras Tuset, assistits per  
el Secretari – Interventor de la Corporació, Sr. Joan Manel Ferrera Izquierdo, es reuneixen els 
Regidors:  
 

1 Sr. José María Acosta Fajardo,  
2 Sr. Lluís Inglada Jané,  
3 Sr. Avelino Menéndez Suárez,  
4 Sra. Conxita Ribosa Cocinero,  
5 Sr. Salvador Solé Alegret,  
6 Sr. Jorge Santalla Montes, 
7 Sra. Esmeralda Sala Martínez,  
8 Sr. Alejandro Muñoz-Reja Prieto. 
9 Sr. Luis F. Suárez López. 
10 Sra. Catalina Pérez Garcia. 

 
Els reunits constitueixen quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió que ha estat 
oportunament convocada per aquest dia i hora. 
 
 
 
Acte seguit es passa a tractar el següent: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONVENI ADMINISTRATIU ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
BANYERES DEL PENEDÈS I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA I 
DE LA FRACCIÓ RESTA DEL RESIDUS MUNICIPALS C/09/281. 

 
2. DESIGNAR A LA SRA. CATALINA PEREZ GARCIA CONSELLERA DEL CONSELL 

RECTOR DE LA FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS C/09/292. 
 

3. APROVAR ADHERIR-SE  I DONAR SUPORT A LA DECLARACIÓ CONJUNTA DE LA 
FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA I L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE 
MUNICIPIS I COMARQUES QUE PORTA EL TÍTOL: “ELS MUNICIPIS, TAMBÉ EN 
DEFENSA DE LA DIGNITAT DE CATALUNYA” C/09/293. 

 
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 8/2009 DEL 

PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2009 H/09/143. 
 

5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI PER 
FINANÇAR INVERSIONS H/09/159. 

 
6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2010 

H/09/129. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONVENI ADMINISTRATIU ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
BANYERES DEL PENEDÈS I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA I 
DE LA FRACCIÓ RESTA DEL RESIDUS MUNICIPALS C/09/281. 

 
 
 
En data 17 de desembre de 1999 el Ple de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, va acordar 
delegar al Consell Comarcal del Baix Penedès les funcions en matèria de tractament i eliminació 
dels residus sòlids urbans (RSU). 
 
El Consell Comarcal del Baix Penedès, mitjançant l’empresa d’economia mixta Empresa Comarcal 
de Serveis Mediambientals del Baix Penedès, SL (ECOBP), participada pel propi Consell Comarcal i 
per la societat mercantil Fomento de Construcciones y Contratas SA, des de aquell moment i fins 
l’actualitat ha portat a terme la prestació del servei de recollida de restes corresponents als tres 
contenidors, verd (vidre), blau (paper) i groc (envasos), sent l’Ajuntament l’encarregat de prestar 
el servei de recollida de les altres restes. 
 
Mitjançant el present conveni, es pretén que el Consell Comarcal mitjançant l’empresa d’economia 
mixta presti, a més de les anteriors recollides, també la de fracció orgànica i la de fracció resta. 
 
Per tot això, es proposa al ple: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni administratiu entre l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i el 
Consell Comarcal del Baix Penedès, per a la prestació del servei de recollida selectiva de fracció 
orgànica i de la fracció resta dels residus municipals que s’adjunta com annex així com fer front a 
les despeses que es deriven de la seva signatura. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcaldessa per a la signatura del conveni que s’adjunta com annex. 
 
TERCER.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Penedès. 
 

ANNEX 
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
PENEDÈS, DESCRIPTIU DE LES CONDICIONS TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES EN LES QUALS ES 
PRESTARÀ EL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA I DE LA FRACCIÓ RESTA 
DELS RESIDUS MUNICIPALS. 
 
 
 
A la seu del Consell Comarcal del Baix Penedès, sent el dia (...) de 2009.  
 
 
Reunits, d’una part l’Il·lm. senyor Jordi Sánchez i Solsona president del Consell Comarcal del Baix Penedès, 
actuant en el seu nom i representació, facultat per acord del Ple del Consell Comarcal de data (...). 
 
I d’altra part, l’Il·lma. senyora Núria Figueras i Tuset alcaldessa de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès, 
actuant en el seu nom i representació, facultada per acord del Ple de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de 
data (..). 
 
Es reconeixen mútuament la seva capacitat legal necessària per la celebració d’aquest acte i la representació 
amb la qual actuen, i 
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INTERVENEN 
 
 

Ambdues parts en nom i representació de les entitats respectives, d'acord amb les certificacions dels respectius 
acords plenaris que s'adjunten a aquest document com a part integrant del mateix, i  
 
 

MANIFESTEN 
 
 
Primer.- El Ple del Consell Comarcal, en sessió 1/1998 del 22 d’abril, va aprovar inicialment el Programa de 
gestió de residus municipals de la comarca del Baix Penedès, tàcitament elevat a definitiu en no haver estat 
recorregut durant el termini reglamentari d’exposició pública.  
 
Segon.- L’Ajuntament de Banyeres del Penedès va delegar al Consell Comarcal les funcions en matèria de 
tractament i eliminació dels residus sòlids urbans mitjançant acord de Ple de data 17.12.1999. 
 
Tercer.- El Ple del Consell Comarcal, en sessió 1/2000 de 12 d’abril, va aprovar definitivament la Memòria del 
Servei de recollida selectiva, tractament i eliminació de RSU i gestió de la xarxa de deixalleries. També va 
aprovar el Reglament comarcal del servei, posteriorment modificat parcialment pel Reglament de l'ús de les 
deixalleries gestionades pel Consell, aprovat per Ple en sessió 3/2009, de 8 de setembre de 2009 i el projecte 
d’estatuts per la constitució d’una societat d’economia mixta, com a òrgan de gestió per aquest servei.  
 
Quart.- El 15 de març de 2001 es va inscriure en el Registre Mercantil de Tarragona l’Empresa Comarcal de 
Serveis Mediambientals del Baix Penedès, SL, empresa d’economia mixta constituïda pel Consell Comarcal i per 
la societat mercantil Fomento de Construcciones y Contratas SA; aquesta començà la seva activitat que manté 
fins l’actualitat.  
 
 
Cinquè.- El Parlament de Catalunya, en execució de les directives de la Unió Europea, va aprovar la Llei 
9/2008 del 10 de juliol, sobre finançament de les infraestructures de residus i els cànons sobre la disposició del 
rebuig, que modifica la Llei 16/2003 reguladora dels residus.  
 
Aquesta normativa, més exigent que l’anterior, afecta als municipis de la comarca en una doble direcció: han 
de millorar i ampliar la recollida selectiva i el tractament dels residus a l’horitzó 1 de gener de 2010 d’acord 
amb allò determinat al Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2007-2012 (Progremic).  
 
Sisè.- L’article 47.4 de l’esmentada llei estableix que l’entrega separada dels residus orgànics s’ha de portar a 
terme a tots els municipis de Catalunya de forma obligatòria, essent la forma d’implantació determinada 
mitjançant un Pla de Desplegament de la Recollida Selectiva de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals que 
l’Agència de Residus de Catalunya ha d’aprovar. S’estableixen també amb aquesta Llei dos tipus de gravamen 
específics per tona de rebuig, per als residus municipals destinats a dipòsit controlat o a incineració procedents 
de les entitats locals que no hagin iniciat el desplegament de la recollida selectiva de FORM. 
 
Setè.- L’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en data 25 de juny de 2009 va prendre acord de Junta de 
Govern Local per a la implantació del nou servei de recollida d’orgànica, amb el qual manifesta expressament la 
intenció d’acollir-se al servei de recollida i tractament de la fracció orgànica i fracció resta que ofereix EcoBP 
mitjançant la creació de diverses àrees d’aportació en les cinc fraccions de recollida.  
 
 
En mèrits de l'anterior, les parts 
 
 

PACTEN I CONVENEN 
 
 
Primer.- Condicions generals.  
 
El Consell Comarcal del Baix Penedès, a través de la societat d’economia mixta EcoBP SL, assumeix la gestió 
del servei de recollida, transport i valorització i/o tractament de la fracció resta i de la fracció orgànica dels 
residus sòlids urbans al municipi de Banyeres del Penedès, comprometent-se a prestar aquests serveis d’acord 
a les condicions tècniques i econòmiques establertes a l’annex 1 i a l’annex 2 del present conveni.  
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Segon.- Condicions particulars del servei de recollida de FORM. 
 
L’àmbit territorial del servei correspon el terme municipal de Banyeres del Penedès i el sistema de recollida serà 
mitjançant la recollida mitjançant descàrrega posterior de contenidors específics per la recollida de la fracció 
orgànica de 660 litres de capacitat, que estaran dotats de sobretapa de seguretat. Es repartiran també per els 
grans productors de fracció orgànica del municipi de Banyeres del Penedès contenidors rodants de 120 litres i/o 
60 litres que serviran per a facilitar als grans productors la separació en origen de l’orgànica. 
 
Aquest servei de recollida selectiva comprèn la descàrrega dels contenidors, el transport fins a la planta de 
compostatge, el  tractament, la neteja dels contenidors instal·lats i el manteniment periòdic dels contenidors i 
elements de recollida, així com els canvis d’ubicació i col·locació de nous contenidors.  
 
 
El camió que realitzarà la recollida de la fracció orgànica dels contenidors de superfície estarà dotat d’un 
sistema d’identificació dels contenidors buidats (els quals disposen d'un xip identificador) segons el seu grau 
d'ompliment, i serà en funció d’aquestes xifres que es repercutirà el cost del tractament de la fracció orgànica, 
així com l’abonament en concepte de retorn del cànon per la disposició controlada de la fracció.  
 
 
Tercer.- Condicions particulars del servei de recollida de RSU. 
 
El sistema de recollida de RSU serà transformat a un sistema de recollida en cinc fraccions, mitjançant el qual 
es reduiran en un 30% les ubicacions actuals de fracció resta i s’ampliaran en un 60% les ubicacions per a la 
recollida selectiva, amb l’objectiu de què totes les àrees d’aportació disponibles al municipi estiguin dotades de 
cinc contenidors per a la recollida de les diferents fraccions.  
 
El servei de recollida de fracció resta es portarà a terme mitjançant la descàrrega posterior de contenidors de 
1.000-1.100 litres de capacitat amb unes freqüències de buidat variables en funció de la temporada de l’any i 
especificades sota les condicions tècniques particulars de l’annex 2 del present conveni.  
 
Aquest servei de recollida de RSU comprèn la descàrrega dels contenidors, el transport fins a la planta de 
transferència, el tractament a dipòsit controlat, la neteja dels contenidors instal·lats i el manteniment periòdic 
dels contenidors i elements de recollida, així com els canvis d’ubicació i col·locació de nous contenidors.  
 
Al igual que amb la fracció orgànica, el camió que realitzarà la recollida de la fracció resta estarà dotat d’un 
sistema d’identificació dels contenidors buidats segons el seu grau d'ompliment, i serà en funció d’aquestes 
xifres que es repercutirà el cost d’eliminació dels residus. 
 
 
Quart.- Forma de Pagament.  
 
EcoBP, SL. facturarà mensualment a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès el cost de la recollida, transport i 
neteja dels contenidors i del tractament de la fracció resta i fracció orgànica, segons un sistema equitatiu de 
distribució de costos, determinat a les condicions tècnico-econòmiques del present conveni, que per l'any 2010 
es valora en cost brut del servei de recollida de FORM en 43.707,63 € (IVA no inclòs) que tenint en compte un 
retorn del cànon de 17.726,50 € (calculat en base als criteris aprovats per l'ARC per l'any 2009; criteris que 
poden variar anualment) suposa un cost net total de 25.981,13 € anuals (IVA no inclòs), i en un cost brut del 
servei de recollida de RSU valorat en 123.452,34 € anuals (IVA no inclòs). 
 
Annexat a la factura es podrà trobar un full de càlcul on es detallarà l’escandall de costos reals obtinguts per 
aquell mes. Aquest escandall de costos es basarà els costos directes i indirectes (veure annex 1). L'algorisme 
de càlcul dels costos indirectes explicat a l'annex 1 es revisarà mensualment segons les variables de freqüència 
de recollida i nombre de contenidors instal·lats a cada municipi.  
 
A diferència del sistema de pagament dels serveis de recollida selectiva i gestió de deixalleries, de distribució 
proporcional en funció del nombre d’habitants censats a cada municipi on es presta el servei, el present sistema 
de repartició de costos té en compte la intensitat amb què es presta el servei a cada municipi, definida a partir 
de les variables de freqüència de buidat i de rentat dels contenidors, temps dedicat al servei i tones generades 
per municipi.  
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Dins de la facturació mensual s’inclourà també l’escandall de distribució de costos determinat. 
 
 
Cinquè.- Retorn del Cànon.  
 
En Consell Comarcal sol·licitarà a l’Agència de Residus de Catalunya  els imports corresponents al retorn del 
cànon per a la disposició controlada de la matèria orgànica. Una vegada s’hagi fet efectiu l’ ingrés es farà el 
corresponent abonament a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès; aquest variarà en funció de la quantitat i 
qualitat de fracció orgànica recollida. 
 
 
Sisè.- Control i Seguiment del Servei.  
 
En Consell Comarcal farà un acurat seguiment del servei de recollida i anualment programarà i executarà 
campanyes de sensibilització als ciutadans i grans productors, en col·laboració amb l’Ajuntament de Banyeres 
del Penedès, amb la finalitat d’incrementar l’índex de reciclatge de la fracció orgànica del municipi i millorar la 
qualitat dels residus recollits.  
 
Mensualment el Consell Comarcal tindrà a disposició de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès informes amb 
els dies en què s’han buidat els contenidors, les quantitats recollides i les possibles incidències detectades; 
aquesta informació també podrà ser consultada directament per l’Ajuntament via web (amb usuari i 
contrasenya) a través del sistema de control del buidatge dels contenidors definit a la clàusula primera.   
 
Per part d’EcoBP i del Consell Comarcal es proposaran reunions semestrals a les que hauran d’assistir 
representants de tots els ajuntaments amb l’objecte d’analitzar el servei, valorar les possibles incidències i fer 
els suggeriments i les propostes  que es considerin oportuns.  
 
 
Setè.- Amortització de les Inversions. 
 
L'Ajuntament de Banyeres del Penedès assumeix de forma expressa la part que li correspon del cost 
d’amortització i finançament de tres vehicles recol·lectors de càrrega posterior i un vehicle renta-contenidors, 
adquirits per al correcte desenvolupament del servei.  
 
Part del cost d’aquests vehicles i la totalitat dels contenidors de FORM adscrits al servei són finançats via 
subvenció a través de l’Agència de Residus de Catalunya. Posteriorment a l'execució de les inversions i en cas 
que algun altre municipi no considerat dins la repartició inicial del cost volgués adherir-se als serveis, aquest no 
seria beneficiari dels imports subvencionats ja que en cas contrari es penalitzaria als municipis inicials que ja 
han afrontat la inversió.  
 
Si durant el període de prestació del servei l'Ajuntament de Banyeres del Penedès sol·licités al Consell Comarcal 
la realització d'altres inversions ara no previstes, amb la finalitat de millorar l'estàndard de qualitat en la 
prestació del servei (com per exemple un major nombre de contenidors del previst), s'aplicarà el mateix 
sistema que es descriu a continuació, però mantenint el període d'amortització màxim de 10 anys. 
 
El cost d’inversió atribuïble es calcula segons l’algoritme de distribució de costos determinat a l’annex 1, i 
s’amortitza segons el mètode francès d’acord amb la següent taula: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anys 10       

Interés 3,50%       

Inversió 68.068,69 €       
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 Any   Període  
 Quota  
Anual  

 Capital  
pendent de 
pagament  

 Capital  
amortitzat  
acumulat 

 Capital  
amortitzat  

anual  

 Interès 
anual 

satisfet 

 Interès 
satisfet 

acumulat  

 

1 01/01/2011 8.184,67 € 62.266,42 € 5.802,27 € 5.802,27 € 2.382,40 € 2.382,40 €  

2 01/01/2012 8.184,67 € 56.261,07 € 11.807,62 € 6.005,35 € 2.179,32 € 4.561,73 €  

3 01/01/2013 8.184,67 € 50.045,54 € 18.023,15 € 6.215,53 € 1.969,14 € 6.530,87 €  

4 01/01/2014 8.184,67 € 43.612,46 € 24.456,23 € 6.433,08 € 1.751,59 € 8.282,46 €  

5 01/01/2015 8.184,67 € 36.954,22 € 31.114,47 € 6.658,24 € 1.526,44 € 9.808,90 €  

6 01/01/2016 8.184,67 € 30.062,95 € 38.005,74 € 6.891,27 € 1.293,40 € 11.102,29 €  

7 01/01/2017 8.184,67 € 22.930,48 € 45.138,21 € 7.132,47 € 1.052,20 € 12.154,50 €  

8 01/01/2018 8.184,67 € 15.548,38 € 52.520,31 € 7.382,11 € 802,57 € 12.957,06 €  

9 01/01/2019 8.184,67 € 7.907,90 € 60.160,79 € 7.640,48 € 544,19 € 13.501,26 €  

10 01/01/2020 8.184,67 € 0,00 € 68.068,69 € 7.907,90 € 276,78 € 13.778,03 €  

 
 
Vuitè.- Propietat de les inversions. 
 
Els elements adquirits per a la prestació del servei amb durada superior a l'any seran propietat del Consell 
Comarcal del Baix Penedès i tindran la consideració de béns afectes als servei públic. Per a la prestació del 
servei el Consell Comarcal els adscriurà a la forma organitzativa que el porta a terme, en l'actualitat EcoBP, SL. 
 
 
Novè.- Funcions de l'Ajuntament i del Consell Comarcal. 
 
Correspon a l'Ajuntament: 
 

• Fixar els objectius i prioritats generals de funcionament del servei d'aquesta recollida selectiva, com a 
titular i principal beneficiari del Servei. 

• Tenir informat al Consell de totes les circumstàncies que afectin el Servei dins del seu terme municipal. 
• Procurar que les tasques de recollida es puguin efectuar en les condicions necessàries d'accés als 

punts de recollida i prevenir qualsevol incidència que dificulti el desenvolupament normal del Servei. 
• Sense perjudici de les campanyes de sensibilització que encarregui el Consell, l'ajuntament 

col·laborarà en les tasques de difusió necessàries per a que els usuaris coneguin els Servei. 
• Abonar el cost corresponent a la prestació del Servei. 

 
Correspon al Consell: 
 

• Assumir la direcció, el control i la gestió administrativa del Servei. 
• Inspeccionar els àrees de disposició i informar a l'Ajuntament de les anomalies del Servei en l'àmbit de 

la seva responsabilitat. 
• Informar periòdicament de les dades d'aquesta recollida selectiva. 

 
 
 
Desè.- Durada d'aquest conveni i la seva resolució. 
 
El present conveni tindrà una durada de deu anys i acabarà el 31 de desembre de 2019. 
 
Amb un mínim d'antelació de sis mesos, abans de la finalització del termini de deu anys, qualsevol de les parts 
podrà denunciar la finalització del conveni, de manera expressa i escrita, amb el benentès que la manca 
d'aquest requisits propiciarà la pròrroga del present conveni per un període de deu anys més. 
 
En el supòsit de denúncia d'aquest conveni per part de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès abans del termini 
de deu anys, i amb la finalitat de no agreujar el cost del servei a la resta d’ajuntaments que hi participen, 
aquest haurà d’estar al corrent de tots els pagaments vinculats a la prestació del servei de recollida i 
tractament de residus sòlids urbans (selectiva, deixalleries, RSU, FORM i altres que es puguin implantar), en 
l'actualitat prestats per EcoBP, SL, afrontar el valor residual pendent en aquell moment i les indemnitzacions 
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que s'hagin de satisfer per reducció de servei, danys i perjudicis i retorn proporcional de subvencions, i que 
amb caràcter preventiu s'estimen en el 30% del cost anual efectiu del servei. 
 
 
Onzè.- Interessos de demora.  
 
En el cas que l’Ajuntament de Banyeres del Penedès no efectuïs els pagaments en els terminis establerts, en els 
referits preus s’inclouran de forma automàtica els interessos derivats de l’aplaçament del pagament des de la 
data de la factura fins al seu abonament, calculats al tipus d’interès legal vigent en aquell moment incrementat 
en 1,5 punts. 
 
 
 
Dotzè. Serveis Complementaris.  
 
Aquest conveni podrà ser modificat o ampliat mitjançant annexes que incorporin la prestació de nous serveis o 
noves fórmules de col·laboració entre les parts.  
 
 
Tretzè. Jurisdicció.  
 
Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i compliment del conveni seran de coneixement i 
competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.  
 
 
I en prova de la conformitat ambdues parts signen, per duplicat exemplar, el present conveni, en el lloc i data 
de l’encapçalament. 
 
 
 
Consell Comarcal del Baix Penedès    Ajuntament de Banyeres del Penedès  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El President       L’Alcaldessa 
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ANNEX 1. CONDICIONS TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE FORM 
 
 
 
1. CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
La forma en què es prestarà el servei serà mitjançant la instal·lació al municipi de Banyeres del Penedès de 45 
contenidors de 660 litres de capacitat, amb cos d’HPDE color marró RAL 8024, dotats de sobre-tapa de 
seguretat, sistema Sudhaus de tancament i clau plana estàndard per a l’ús dels grans productors.  
 
ECOBP assumeix dins el cost mancomunat fins un 5% de reposició anual de contenidors per a cada municipi i 
que totes les unitats que superin aquest llindar són assumides directament pel propi municipi. El Consell 
s’encarrega també de la reparació i manteniment dels contenidors de recollida de matèria orgànica instal·lats al 
municipi.  
 
Cal tenir en compte que un cop iniciat el servei el nombre de contenidors serà ajustat a les necessitats reals del 
municipi i als graus d’ompliment observats. 
 
El model de recollida serà amb àrees d’aportació de 5 fraccions, on cada contenidor de fracció orgànica es 
col·locarà al costat de cadascuna de les illes de contenidors que contindran contenidors de rebuig, envasos 
lleugers, paper i cartró, vidre i orgànica. El nombre total d’illes de 5 fraccions coincidirà amb el nombre de 
contenidors de fracció orgànica instal·lats al municipi.  
 
Els horaris de prestació del servei seran preferiblement en torn de matí i de 6 a 14:00 h.  
 
La freqüència de buidat dels contenidors serà de 3 cops setmanals, ajustats segons la pràctica i que inicialment 
s’estableixen els dilluns, dimecres i divendres, no realitzant-se recollida en els dies festius de tot l’any. El rentat 
dels contenidors es farà amb freqüència mensual durant la temporada baixa (15 de setembre fins 15 de juny) i 
amb freqüència quinzenal durant la temporada alta (15 de juny fins 15 de setembre). 
 
Atès a que el cost del tractament de la fracció orgànica, així com l’abonament en concepte de retorn del cànon 
està en funció del nivell d’impropis, en aquells punts de recollida on la fracció orgànica sigui de baixa qualitat el 
mateix servei de recollida hi fixarà una nota d’avís.  
 
Si per l’elevada i reiterada quantitat d’impropis es considera que es repercuteix negativament sobre el conjunt 
de la fracció orgànica recollida a la comarca, el Consell Comarcal es reserva el dret de no buidar el contenidor i 
avisar a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per tal que el servei de recollida de residus sòlids urbans en faci 
el buidatge.  
 
El tècnic/a del Consell Comarcal i responsable del seguiment del servei farà una visita d’inspecció per detectar i 
solventar el problema. Si aquesta mesura no és suficient, el Consell Comarcal es reserva el dret de retirar el 
contenidor previ avís a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.  
 
Per fer l’estimació dels costos de tractament s’ha previst la generació de 293,0 tones anuals de matèria 
orgànica amb un 15% mitjà de nivell d’impropis. Aquesta quantitat ha estat calculada segons una situació de 
màxim nivell de reciclatge on s’assolirien els objectius definits al Progremic, tenint en compte la generació per 
càpita mitjana del municipi i la composició estàndard de la brossa domèstica.  
 
 
 
 
 
2. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 
Resulta imprescindible aplicar un model de distribució de costos equitatiu per tal d’imputar a cada municipi la 
seva part corresponent del cost total del servei de recollida, transport i tractament de la orgànica.  
 
Tot seguit es fa una breu explicació de l’algoritme de càlcul seguit per a la definició d’aquest model de 
repartició.  
 

� En primer lloc, es divideix el cost total en dues partides, segons si el cost ha estat directe o 
indirecte.  
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� S’entén per cost indirecte aquell que està relacionat amb les unitats de servei (personal que s’hi 

dedica, explotació de maquinària i amortització i finançament de les inversions) i per cost directe 
aquell que varia directament en funció de la quantitat generada de matèria orgànica. 

 
El cost indirecte es divideix al seu torn segons el tipus de servei prestat, ja sigui servei de 
recollida o servei de rentat de contenidors. 

 
Un cop s’ha fet aquesta repartició, es calculen els temps dedicats de cada servei a cada 
municipi. La fórmula aplicada per l’obtenció del temps de servei és la següent: 

 

recollida Freqüència
Desplç.

Temps
UbicNºrecollida Freqüència

Contenidor

Temps
ContNºT recollidaanual, ⋅⋅+⋅⋅=

 

rentat de Freqüència
Desplç.

Temps
UbicNºrentat de Freqüència

Contenidor

Temps
ContNºT rentatanual, ⋅⋅+⋅⋅=

 

 
Amb el càlcul del temps anual per municipi es pot ja obtenir un tant per cent per municipi a 
aplicar sobre el cost indirecte.  

 
El cost directe per a cada municipi s’obté a partir del preu per tona que aplica la planta de 
tractament a la que es portin els residus. Per tant, aquestos costos d’eliminació varien en 
funció de les previsions fetes, tant en quantitat (generació per càpita) com en qualitat 
(percentatge d’impropis) i segons els criteris fixats per l'Agència de Residus anualment.   

 
� Finalment, a la suma de costos directes i indirectes només cal afegir-hi el retorn del cànon. Aquest 

benefici va a càrrec de l’Agència de Residus de Catalunya i varia segons el tipus de població i el 
percentatge d’impropis obtingut.  

 
Per aclarir el concepte de distribució de costos es pot veure la figura següent: 
 
 
 
 



     

CODI EXP. NÚM. DOC PAG. 

C/09/281 01 10/27 

        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     

 

 

RETORN DEL 
CÀNON (ARC): 

 
Benefici Tractament 

 
SERVEI DE 

RENTAT 

RECOLLIDA  
ORGÀNICA I 

RESTA 

COST  
DIRECTE: 

 
Cost Tractament 

 
SERVEI DE 
RECOLLIDA 

Segons  
Generació 

Qualitat 
Quantitat 

COST 
INDIRECTE: 

 
Personal 

Explotació 
Amortitzacions 

Segons  
Temps Anual 

Freqüència 
Nº contenidors 

Segons  
Generació 

Qualitat 
Quantitat 

Segons  
Temps Anual 

Freqüència 
Nº contenidors 
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En base a aquest model de distribució de costos, es valora el cost brut del servei en 43.707,63 € (IVA no 
inclòs) que tenint en compte un retorn del cànon de 17.726,50 € pel 2010 suposen un cost net total de 
25.981,12 € anuals (IVA no inclòs). 
 
Aquest preu pot variar considerablement en funció del comportament de la població en relació al servei, 
amb la qual cosa resulta imprescindible la posta en marxa de campanyes d’informació i seguiment on els 
receptors siguin tant produccions domèstics com comercials.  
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ANNEX 2. CONDICIONS TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RSU 
 
 
 
1. CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
La forma en què es prestarà el servei serà mitjançant la descàrrega posterior de 90 contenidors de 
1.000-1.100 litres de capacitat, propietat de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i ubicats segons un 
sistema de recollida en cinc fraccions a tot el terme municipal.  
 
El nombre total d’ubicacions serà inferior al nombre de contenidors instal·lats i coincidirà amb les unitats 
de recollida de fracció orgànica disponibles al municipi. Aquestes ubicacions totals han estat 
consensuades amb l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i s’han determinat segons criteris de 
distàncies mitjanes al municipi.  
 
Per poder fer aquesta transformació en cinc fraccions seran necessaris els següents canvis: 
 

- Contenidors de recollida de fracció resta: de 132 contenidors actuals (95 ubicacions) es passa a 
90 contenidors (45 ubicacions). 

- Contenidors de paper i cartró: de 25 contenidors actuals (25 ubicacions) es passa a 45 
contenidors (45 ubicacions). 

- Contenidors d’envasos lleugers: de 24 contenidors actuals (24 ubicacions) es passa a 45 
contenidors (45 ubicacions). 

- Contenidors de vidre: de 23 contenidors actuals (23 ubicacions) es passa a 45 contenidors (45 
ubicacions).  

- Contenidors de recollida de fracció orgànica: es passa a 45 contenidors (45 ubicacions). 
 
A la pràctica serà estudiada la possibilitat d’incrementar el nombre de contenidors de fracció resta sense 
perjudici de crear noves àrees d’aportació i es valorarà també la possibilitat d’incrementar el nombre de 
contenidors per ubicació en recollida selectiva que actualment es defineix un a un.  
 
Els horaris de prestació del servei seran preferiblement en torn de matí i de 6 a 14:00 h.  
 
La freqüència de buidat dels contenidors serà de 5 cops setmanals en temporada baixa (15 de setembre 
fins 15 de juny) i de 6 cops setmanals en temporada alta (15 de juny fins 15 de setembre). Aquestes 
freqüències han estat incrementades respecte la gestió actual del municipi per tal d’evitar incidències.  
 
El rentat dels contenidors es farà amb freqüència mensual durant la temporada baixa i amb freqüència 
quinzenal durant la temporada alta. 
 
Per fer l’estimació dels costos de tractament s’ha previst la generació de 847,71 tones anuals de RSU. 
Aquesta quantitat ha estat calculada segons la generació 2008 i 2009 de brossa al municipi 
descomptant-hi la generació d’orgànica prevista per la nova implantació i un factor de disminució del 
40% de generació de rebuig que passarà a formar part de la recollida selectiva.  
 
El servei inclou la descàrrega i rentat de tots els contenidors amb les freqüències estipulades, el 
transport fins a la planta de transferència i el cost d’eliminació dels residus finals.  
 
Serà responsabilitat del Consell Comarcal en col·laboració amb l’Ajuntament de Banyeres, l’especial 
seguiment de les campanyes de conscienciació ciutadana i educació ambiental portades a terme dins el 
municipi, fent un gran esforç per traslladar a la població la transformació integral del sistema de 
recollida.  
 
2. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 
El model de repartició de costos per al servei de recollida, rentat de contenidors i tractament del RSU 
generat al municipi, coincideix amb allò determinat a l’annex 1. 
 
En base a aquest model de distribució, es valora el cost del servei en 39.110,15 € (IVA no inclòs),amb el 
següent detall: 
 
 

Cost Indirecte 
Recollida 

Cost Indirecte 
Rentat 

Cost Directe 
Tractament 

Total Cost  
(7% IVA no inclòs) 

Total Cost  
(7% IVA inclòs) 
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44.968,42 € 2.031,54 € 76.452,38 € 123.452,34 € 132.094,01 € 

 
Intervencions: 
 
Sr. Inglada: com ja sabeu a partir de 1 de gener s’ha de fer la recollida de residus orgànics, 
això es farà a través de l’empresa ECOBP del Consell Comarcal. A cada punt de recollida de 
residus hi haurà tots els contenidors de residus encara que hi hauran menys punts de 
recollida. Regalarem el cubell i les bosses. 
 
Sr. Menéndez: agradecer por el cumplimiento de una reivindicación histórica, muy bien que 
se haya presupuestado. ECOBP también gestiona la deixalleria móvil y la runa. 
 
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada 
amb el següent resultat: 

� Vots a favor: 4 del grup CiU, 2 del grup ICV i 5 del grup PSC. 
� Vots en contra: 0. 
� Abstencions:  0. 

 
RESULTAT: aprovat per UNANIMITAT DELS PRESENTS. 
 
 
 
 
DESIGNAR A LA SRA. CATALINA PEREZ GARCIA CONSELLERA DEL CONSELL RECTOR 
DE LA FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS C/09/292. 
 
 
Atesa la renuncia del Sr. Josep Maria Abril i Palacios com a Regidor i com a conseller del 
Consell Rector de la Fundació Josep Cañas, mitjançant escrit amb núm. d’entrada 4695 de 16 
d’octubre de 2009 
 
Atès que el Ple Municipal en data 22 d’octubre de 2009, va prendre coneixement de la 
renuncia. 
 
Atès l’art 9 dels Estatuts de la Fundació Josep Cañas que estableix que cada grup municipal 
estarà representat per un Conseller al Consell Rector de la Fundació. 
 
Atès la sol·licitud presentada pel grup ICV en data 14 de desembre de 2009 amb registre 
d’entrada núm. 5629 proposant a la Regidora Sra. Catalina Perez Garcia com a Consellera 
del Consell Rector de l’Organisme Autònom Fundació Josep Cañas. 
 
Atès l’art 9 dels Estatuts de la Fundació Josep Cañas que estableix que els Consellers seran 
designats pel Ple de la Corporació. 
 
Per tot això, es proposa al Ple: 
 
PRIMER.- Designar a la Regidora Sra. Catalina Perez Garcia Consellera en representació del 
Grup polític ICV al Consell Rector de l’Organisme Autònom Fundació Josep Cañas. 
 
 
SEGON.- Notificar el present acord a la Sra. Catalina Perez Garcia 
 
TERCER.- Notificar el present acord a la Fundació Josep Cañas. 
 
Intervencions: 
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Sra. Alcaldessa: benvinguda, trobarem a faltar al Sr. Abril, i espero que treballem molt. 
 
Sr. Santalla: estic content perquè ha estat a les dos reunions que hem fet del Consell 
Rector, estant convidada. 
 
Sra. Alcaldessa: esperem que tots junt trobem la via per treballar molt 
 
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada 
amb el següent resultat: 

� Vots a favor: 4 del grup CiU, 2 del grup ICV i 5 del grup PSC. 
� Vots en contra: 0. 
� Abstencions:  0. 

 
RESULTAT: aprovat per UNANIMITAT DELS PRESENTS. 
 
 
APROVAR ADHERIR-SE  I DONAR SUPORT A LA DECLARACIÓ CONJUNTA DE LA 
FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA I L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE 
MUNICIPIS I COMARQUES QUE PORTA EL TÍTOL: “ELS MUNICIPIS, TAMBÉ EN 
DEFENSA DE LA DIGNITAT DE CATALUNYA” C/09/293. 
 
 
Vist l’escrit presentat per grup municipal CIU a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de 
data 10 de desembre de 2009 i RE 5554 (diligència; per fer constar que s’ha acordat pel ple 
que la presentació sigui conjunta amb el grup ICV i PSC), on es sol·licita que el Ple 
s’adhereixi a la declaració conjunta de la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques quin contingut es el següent: 
 
 
Els ajuntaments catalans volem expressar el nostre suport a l’editorial conjunt que, amb el 
títol la Dignitat de Catalunya, diversos mitjans de comunicació han publicat en defensa de 
Catalunya i de l’Estatut. 
 
Ens volem sumar a l’esperit que inicia aquest editorial, i reafirmar-nos en l’esperit que ha 
caracteritzat els 30 anys de la democràcia local: el compromís amb les institucions i amb el 
poble de Catalunya des de la proximitat. 
 
L’aprovació de l’Estatut va marcar un abans i un desprès en la manera d’expressar la 
voluntat pública del nostre país, d’administrar-nos institucionalment, però sobretot en 
l’oportunitat de comptar amb mecanismes de gestió justos, eficaços i eficients. Això és 
especialment important en el cas dels ajuntaments. 
 
Ara, després que el Parlament de Catalunya i les Corts aprovessin el text, que el poble de 
Catalunya el refrendés, portem tres anys esperant la sentència del Tribunal Constitucional 
davant les demandes d’inconstitucionalitat interposades. I això dibuixa escenaris 
preocupants, especialment per al futur de la gestió municipal. 
 
L’Estatut inclou els municipis, per primera vegada, dins del sistema institucional de la 
Generalitat, igual que hi estan presents el Govern, el Parlament i les altres institucions. Ens 
reconeix, per primer cop, competències pròpies dels ajuntaments i la necessitat de comptar 
amb el finançament necessari per desenvolupar-les. L’Estatut determina també l’obligació de 
l`’aprovació d’una llei de finances locals de Catalunya en el marc de la garantia de suficiència 
de recursos. 
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Posar en perill els avenços aconseguits en la redacció de l’Estatut, tant pel que fa als governs 
locals, com a les diverses millores socials, econòmiques o d’infraestructures que inclou és 
amenaçar, greument, la cohesió social que tant hem treballat per mantenir a Catalunya. 
 
Per això, reiterem el nostre suport a l’editorial, a  l’esperit que emprèn; i fem una crida a 
tots els ajuntaments de Catalunya perquè, individualment, s’hi adhereixin. 
 
 
Per tot això, es proposa al Ple: 
 
PRIMER.- Aprovar adherir-se i donar suport a la declaració conjunta de la Federació de 
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb el títol “Els 
municipis, també en defensa de la dignitat de Catalunya”. 
 
 
 
SEGON.- Notificar el present acord a la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques. 
 
 
 
Intervencions: 
 
Sra. Alcaldessa: tots tres grups ens volem adherir, passa a llegir la declaració. 
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada 
amb el següent resultat: 

� Vots a favor: 4 del grup CiU, 2 del grup ICV i 5 del grup PSC. 
� Vots en contra: 0. 
� Abstencions:  0. 

 
RESULTAT: aprovat per UNANIMITAT DELS PRESENTS. 
 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 8/2009 DEL 
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2009.- Exp. H/09/143 
 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Per providència de l’Alcaldia de data 14 d’octubre de 2009, s’ha incoat l’expedient per 
modificar el pressupost. 
 
2. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a les 
quals la consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari actual, s’ha de 
tramitar l’expedient de modificació del pressupost del tipus suplement de crèdit i crèdit 
extraordinari que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals, 
majors i nous ingressos sobre els previstos inicialment al pressupost i anul·lacions o baixes 
dels crèdits de partides de despeses, amb subjecció a les disposicions vigents. Es detallen, 
igualment, els ingressos que es donen de baixa per tenir coneixement que no es produiran 
dins de l’exercici.  
 
3. La modificació presenta el següent detall.  
 
 
 MODIFICACIONS PRESSUPOST DESPESES: 
 
1/ Suplements de crèdit: 



 

          

CODI EXP. NÚM. DOC PAG. 

C/09/291 02 16/27 

        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     

 

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

 

 

Partida Nom Inicial 
Proposta 

d'increment Definitiu 

1110 10001Retribucions càrrecs electes 27.784,14 563,90 28.348,04

3220 14100Altre personal (plans d'ocupació) 19.352,96 3.825,30 23.178,26

4220 14100Altre personal (escola bressol) 72.557,26 8.765,07 81.322,33

4220 20200Lloguer edificis i altres construccions 8.574,72 4.287,29 12.862,01

1210 21300Reparació de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.500,00 500,00 2.000,00

3131 22100Energia elèctrica 360,00 240,00 600,00

4120 22100Energia elèctrica 1.200,00 3.900,00 5.100,00

4320 22100Energia elèctrica 56.620,00 24.400,00 81.020,00

4650 22100Energia elèctrica 360,00 710,00 1.070,00

4520 22109Material esportiu  200,00 506,00 706,00

4120 22200Comunicacions telefòniques 3.600,00 400,00 4.000,00

4630 22200Comunicacions telefòniques 2.520,00 600,00 3.120,00

4650 22200Comunicacions telefòniques 300,00 303,00 603,00

1210 22201Comunicacions postals 5.040,00 1.000,00 6.040,00

3132 22300Transports 40.000,00 2.676,00 42.676,00

4120 22300Transports 2.854,53 200,00 3.054,53

4221 22300Transports 916,47 89,87 1.006,34

7510 22602Publicitat i propaganda 1.200,00 6.765,00 7.965,00

1210 22603Jurídics 18.410,13 8.477,19 26.887,32

4422 22607Activitats Setmana del Medi Ambient 1.059,97 1.940,03 3.000,00

4540 22607Festes populars 80.463,24 15.182,48 95.645,72

4422 22700Neteja solars, boscos i camins 48.719,14 13.000,00 61.719,14

4423 22700Recollida d'animals abandonats a la via pública 1.400,00 615,00 2.015,00

4220 22706Estudis i treballs tècnics 654,89 104,40 759,29

4521 22706Estudis i treballs tècnics 2.183,00 1.820,00 4.003,00

6110 22708Serveis de recaptació a favor de l'entitat 73.862,34 57.000,00 130.862,34

1210 34900Despeses financeres 2.936,99 1.280,00 4.216,99

4410 46200Transferències a ajuntaments 50.000,00 4.605,95 54.605,95

7110 46500Àrea forestal i recreativa El Montmell 240,00 95,00 335,00

4520 62001Millores equipaments esportius 3.000,00 1.100,00 4.100,00

4521 62001Millores equipaments esportius 2.000,00 180,80 2.180,80

5110 62102
Urbanització i adequació de l'Av. Verge del Priorat 
(projecte complementari PEIM inversions) 90.674,89 33.485,50 124.160,39

1210 62302Mobiliari i altres 1.650,00 1.100,00 2.750,00

1210 62600Equipament per al procés de la informació 1.550,00 640,00 2.190,00

4321 62705Parcs infantils 10.000,00 9.895,19 19.895,19

4520 62710
Instal·lació i adequació de l’enllumenat del camp de futbol 
(zona esportiva) 144.625,26 17.952,21 162.577,47

4220 91300Amortització crèdit escola bressol 15.278,32 2.524,47 17.802,79

4410 91301Amortització crèdit conducció d'aigua Casa Roja 2.780,75 556,90 3.337,65

1210 91303Amortització crèdit inversions 2008 7.474,21 1.802,75 9.276,96

   233.089,30 
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2/ Crèdits extraordinaris: 

 

Partida Nom 
Crèdit 

extraordinari 

4522 21200Canviar pany gimnàs 200,00 

4522 22100Energia elèctrica (gimnàs) 120,00 

1211 22200Comunicacions telefòniques hotel d'entitats 300,00 

3130 22300Transports 360,00 

3132 46501Servei municipal d'Informació Mèdica 154,40 

3132 46503CCBP. Teleassistència 24,59 

1210 48901Transferències a particulars  550,00 

5110 61002Urbanització voreres Priorat (PEIM inversions) 54.381,88 

4410 61004Substitució tram canonada d'aigua Av. Verge del Priorat 6.450,00 

4430 61005Millores cementiri municipal 5.375,72 

4650 62500Mobiliari i altres (local de joves) 1.000,00 

4630 62600Equipament per al procés de la informació 279,03 

4522 63000Maquinària 1.646,63 

4510 71000OOAA Museu Josep Cañas. Subvenció Diputació adquisició béns mobles 623,05 

  71.465,30 

 
 
 
 
 
 
3/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses: 
 

Partida Concepte 
Previsió 
definitiva 

Proposta de 
baixa 

Crèdit 
definitiu 

4220 13000 Personal laboral fix 89.991,94 14.693,85 75.298,09

4550 14100 Altre personal  3.300,00 3.300,00 0,00

7510 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 2.000,00 2.000,00 0,00

4550 22100  Energia elèctrica (emissora) 360,00 360,00 0,00

4410 22101 Dotació Consorci d'Aigües de Tarragona 55.689,88 12.813,33 42.876,55

4550 22200 Comunicacions telefòniques emissora 1.000,00 516,00 484,00

4220 22300 Transports 4.679,56 4.679,56 0,00

1210 22601 Atencions protocol·làries i representatives 10.000,00 3.000,00 7.000,00

4650 22607 Activitats foment jovent 2.500,00 2.000,00 500,00

7510 22607 Festes i activitats turisme 800,00 800,00 0,00

4521 22707 Treballs realitzats per altres empreses  19.000,00 15.000,00 4.000,00

4221 22709 Treballs realitzats per altres ens (servei psicòleg escola) 7.683,84 7.683,84 0,00

4220 31000 Interessos crèdit escola bressol 12.449,16 6.081,64 6.367,52

4410 31001 Préstec conducció aigua Casa Roja 3.065,21 1.383,08 1.682,13

1210 31002 Interessos crèdit Inversions 2008 15.452,17 8.232,47 7.219,70
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4420 46500 Transferències a comarques 33.466,79 1.510,17 31.956,62

4650 46501 CCBP. Conveni participació 3.000,00 3.000,00 0,00

3132 46502 CCBP. Servei d'Atenció Domiciliària 7.784,00 6.743,44 1.040,56

4310 48902 Altres transferències a famílies i institucions 1.000,00 1.000,00 0,00

2220 62003 Equipament informàtic 1.600,00 1.600,00 0,00

4523 62004 Creació d'un carril bici 12.782,36 12.782,36 0,00

4523 62006 Millores zona esportiva costat piscina 2.600,00 2.600,00 0,00

4522 62009 Terra gimnàs 3.200,00 3.200,00 0,00

4320 62100 Millores enllumenat públic 30.000,00 22.577,88 7.422,12

4320 62101 
Canvi de lluminàries per complir criteris de contaminació lumínica i 
mediambiental 115.185,45 115.185,45 0,00

4220 62202 Ampliació escola bressol 411.000,00 388.991,32 22.008,68

4420 62300 Contenidors 2.000,00 2.000,00 0,00

4420 62301 Construcció contenidors soterrats 68.000,00 68.000,00 0,00

4422 62301 Contenidors d'autocompostatge 11.000,00 5.000,00 6.000,00

4410 62302 
Canalització d'aigua potable del nucli de Casa Roja al Priorat de 
Banyeres 637.922,52 69.673,89 568.248,63

4410 62304 Obres adequació per millores pous 1.000,00 1.000,00 0,00

1210 62400 Equipament vehicle municipal 3.000,00 1.300,00 1.700,00

4322 62700 Millores urbanes 52.000,00 39.500,00 12.500,00

   828.208,28  
 
Total altes crèdits  
Total baixes crèdits 
Total modificació pressupost de despeses    

304.554,60 € 
828.208,28 € 
-523.653,68 € 

 
 
 
 
 
 
 MODIFICACIONS PRESSUPOST INGRESSOS: 
 
1/ Nous ingressos: 
 

Partida Descripció 
Nou ingrés 

01 39908Aportació beneficiaris servei teleassistència CCBP 2,97

01 39909Reintegrament consums elèctrics Ajuntament de l'Arboç TP-2124 1.233,20

01 45004Generalitat de Catalunya. Subvenció projectes Memòria Històrica convocatòria 2008 1.795,00

01 45101Generalitat de Catalunya. Consell Català de l'Esport 1.627,50

01 46108Subvenció PEIM manteniment 20.000,00

01 46112Diputació de Tarragona. Subvenció programa Àrtic convocatòria 2008 2.497,51

01 46113Diputació de Tarragona. Subvenció animals periodomèstics convocatòria 2008 1.128,07

01 47000Ingrés gestió piscina municipal 3.780,00

01 60005Alienació parcel·la Av. Marta Mata 9A Boscos 76.287,00

01 76108Subvenció PEIM inversions 40.500,00

01 76111Diputació. Adquisició de béns mobles per equipaments culturals i d'interès ciutadà 5.704,00

01 76110Diputació. Condicionament àrees infantils 9.947,59

01 75102INCASOL. Finançament dipòsit d'aigua 145.536,14

01 91304Préstec pel finançament de la inversió "Subministrament d'aigua al Baix Penedès" 338.718,00
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  648.756,98

2/ Majors ingressos: 
 

Partida Nom Inicial 
Proposta 

d'increment Definitiu 

01 11201Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana 555.900,00 87.105,89 643.005,89 

01 39902Vacances 32.000,00 6.624,00 38.624,00 

01 39903
Comunitat de Regants de Saifores. Retorn consum 
elèctric 90,00 2.726,99 2.816,99 

01 39904Pòlissa d'assegurances sinistres 2.627,98 13.702,13 16.330,11 

01 39905Retorn cànon deposició de residus CCBP 7.640,30 858,41 8.498,71 

01 39906Recaptació esmorzars populars 700,00 380,00 1.080,00 

01 45103Departament de Treball (SOC). Plans d'ocupació 28.718,22 13.093,85 41.812,07 

01 46100Diputació. Activitats culturals 6.500,00 8.488,00 14.988,00 

01 46102Diputació. Promoció turística 400,00 3.232,00 3.632,00 

01 47100Donacions per Festes 8.000,00 4.007,63 12.007,63 

 140.218,90  

 
3/ Romanent líquid de tresoreria: 
 
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: 140.477,00€, partida pressupostària 01 
87000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/ Baixes de previsions d’ingressos: 
 

  Partida Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
baixa 

Consignació 
definitiva 

01 28200 ICIO 149.472,00 119.023,85 30.448,15

01 34021 Assistència cursets 6.500,00 2.331,47 4.168,53

01 38401 Reintegrament anuncis 1.200,00 1.200,00 0,00

01 60004 Alienació parcel·la industrial nº 41 El Poet 1.010.169,29 1.010.169,29 0,00

01 75000 Generalitat de Catalunya. Ampliació escola 
bressol 

205.000,00 205.000,00 0,00

01 75002 PUOSC - Generalitat de Catalunya. Canvi de 
lluminàries per a complir criteris de 
contaminació lluminosa i mediambiental 

105.795,18 105.795,18 0,00

01 75004 Generalitat de Catalunya. Medi Ambient. 
Intervenció a favor de l'ús de la bicicleta com a 
mitjà de mobilitat quotidiana 

9.586,77 9.586,77 0,00

   1.453.106,56 

 
Total altes pressupost ingressos: 
Total baixes pressupost ingressos:  
TOTAL MODIFICACIÓ PRESSUPOST INGRESSOS 

   929.452,88 €    
1.453.106,56 € 
  -523.653,68 € 
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4. El secretari interventor ha emès informes favorables. 
 
 

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, el president ha d'ordenar la incoació de 
l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 

El finançament 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 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació a l’article 
19.3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei general 
d’estabilitat pressupostària (TRLGEP), juntament amb els articles 16.2 i 19 del RD 
1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la 
Llei general d’estabilitat pressupostària. 
 
Per tant, 
 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar  l’expedient de modificació de crèdit número 8/2009, per import de –
523.653,68 €, que inclou modificacions en el pressupost de despeses a causa de suplements 
de crèdit, crèdits extraordinaris i baixes de crèdits consignats; i modificacions en el 
pressupost d’ingressos a causa de nous i majors ingressos, romanent de tresoreria de lliure 
disposició i baixes en previsions.  
 
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.   
 
 
 
 
Intervencions: 
Sra. Ribosa: exposa textualment: 
Estem pràcticament acabant l’any i s’ha fet una última modificació de crèdit que reflecteixi la 
realitat comptable d’una manera transparent. 
 
S’han resseguit una a una les partides, per tal de revisar les despeses i preveure els gastos 
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que poden arribar fins a final d’any, de tal manera que la situació que resulti d’aquesta 
modificació de crèdit s’ajusti al màxim possible a la realitat. 
 
Tot i haver-se posat a la venda, els temps son els que son i de moment continuem 
conservant  la parcel.la del polígon el Poet, per tant l’hem hagut de donat de baixa del 
pressupost per un import de 1.010.169 euros 
 
Aquest import s’ha compensat amb tres línees d’actuació: 
- La diferència entre els majors ingressos/despeses que ha estat positiva en 530.974 euros. 
- disposar de romanent de tresoreria per 140.477 euros. 
- realitzar una operació de crèdit per 338.718 per finançar el subministrament d’aigua al Baix 
Penedès. 
 
En quant a les inversions augmenten les dotades aquest any en 133.487,16, euros, mentre 
que s’han donat de baixa definitiva 151.647,36 i 261.381,59 euros es tornen a dotar pel 
2010. 
 
També cal remarcar que s’ha introduit en aquesta modificació l’alienació de la parcel.la dels 
Boscos de la Av. Marta Mata per un valor de 76.287 euros que ha estat venuda a 
Hidràuliques i Obres i que es podrà introduïr rebaixant la tercera i última quota dels veïns de 
Boscos prevista pel 2010. 
 
 
Sr. Santalla: quant pujarà la tercera quota de Boscos? 
 
Sra. Ribosa: uns 145.000 euros. 
 
Sr. Menéndez: es negativa, es compleja, se mueven 119 cuentas, ello quiere decir que el 
presupuesto no se hizo tan bien. Han aumentado los ingresos; ibi urbano, los FEILS, el 
INCASOL. Se renuncia a la Escola Bressol, luminarias, la parcela del Poet, carril bici, las 
inversiones bajan en mas de 500.000 euros, y se rebaja el dinero de la juventud, no 
estamos de acuerdo en la modificación de crédito.  
 
Sra. Alcaldessa: fins fa poc no ens ha donat Educació el vist i plau a les obres de l’escola 
bressol, a la darrera reunió del INCASOl no es va trobar adequat fer un pou, és més 
convenient destinar-ho a fer el dipòsit. Les lluminàries es faran l’any vinent. 
 
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada 
amb el següent resultat: 

� Vots a favor: 4 del grup CiU, 2 del grup ICV.  
� Vots en contra: 5 del grup PSC. 
� Abstencions:  0. 

 
RESULTAT: aprovat per MAJORIA ABSOLUTA  
 
 
 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI PER 
FINANÇAR INVERSIONS Exp. H/09/159 
 

Antecedents 

 
1. Per providència de l’Alcaldia de data 2 de desembre de 2009 s’inicia l’expedient per 
concertar una operació de crèdit a llarg termini per  finançar inversions, per import de 
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338.718,00 € (tres cents trenta vuit mil set cents divuit euros). 
 
2. En execució del pressupost de la corporació, és necessari recórrer a una operació de crèdit 
pel finançament de l’obra “Subministrament d’aigua al Baix Penedès – Municipis de Bellvei, 
Santa Oliva, Banyeres del Penedès, Sant Jaume dels Domenys, Albinyana, Llorenç del 
Penedès i La Bisbal del Penedès”, prevista al pressupost de l’exercici 2009, partida 
pressupostària 01 4410 60002, inicialment previst el seu finançament amb alienació de 
patrimoni que no s’ha produït.  

 
3. Analitzades les ofertes presentades, la més favorable per a la corporació és la presentada 
per l’oficina del municipi de Banyeres del Penedès de l’entitat Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona, amb les condicions financeres següents:  
 
� Import: 338.718,00 € 
� Tipus d’interès i marge: euribor trimestral + 1,60 
� Període de revisió: trimestral 
� Termini total en anys: 10 + 1 de carència d’amortització 
� Període de disponibilitat: en el moment de la signatura 
� Comissió d’obertura: 0,35% 
� Comissió d’estudi: 0 
� Comissió amortització anticipada: 0 
� Comissió cancel·lació anticipada: 0 
 
4. El secretari interventor ha emès els corresponents informes. 
 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb l’article 49 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 l’article 36.2 del RD 500/90, de 
desenvolupament de la Llei, en cas de modificació del pressupost per crèdit extraordinari i 
suplement de crèdit), les despeses d’inversió es poden finançar amb operacions de crèdit. 
 
2. L’Ajuntament de Banyeres del Penedès té aprovat definitivament el pressupost de 
l’exercici corrent.  
 
3. Cal tenir en compte l’article 165.1 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, amb relació a l’article 
19.3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei general 
d’estabilitat pressupostària (TRLGEP). 
 
4. De conformitat amb l’article 23 del TRLGEP i l’article 25 del Reglament de 
desenvolupament de la Llei general d’estabilitat pressupostària, l’autorització a les Entitats 
Locals per a realitzar operacions de crèdit atès l’article 53 del TRLRHL, haurà de tenir en 
compte el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
Per tant, 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS : 
 
PRIMER.- Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb 
la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,  per un import de 338.718,00 € (tres cents trenta 
vuit mil set cents divuit euros), per finançar la inversió denominada “Subministrament 
d’aigua al Baix Penedès – Municipis de Bellvei, Santa Oliva, Banyeres del Penedès, Sant 
Jaume dels Domenys, Albinyana, Llorenç del Penedès i La Bisbal del Penedès”, prevista al 
pressupost de despeses de l’exercici 2009, partida pressupostària 01 4410 60002. 

 
SEGON.- Aprovar les condicions financeres ofertades per l’entitat Caixa d’Estalvis i Pensions 
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de Barcelona, que es detallen seguidament: 
 
� Import: 338.718,00 € 
� Tipus d’interès i marge: euribor trimestral + 1,60 
� Període de revisió: trimestral 
� Termini total en anys: 10 + 1 de carència d’amortització 
� Període de disponibilitat: en el moment de la signatura 
� Comissió d’obertura: 0,35% 
� Comissió d’estudi: 0 
� Comissió amortització anticipada: 0 
� Comissió cancel·lació anticipada: 0 
 
TERCER.- El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit no queda 
garantit específicament.  
 
QUART.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre 
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 
 
CINQUÈ.- Facultar l’alcaldessa per formalitzar l’operació de préstec que s’aprova pel present 
acord, amb l’entitat financera Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. 
 
 
Intervencions: 
 
Sra. Ribosa: exposa textualment: 
Aquesta operació de crèdit s’ha negociat a conciència per tal d’aconseguir les millors 
condicions. No ha estat fàcil, ja que els temps no acompanyen i hi ha hagut bancs que ni tan 
sols han ofertat. 
Finalment hem optat per l’oferta que ens ha fet La Caixa de Pensions perquè és la més 
avantatjosa. 
La ràtio del deute viu pel 2010 és un 42,87%. Per fer-nos tots una idea cal dir que 
actualment la ràtio legal del deute viu d’un ajuntament és del 110% això vol dir que encara 
ens podriem endeutar en 1.759.000 euros més, i , és més, donada l’actual situació 
econòmica de cara al 2010 s’augmenta excepcionalment al 120 %,  i fins i tot més però 
llavors amb l’autorització expressa de la Direcció General de Política Financera de la 
Generalitat, més que res per fer-se una idea de com estan els temps i alguns ajuntaments. 
 
 
 
Sr. Santalla: i això que ho varem deixar malament. 
 
Sr. Menéndez: no estamos de acuerdo con la operación de crédito, estamos de acuerdo con 
la obra. Tenéis mas de 600.000 euros para amortizar desde que habéis llegado, no estamos 
de acuerdo con la gestión municipal.  
 
Sra. Ribosa: tu també vas demanar crèdits, i a més en època de bonança, crec que no 
coneixes la situació real, perquè feies operacions de crèdit si entraven diners a cabassos? 
 
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada 
amb el següent resultat: 

� Vots a favor: 4 del grup CiU, 2 del grup ICV.  
� Vots en contra: 5 del grup PSC. 
� Abstencions:  0. 

 
RESULTAT: aprovat per MAJORIA ABSOLUTA  



 

          

CODI EXP. NÚM. DOC PAG. 

C/09/291 02 24/27 

        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     

 

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

 

 

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2010.- 
H/09/129 

 
 

Antecedents 

 
L’alcaldessa de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost general per a l’exercici 2010. 
El secretari - interventor de l’Ajuntament ha emès els informes favorables que figuren a 
l’expedient. 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 

Fonaments de dret 

 
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent i 
els òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos dels organismes que 
l’integren, conformement als seus estatuts o al document fundacional. 
 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 
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; els articles 2 a 23 del RD 500/90, i els articles 3, 19.3 i 22 
del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general 
d’estabilitat pressupostària  (TRLGEP).  
 
Per tant, 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2010, el qual, resumit 
per capítols i per a cadascun dels organismes que l’integren, és el següent: 
 

 

INGRESSOS 

Pressupost 
de l’entitat   

 

Pressupost de la Fundació 
Josep Cañas 

 

 1. Impostos directes 
2. Impostos indirectes 
3. Taxes i altres ingressos 
4. Transferències corrents 
5. Ingressos patrimonials 
6. Alienació d’inversions reals 
7. Transferències de capital 
8. Passius financers 
9. Actius financers 

 

  910.284,29 
    30.560,00 
  668.658,45 
  714.799,50 
    51.453,68 
  656.634,67 
  318.400,47            
             0,00 
             0,00 

   
        0,00 
        0,00 
  2.410,00 
36.840,00 
  2.870,00 
        0,00 
        0,00 
        0,00 
        0,00 

 

  TOTALS INGRESSOS 
 

 3.350.791,06 

 
42.120,00 
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DESPESES 
 

 

Pressupost de 
l’entitat 
     

 

Pressupost de la Fundació 
Josep Cañas  

 
1. Despeses de personal 
2. Despeses en béns corrents i serveis 
3. Despeses financeres 
4. Transferències  corrents 
6. Inversions reals 
7.Transferències de capital 
8. Actius financers 
9. Passius financers 

 

      762.601,86 
   1.153.688,64 
        20.542,52 
      379.505,16 
      975.035,14 
                 0,00 
                 0,00 
        59.417,74 

 
            21.594,76 
            13.038,08 
                   60,00 
              5.467,16 
              1.960,00 
                     0,00 
                     0,00 
                     0,00 

 

 TOTALS DESPESES 
 

  3.350.791,06  

 

             42.120,00 

 
SEGON.- Aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball que s’acompanyen 
com annex al pressupost. 
 
TERCER.- Aprovar les bases d’execució del pressupost que s’acompanyen com annex al 
pressupost. 
 
QUART.- Exposar-lo al públic, mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies hàbils, 
durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions. 
 
CINQUÈ.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra 
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan 
s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, i l’article 169 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. 
 
Intervencions: 
 
 
 
Sra. Ribosa: exposa textualment: 
En primer lloc indicar  que s’ha modificat l’estructura pressupostària d’acord amb la llei 
reguladora de Hisendes Locals, això ha suposat un esforç afegit pel departament de 
comptabilitat. 
 
Hem intentat fer un pressupost pel 2010 el més realista possible, donada la situació actual 
que no està precisament per tirar coets. 
D’una banda, s’han rebaixat els ingressos per impostos indirectes (Impost de construccions) i 
s’ha deixat en 30.000 euros. Cal tenir en compte que en tres anys els drets reconeguts 
d’aquest impost ha baixan en 300.000 euros. (337.041 l’any 2006 i 32.137 l’any 2009). 
D’altra banda, conscients que el 2010 serà un altre any difícil pels banyerencs, hem 
continuat congelant tots els impostos i taxes a excepció de l taxa de l’aigua. Això suposa un 
esforç per adequar-ne les despeses, però mentre es pugui la intenció és seguir amb aquest 
criteri. 
També s’ha congelat novament el sou dels regidors. 
També s’han rebaixat subtancialment partides com la de protocol d’alcaldia, amb la idea 
d’austeritat i no de despilfarro com hi havia en altres temps., així hem passat de 16.500 
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euros l’any 2007 (un 90% dels quals es van produïr en el primer semestre del 2007 – cosa 
que ja li retreia constantment el nostre anterior alcalde) als 5.000 d’aquest any. 
Tenim molt clar que hem de ser curosos en el control de despeses i hem d’utilitzar les 
poques armes que tenim a la ma per aconseguir finançament, sol.licitant el màxim de 
subvencions i destinant d’una manera racional els tributs i ajudes que es reben de l’Estat, 
Generalitat i Diputació... 
D’ha destinat a despesa corrent 61.636 euros del Fons Estatal (FEIL) per Educació, servei 
d’atenció a persones amb dependència i serveis socials, segons les necessitats de la 
ciutadania. 
S’ha mantingut, fins i tot incrementat  el mateix personal i n’estem molt satisfets, doncs en 
aquests dos anys  hem creat nous llocs de treball directe. S’ha contractat d’un cap de 
manteniment, un bidell per l’escola i els dos vigilants a més de uns quants treballadors per 
hores que han reforçat àrees que estaven molt deixades, com la d’urbanisme, amb un 
enginyer en pràctiques, i un estudiant d’informàtica per posar al dia la pàgina web, també 
s’ha contractat a dues persones per fer manteniment i de mica en mica van adequant les 
instal·lacions que estaven totes deixades. Aquesta és la nostra voluntat, posar el personal a 
disposició de la població per tal de que els banyerencs estiguin més ben atesos. Amb 
Aquesta voluntat s’ha incrementat també el personal de l’escola bressol, amb la posta en 
funcionament de dos mòduls per tal de no deixar cap nen fora de l’escola. 
Amb tot això se’ns ha recriminat sempre que hi hagi tanta despesa corrent però no n’hi ha 
prou en “fer coses noves” sinó que s’han de mantenir.  De què ens serveix un local dels 
joves, sinó funciona?, de què serveix tenir un hotel d’entitats sinó funciona?. I la piscina??? 
En quines condicions estava i quin canvi s’ha produït. I el gimnàs?. 
Les inversions són importants però el manteniment ho és tan ho més!!!! 
En quan a les inversions previstes per aquest any ascendeixen a 975.035, 14 euros les quals 
estan subvencionades en 318.400,47 euros, això representa un 33% del total. 
Les inversions són importants però si desprès no es posen en funcioinament o be no hi ha un 
manteniment no serveixen per res. 
Per tant, tan important és invertir com mantenir. 
 
 
Sr. Suárez: la situación para el 2010 es complicada, hay situación de crisis importante, 
representamos una gran parte del municipio pero no hemos participado en nada en su 
elaboración. Solicito que se nos tenga en cuenta para opinar. 
 
Sra. Alcaldessa: en quin moment se’ns va comunicar a nosaltres alguna cosa del 
pressupost quan vosaltres l’elaboràveu?. 
 
Sr. Santalla: siempre removiendo la mierda. 
 
Sra. Alcaldessa: recorda aquella època que mai no ens vareu tenir en compte, recordeu 
quan la suma del pressupost desquadrava? Us ho varem dir i no ens vareu fer cas. No sé de 
que us estranyeu, la tònica era aquesta. 
 
Sra. Ribosa: l’any passat et varem cridar per consultar-te els pressupostos. 
 
Sr. Menéndez: se nos llamó cuando estaba ya montado, lo mas fuerte estaba oculto. El 
presupuesto 2010 ha cambiado la estructura, no hemos podido comparar o contrastar, por 
primera vez tiene 0 euros de recursos ordinarios para inversiones y estamos hablando de 
mas de 3.000.000 euros. Des de 2007 ha habido mas ingresos, hay un aumento de mas de 
500.000 euros de recursos ordinarios, se está ingresando mas de como lo dejamos. Hay 
muchas quejas de servicios, cortes de aguas, la gente se marcha del fútbol, antes habían 
ganas, ahora por lo visto no. No consiste en tener bienes inmueble sino darle contenido. En 
la Fundación, es el presupuesto mas bajo,  se prevén menos venta de las esculturas. 
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Sra. Alcaldessa: el museu esta molt més viu que abans, s’estan fent obres al museu, s’està 
aclimatant i fent treballs de jardineria, al mes d’octubre de 2010 l’obra del Cañas anirà a 
Madrid.  
 
Sra. Ribosa: de que es nodreix el museu? Obres, la gent no les compra, interessos de la 
compte corrent, han baixat, aportacions de l’Ajuntament sí s’han augmentat. Per fer 
inversions tenim romanent de tresoreria, i el podem disposar per fer la exposició. 
 
 
Sr. Acosta: vosotros dejasteis perder el fútbol, las inhalaciones estaban fatal, no había 
nada, ahora que están bien recriminas que no se fomenta el fútbol? Si te borraste del fútbol. 
 
Sra. Alcaldessa: anem primer de totes les categories. Si això no es tenir un bon futbol 
base. 
 
Sr. Muñoz Reja: això és fer demagògia. 
 
Sra. Acosta: sino tienes buenas instalaciones no te viene gente. 
 
Sra. Alcladessa: hem licitat la neteja de les dependències municipals i també licitarem la 
neteja viària. 
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada 
amb el següent resultat: 

� Vots a favor: 4 del grup CiU, 2 del grup ICV.  
� Vots en contra: 5 del grup PSC. 
� Abstencions:  0. 

 
RESULTAT: aprovat per MAJORIA ABSOLUTA  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 20:00hores, donant 
fe de tot allò, jo el Secretari que certifico. 
 
Banyeres del Penedès, 18 de desembre de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Núria Figueras Tuset       Joan Manel Ferrera 
Alcaldessa de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès   Secretari 


