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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 19 DE MAIG_DE 2016, SESSIÓ 3/2016 
 
 
 
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 
 
SECRETARIA-INTERVENTORA: 
Sra. Sara López Martín 
 

 

 
A la Sala de Plens de la Casa 

Consistorial de la Vila de Banyeres 
del Penedès, essent les 19.05 hores 
del dia 19 de maig de 2016, es 
reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la 
Presidència de l’Alcaldessa, Sra. 
Anna Ordóñez Rivero, amb 
l’assistència de la Sra. Secretària–
Interventora, Sara Lopez Martín, 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 la declara oberta,  

 
 

Abans de procedir al tractament de l’ordre del dia la Sra. Alcaldessa dóna 
la  benvinguda, quant són les set i cinc, del dia 19 de maig de 2016, a la sessió 
ordinària del Ple de l’Ajuntament, núm. 3/2016 i acte seguit presenta a la Sra. 
Sara López Martín com a Funcionària amb Habilitació de Caràcter Nacional que 
ocuparà el servei de Secretaria-Intervenció amb caràcter provisional fins que 
surti la convocatòria, que sortirà al mes de juny.  
 

La Sra. Secretària Interventora li agraeix.  
 

La Sra. Alcaldessa continua la seva exposició comunicant que tal i com 
es va tractar a la Junta de portaveus del passat dimarts en la qual els hi va 
informar que inclourien de caràcter d’urgència dos punts en l’ordre del dia, els 
quals els tractaran i els votaran a l’últim punt abans dels precs i preguntes, aquest 
són referents als Plecs que regiran l’explotació de la piscina i el Bar Municipal, i 
l’altre, les ordenances que regulen les subvencions per rehabilitació de façanes. 
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A continuació es passen a tractar els següents assumptes inclosos en la 

següent, 
 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta del Ple en sess ió ordinària celebrada el 

dia 17 de març de 2016, sessió 2/2016.- Exp. C/16/0 45. 
2. Donació compte de les actes de la Junta de Gover n Local del mes de 

febrer i març de 2016. 
3. Donació compte dels Decrets de l’alcaldia. 
4. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del  pressupost de 

l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, exercici 2015 .- Exp. H/16/026. 
5. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del  pressupost de la 

fundació Josep Cañas, exercici 2015.- Exp. H/16/061 . 
6. Donar compte de la pressa de possessió de la Sra . Sara López Martín, 

funcionària amb habilitació de caràcter nacional, e n el lloc de treball de 
secretaria-intervenció de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, i 
donar compte de l’estat de tresoreria a la data de la pressa de 
possessió. 

7. Presa de raó de renúncia al càrrec dels regidors  Srs./Sres. Montserrat 
Rebollo Marcas, Pablo Mario Álvarez Rua i Josep Lat orre Vernet de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.- Exp. C/16/09 1. 

8. Ratificació, si s’escau, de l’aprovació inicial de la dissolució i liquidació 
del comunicació local, CCL.- Exp. C/15/102. 

9. Aprovació, si s’escau, dels models de relació de  declaració de béns 
patrimonials i el model de declaració d’activitats dels càrrecs electes 
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per elabora r el portal de 
transparència.- Exp. C/16/090. 

10. Aprovació, si s’escau, inicial del reglament pe r la creació i 
funcionament de la seu electrònica de Banyeres del Penedès.- Exp. 
C/16/089. 

11. Aprovació, si s’escau, inicial de la modificaci ó de la plantilla de 
personal de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès am b motiu de la 
creació d’una nova plaça de brigada municipal.-Exp.  L/16/039. 

12. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modifi cació de drets i 
obligacions reconeguts en exercicis tancats.- Exp. H/16/060. 

13. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de recone ixement extrajudicial de 
crèdits d’exercicis tancats núm. 1/2016.- Exp. H/16 /038. 

14. Aprovació, si s’escau, inicial de la modificaci ó de crèdit 3/2016, del 
tipus suplements de crèdit i crèdits extraordinaris .- Exp. H/16/059. 

15. Aprovació, s’ s’escau, dels plecs de clàusules administratives i 
tècniques particulars que han de regir per la contr actació del servei de 
neteja de les dependències municipals de Banyeres d el Penedès.- Exp. 
C/16/007. 

16. Aprovació, si s’escau, de la revisió del padró municipal a data 1 de 
gener de 2016.- Exp. PA/16/116. 
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17. Aprovació, si s’escau, inicial de l’ordenança r eguladora de les bases 
per a la concessió d’ajuts d’urgència social.- Exp.  H/16/043. 

18. Moció presentada pel Grup municipal ICV-EUIA-EP M-ENTESA en 
defensa de les polítiques de lluita contra la pobre sa energètica. 

19. Precs i preguntes.  
 

 
 
 
1./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EN SES SIÓ ORDINÀRIA 

CELEBRADA EL DIA 17 DE MARÇ DE 2016 SESSIÓ 2/2016 . - EXP. 
C/16/045 

 
Obert el punt la Sra. Alcaldessa dóna la paraula a la Sra. Secretària, la 

qual procedeix formulant la següent pregunta, 
 
 ¿Atès que tots els regidors coneixent el redactat de l’acta per haver-se 

distribuït juntament amb la convocatòria es pregunta si hi ha alguna esmena al 
respecta?  
 

El Sr. Guasch expressa la seva intenció de fer unes petites observacions,  
 
“En primer lloc ens sobta una mica el gran nombre d’errades d’ortografia 

que hi ha. Fins i tot en algun punt es fa difícil d’interpretar. Creiem que un 
document que transcriu un acte d’aquestes característiques podria tenir un 
redactat una mica més acurat. 

En segon lloc, a l’apartat de precs i preguntes, trobem a faltar la nostra 
justificació íntegra sobre el motiu de no fer cap prec ni pregunta. Si no recordo 
malament, vam manifestar que: ”Sense que serveixi de precedent, i per tal 
d’atendre la petició que ens va fer el secretari i l’equip de govern a efectes de 
facilitar la transcripció de l’acta, nosaltres renunciem a fer cap prec ni pregunta”. 
Entenem que és això el que hauria de constar a l’acta. 

I en tercer lloc, la nostra aprovació del contingut serà pels punts en els 
quals vam estar presents en el Ple, atès que desconeixem el que es va dir a 
partir de la nostra absència.” 

 
          La Sra. Secretària-interventora exposa que és recull l’esmena en la 
present acta. 

  
La Sra. Alcaldessa demana un segon a la Sra. Secretària, i li pregunta si 

en referència a l’esmena que ha formulat l’oposició, poden fer un aclariment 
d’aquesta.  

 
La Secretària-interventora respon afirmativament.  
 
La Sra. Alcaldessa exposa que ells no van dir en la Junta de portaveus 

que no podien fer cap precs i preguntes si no que va ser el Secretari pel seu 
compte que ho va fer. Torna a insistir que l’equip de govern que estaven en la 
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Junta de Govern no ho vam dir.  
 
El Sr. Guasch contesta afirmativament amb un és cert, és cert. 
 
La Sra. Alcaldessa torna a insistir que va ser el Secretari, que no van ser 

ells. 
 
El Sr. Guasch manifesta la seva voluntat d’aclarir-lo. Exposa que el 

Secretari no els hi va demanar que no fessin ni plecs ni preguntes, això va ser 
iniciativa nostra de no fer precs i preguntes perquè el que si els hi va demanar 
és que fossin el més breus possible per facilitar la redacció de l’acta. I nosaltres 
vam considerar que el més breu possible era no fer plec i preguntes. I això, no 
queda reflectit en l’acte.    

 
El Sr. Amadeu Benach exposa que això és molt diferent que el dit abans 

pel Sr. Guasch. Torna a insistir que en la Junta de Portaveus no s’havia parlat 
mai d’això. 

 
El Sr. Guasch repeteix que en la Junta de Portaveus se’ls hi va demanar 

que fossin breus. Emfatitzant el concepte de breus.   
 
La Sra. Alcaldessa recalca que els hi va demanar el Secretari. 
 
El Sr. Guasch insisteix que nosaltres vam considerar que el més breu 

possible era no fer plec i preguntes 
 
Finalment la Sra. Secretària tanca el punt establint que s’adjuntarà 

l’esmena en la present acta. 
 
 

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

còpia del acta de la sessió de 17 de març de 2016 redactades per Secretària–
Intervenció, els membres de la corporació es donen per assabentats. 

 
 

2./ DONACIÓ COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVE RN LOCAL 
DEL MES DE FEBRER I MARÇ DE 2016 
 
Obert el punt per la Sra. Alcaldessa el Sr. Jordi Guasch expressa que es donen 
per assabentats del contingut de les actes, i en qualsevol cas, ja demanaran 
algun aclariment a l’apartat de precs i preguntes. 
 

Continuen la seva exposició dient que, tanmateix els hem de dir que 
trobem a faltar les actes del mes d’abril i part del mes de maig. Al nostre entendre 
també ens haurien d’haver estat lliurades. Finalment pregunten si hi ha algun 
motiu pel qual no ho hagin estat? 
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La Sra. Alcaldessa respon dient que ja miraria d’incloure-les, perquè no 

se perquè no s’han inclòs. Procedeix la seva exposició dient que potser 
únicament s’han inclòs febrer i març perquè ara estem amb el canvi de Secretari,  
hem estat un mes sense secretari, a més afegeix que ells saben el que és tindre 
un secretari acumulat i no tindre un Secretari i continua dient que aquesta noia 
s’ha tingut que posar-se les piles, ja veieu quin Ple tenim avui que no és el mateix 
que el que teníem. 

 
 
RESULTAT 
 
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 4 i 18 de febrer, i 3 i 
15 de març, els membres de la corporació es donen per assabentats. 

 
 

 
3./ DONACIÓ COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 

 
DECRETS DE L’ALCALDIA A DONAR COMPTE EN LA SESSIÓ O RDINÀRIA 
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, SESSIÓ 3/2016, DE DATA 19 DE MAIG DE 
2016 
 

NÚM 
DECRET DATA SOTASIGNANT RESUM 

D/16/028 17/03/2016 Alcaldessa Aprovar la liquidació del pressupost 
2015 - H/16/026 

D/16/029 17/03/2016 Alcaldessa Delegació celebració matrimoni civil 
D/16/030 18/04/2016 Alcaldessa Aprovar liquidació TOVP Gas Natural 

Servicios SDG, SA 2015 (exp. 
H/15/134) 

D/16/031 18/04/2016 Alcaldessa Liquidació TOVP Gas Natural 
Comercialitzadora, SA any 2015 
(H/15/133) 

D/16/032 18/04/2016 Alcaldessa Aprovar liquidació TOVP Endesa 
Distribució Eléctrica, SL 2015 
(H/15/052) 

D/16/033 18/04/2016 Alcaldessa Aprovar liquidació TOVP Iberdrola 
Clientes SAU any 2015 (exp. 
H/15/027) 

D/16/034 18/04/2016 Alcaldessa Aprovar liquidació TOVP Iberdrola 
Comercialització Últim Recurs 2015 
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NÚM 
DECRET DATA SOTASIGNANT RESUM 

D/16/035 18/04/2016 Alcaldessa Aprovar liquidació TOVP Orange 
Espagne SAU any 2015 (H/15/045) 

D/16/036 18/04/2016 Alcaldessa Aprovar liquidació TOVP Endesa 
Energia, SAU (exp. H/15/053) 

D/16/037 18/04/2016 Alcaldessa Aprovar liquidació TOVP Endesa 
Distribució Eléctrica, SL 2015 
(H/15/055) 

D/16/038 18/04/2016 Alcaldessa Aprovar liquidació TOVP E.ON 
Energia, SL any 2015 (exp. H/15/063) 

D/16/039 18/04/2016 Alcaldessa Aprovar liquidació TOVP Axpo Iberia, 
SL any 2015 (exp. H/15/080) 

D/16/040 05/05/2016 Alcaldessa decret resolució expedient baixa per 
no residir. Pa/15/124 

D/16/041 05/05/2016 Alcaldessa decret resolució expedient baixa per 
no residir. Pa/15/078 

D/16/042 05/05/2016 Alcaldessa Reserva de llocs especials per 
col·locació gratuïta de cartells elec 

D/16/043 05/05/2016 Alcaldessa decret resolució expedient baixa per 
no residir. Pa/15/176 

D/16/044 05/05/2016 Alcaldessa decret inici expedient de baixa per no 
residir pa/15/295 

D/16/045 13/05/2016 Alcaldessa Convocatòria ple ordinari 19.5.2016 
(exp. C/16/092) 

 
 
Obert el punt, la Sra. alcaldessa dóna la paraula a la Sra. secretaria-

interventora, que pregunta si hi ha alguna esmena. 
 
 

El Sr. Jordi Guasch respon que es donen per assabentats. 
 
 
RESULTAT 
 
Havent-se distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, els 

membres de la corporació es donen per assabentats. 
 

 
 
4./ DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS,  
EXERCICI 2015.- Exp. H/16/026 
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PROPOSTA D’ALCALDIA 
DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PR ESSUPOST 
DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS, EXERCICI 2 015 – Exp. 
H/16/026 
 
En data 17 de març de 2016 aquesta Alcaldia va adoptar la resolució núm. 
D/16/028, amb la qual s’aprova la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de 
Banyeres corresponent a l’exercici 2015, així com al modificació de crèdit 2/2016, 
del tipus incorporació de romanents de crèdit, la qual es transcriu a continuació: 
 

“1. ANTECEDENTS    

1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 s’ha obtingut a 31 de 
desembre el resultat següent: 

 
1.1. Respecte al pressupost de despeses:  
 
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses: 3.297.439,00
Modificacions de despeses: 500.734,00
Pressupost definitiu de despeses: 3.798.173,00
Despeses autoritzades: 2.931.365,33
Despeses compromeses: 2.931.365,33
Obligacions reconegudes: 2.874.196,02
Despeses ordenades: 2.874.196,02
Pagaments realitzats: 2.614.107,86
Obligacions pendents de pagament: 260.088,16

2.  Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 217.370,87
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions: -0,01
Pagaments realitzats: 214.082,43
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 3.288,43

CREDITORS  PENDENTS DE PAGAMENT:     263.376,59  
 

 
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos: 
 



 

SESSIÓ PLENÀRIA 03/16 - ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 19 DE MAIG DE 2016 - Pàg. 8/77 

AJUNTAMENT 
DE 
BANYERES DEL PENEDÈS 

1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos: 3.297.439,00
Modificacions d’ingressos: 500.734,00
Pressupost definitiu d’ingressos: 3.798.173,00
Drets reconeguts: 2.896.959,29
Drets anul·lats: 59.259,84
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta: 2.196.824,24
Drets pendents de cobrament: 640.875,21

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 1.489.875,20
Modificacions saldo inicial 3.340,42
Drets anul·lats: 47.348,77
Recaptació: 485.698,18
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 960.168,67

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT: 1.601.043,88  
 
  
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 

 
AJUNTAMENT DE               BANYERES DEL PENEDÈS

Exercici Comptable: 2015

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2015
AJUSTOS RESULTAT

a. Operacions corrents 2.665.021,85 2.321.314,95 343.706,90

b. Altres operacions no financeres 172.677,60 440.207 ,40 -267.529,80

1. Total operacions no financeres (a+b) 2.837.699,45 2.761.522,35 76.177,10

2. Actius financers 0,00 0,00 - 0,00

3. Passius financers 0,00 112.673,67 -112.673,67

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 2.837.699,45 2.874.196,02 - 36.496,57
AJUSTOS:

71.727,09

0,00

11.843,96

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 23.386,56

 DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

 OBLIGACIONS 
RECONEGUDE

S NETES 

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

 4. Crèdits gastats finançats amb romanent de treso reria per a despeses 
grals. 

 
 
1.4. Romanent de tresoreria: 
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Les despeses pendents d’aplicació pressupostària són de 1.060,88 € i els 
creditors per devolucions d'ingressos (compte 418) són de 508,19 €. Per la qual 
cosa el romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat, seria de 
585.532,88€. 

 
1.5. Romanents de crèdit: 
 
El total de romanents de crèdit ascendeix a 923.976,98€. Estan formats pels 
romanents d’incorporació obligatòria i voluntària. Els d’incorporació obligatòria 
figuren com a ajustos en l'estat del Romanent de tresoreria anterior, a l'epígraf 
III. Excés de finançament afectat: 
 
  - Incorporació obligatòria: Són aquells crèdits que han estat finançats amb 
recursos afectats, amb el següent detall: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció de l'obra 

Excessos 
de 

finançament 

Incorporacions 
obligatòries 

Incorporacions 
voluntàries 

1610 60100 
Canalització aigua potable 
de Casa Roja al Priorat 

30.494,28 30.494,28 0,00

2312 62203 Centre de dia 150.253,03 150.253,03 0,00
1532 61900 2ª FASE Voreres Priorat 761,80 761,80 19.730,94

4540 61901 
Camí de Sant Miquel a 
Saifores 492,48 492,48 0,00

1550 60901 
Millores urbanització Casa 
Roja 

112.313,48 112.313,48 0,00

1510 60300 Patrimoni públic del sòl 483.407,21 0,00 0,00
    777.722,28 294.315,07 19.730,94

AJUNTAMENT DE                    BANYERES DEL PENEDÈS

Exercici Comptable: 2015

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2015
IMPORTS ANY 2015

1. (+) Fons líquids 731.286,18

2. (+) Drets pendents de cobrament 1.671.666,06

(+) del Pressupost corrent 640.875,21

(+) de Pressupostos tancats 960.168,67

(+) d'operacions no pressupostàries 72.238,82

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació defi nitiva 1.616,64

3. (-) Obligacions pendents de pagament 588.894,24

(+) del Pressupost corrent 260.088,16

(+) de Pressupostos tancats 3.288,43

(+) d'operacions no pressupostàries 326.578,53

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació defin itiva 1.060,88

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 1.814.058,00

II. Saldos de dubtós cobrament 449.233,77

III. Excés de finançament afectat 777.722,28

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 587.101,95
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L’excés de finançament afectat, amb valor zero o positiu, serà d’incorporació 
obligatòria a l’exercici següent. No obstant això, als darrers exercicis l’Ajuntament 
ha optat per no realitzar aquesta incorporació obligatòria de romanents al 
pressupost per l’import que configura el patrimoni municipal del sòl, per 
483.407,21€. 
 
D’acord amb l’article 160.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (modificat per l’article 53 de la Llei 
3/2012, de 22 de febrer), s’amplia el ventall de finalitats a què destinar el 
patrimoni del sòl i de l’habitatge, de manera que fins que l’Ajuntament no 
decideixi aquesta finalitat concreta, s’opta per no incorporar al pressupost de 
l’exercici següent aquesta quantia per tal d’evitar incrementar el pressupost amb 
despeses que no es realitzaran durant l’exercici.  
 
Tot i això, constitueix un excés de finançament i, per tant, es dedueix del 
romanent de tresoreria per a despeses generals per evitar la seva disposició. 
 
  - Incorporació voluntària: Són aquells crèdits que s’incorporaran si existeixen 
recursos suficients. 

 
1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finança ment derivada de la 
liquidació del pressupost. 

 
L’article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de 
mantenir una posició d’equilibri o superàvit pressupostari. 
 
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a 
pressupost1 s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos 
i els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la 
diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la pressupostària. 
 
L'entitat local presenta una necessitat de finançament per import de 119.220,33 
€, d'acord amb el següent detall: 
 

Quadre 1. Càlcul de 
l'estabilitat   
Ingressos no financers 2.962.401,93 
Despeses no financeres 2.801.556,89 
Superàvit no financer 160.845,04  
Ajustos d'ingressos   
Recaptació  -134.085,04 
PTE 32.313,68 

                                                 
1Per als ens no sotmesos a règim pressupostari es considera desequilibri quan, d'acord amb els criteris del pla de comptabilitat que els sigui aplicable, 
dels seus estats previsionals es dedueixi que incorren en pèrdues el sanejament requereixi la dotació de recursos no previstos en l'escenari de estabilitat 
de l'entitat de les de l'apartat anterior a la que li toqui aportar, i han de ser objecte d'un informe individualitzat. 
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Interessos 0,00 
Ajustos de despeses   
Compte 413 -4.092,16 
Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 
Interessos  0,00 
Lísings -56.054,49 
Execució d'avals 0,00 
Aportacions de capital 0,00 
Ingressos ajustats 2.860.630,57 
Despeses ajustades 2.741.410,24 
Capacitat de finançament  119.220,33 

 
1.7. Compliment de la regla de la despesa  
 
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla 
de la Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2014 
amb aquell que es desprèn de la liquidació del 2015. 
 
La despesa computable de l'exercici 2015 serà la no financera,  exclosos els 
interessos del deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes 
procedents d’Administracions Públiques i transferències vinculades als sistemes 
de finançament de les Corporacions Locals, les inversions financerament 
sostenibles finançades amb superàvit de la liquidació del 2014 i, si escau, 
aplicarem els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per la 
determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions 
Locals”, de la IGAE. 
 
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2014 a la qual 
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia 
espanyola que del 2014 al 2015 és del 1,3% i, si s’escau, afegirem els increments 
normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de 
recaptació avalades per canvis normatius). 
 
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la 
liquidació del pressupost 2015 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. 
En aquest cas, l'entitat local compleix la Regla de la despesa amb un marge de 
626.749,55 €. 
 

Concepte 
Liquidació 

exercici 2014 
Liquidació 

exercici 2015 
Suma cap.1 a 7 de despeses sense 
interessos 

2.851.306,52 2.772.773,31 

AJUSTOS (Càlcul despeses no 
financeres segons el SEC) 

431.872,36 -60.146,65 

-Venda de terrenys i altres inversions 
reals. 

  0,00 
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+/-Inversions realitzades per compte 
d'un ens local. 

  0,00 

+/-Execució d'avals.   0,00 
+Aportacions de capital.   0,00 
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.   0,00 
+/-Despeses realitzades a l'exercici 
pendents d'aplicar a pressupost. 

-1.796,06 -4.092,16 

+/-Pagaments a socis privats 
realitzats en el marc de les 
Associacions público privades. 

  0,00 

+/-Adquisicions amb pagament 
ajornat. 

  0,00 

+/-Arrendament financer. 433.668,42 -56.054,49 
+Préstecs   0,00 
-Mecanisme extraordinari de 
pagament a proveïdors 2012 

  0,00 

-Inversions realitzades per la 
Corporació local per compte d'altres 
Administracions Públiques 

  0,00 

Altres 
  0,00 

Despeses no financeres en termes 
SEC excepte interessos del deute 

3.283.178,88 2.712.626,66 

-Pagaments per transferències (i 
altres operacions internes) a altres 
ens que integren la Corporació Local 

40.927,80 35.280,00 

- Despesa finançada amb fons 
finalistes procedents de la Unió 
Europea o d'altres Administracions 
públiques 

243.984,74 266.852,41 

Unió Europea   0,00 
Estat   0,0000 

Comunitat Autònoma 113.782,51 77.782,0963 
Diputacions 112.603,99 180.871,1963 

Altres Administracions Públiques 17.598,24 8.199,1200 
- Transferències per fons dels 
sistemes de finançament 

   

 - Despesa finançada amb superàvit 
de la liquidació 

   

Total despesa computable a 
l'exercici (1) 

2.998.266,34 2.410.494,25 

Taxa de referència de creix. del PIB 
(2) 

0,013   

Despesa computable incrementada 
per la taxa de referència   

3.037.243,80   
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+ canvis normatius que suposen 
increments permanents de la 
recaptació (3) 

   

- canvis normatius que suposen 
decrements permanents de la 
recaptació (3) 

   

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA 
DESPESA (EX. n-1) (4) 

3.037.243,80   

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  
(Exercici n) (5) 

  2.410.494,25 

Marge de compliment   626.749,55 
% Variació de la despesa computable 
(5-1/1)   -19,60% 

 
1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 
 
1.8.1. Deute públic:  

 
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual 
de deute per al subsector de l’administració local. 
 
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i 
aplicar aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables 
a cadascuna de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels 
ingressos corrents liquidats consolidats. 
 
El volum de deute viu a 31/12/2015, en termes de percentatge sobre els 
ingressos corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent: 
 

    Nivell de deute viu Import 
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)  2.674.444,33 
2 (-) CCEE 0,00 
3 (-) QQUU  0,00 
4 (-) ALTRES 0,00 

5   
Total ingressos corrents consolidats 
ajustats: (1-2-3-4) 2.674.444,33 

6   Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 1.018.964,54 
7   Deute viu a 31 de desembre a curt termini 0,00 
8   Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 38,10% 

 
 
1.8.2. Període mig de pagament:  
 
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 68,60 dies. 

 
1.9. Drets de difícil o impossible recaptació: 
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D’acord amb l’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial 
decret 500/1990, així com la Regla 83.1 de l’Ordre 4041/2004 de 23 de 
novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat 
Local i la Regla 71.3 de 23 de novembre per la qual s’aprova la Instrucció del 
Model Simplificat de Comptabilitat, es preveu que per quantificar el romanent de 
tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de 
difícil o impossible recaptació. 

Els drets reconeguts nets pendent de cobrament, dels capítols 1, 2, 3 i 5 2, s’han 
de minorar, en concepte de dubtós cobrament, en 449.233,77 €. Per determinar 
aquesta quantia s’han tingut en compte l’antiguitat i l’import dels deutes, la 
naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació, tant en executiva com 
en voluntària. En qualsevol cas, això no implicaria l’anul·lació del dret reconegut 
ni en produiria la baixa. 

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local, afegeix l’art. 193 bis al RDL 2/2004, que estableix un 
procediment per a calcular els drets de difícil o impossible recaptació.  
 
A partir d’aquesta nova regulació, la Corporació aplica el següent criteri, que 
compleix el que estableix la normativa de referència: 
 

Pendents de cobrament  
Pressupost d’ingressos 

(%) 
estimacions 
drets 
d’impossible 
o difícil 
recaptació 

Deutes del 1er exercici anterior al que correspon la 
liquidació 
Deutes del 2on exercici anterior al que correspon la 
liquidació 
Deutes del 3er exercici anterior al que correspon la 
liquidació 
Deutes del 4rt i 5è exercici anterior al que correspon la 
liquidació 
Deutes del 6è i successius exercicis anteriors al que 
correspon la liquidació 

25% 
25% 
50% 
75% 
100% 

 
2. FONAMENTS DE DRET 

 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a 
cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els 

                                                 
2 Exceptuant els ingressos garantits. 
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crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions 
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa 
de manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions 
definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la 
liquidació del pressupost, s’hauran de determinar: 
 

• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament 
el 31 de desembre 

• El resultat pressupostari de l’exercici 
• Els romanents de crèdit 
• El romanent de tresoreria 

 
4. Vist el contingut de l’article 191.3 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, 
l’aprovació de la liquidació del pressupost correspon al President de la 
Corporació, previ informe del secretari interventor, i s’haurà de confeccionar 
abans del primer de març de l’exercici següent al que correspon. 

 
5. 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, estableix que 
el pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat. 

 
L’article 21 de la LOEPSF3,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un 
pla econòmic financer durant l'any en curs i el següent. 

 
6. Donada la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma 
general del destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del 
pressupost posi de manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a 
reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del volum d'endeutament 
si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute, 
tenint en compte la nova disposició addicional sisena de la LOEPSF, on es 
regulen les regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit4. 

 
7. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual 
es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en 
què es refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats  
i els comptes anuals formulats  pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General 
de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus 

                                                 
3  Article modificat per la Llei Orgànica  9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 
4 Les dues modificacions de referència, en la LOEPSF, han estat donades per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de 
desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 
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annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, 
líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de 
l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació 
que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost 
amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes 
del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del 
deute.  

 
8. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 
d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de 
pressupostos. 
 
Per tot això, RESOLC:  
 
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 que, en termes 
consolidats, figura a la part antecedent. 

 
SEGON.- Aprovar la modificació de crèdit núm. 2/2016, del tipus incorporació de 
romanents de crèdit, per import de tres cents catorze mil quaranta sis euros i un 
cèntim (314.046,01 €), a l’empara de l’article 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
afectant a les següents aplicacions i conceptes pressupostaris: 
 
Partides de despeses a donar d’alta: 

Aplicació 
pressupostària Descripció de l'obra 

Excessos 
de 

finançament 

Incorporacions 
obligatòries 

Incorporacions 
voluntàries 

Incorporacions 

1610 60100 

Canalització aigua 
potable de Casa Roja 
al Priorat 

30.494,28 30.494,28 0,00 

2312 62203 Centre de dia 150.253,03 150.253,03 0,00 

1532 61900 
2ª FASE Voreres 
Priorat 

761,80 761,80 19.730,94 

4540 61901 
Camí de Sant Miquel a 
Saifores 

492,48 492,48 0,00 

1550 60901 
Millores urbanització 
Casa Roja 

112.313,48 112.313,48 0,00 

1510 60300 Patrimoni públic del sòl 483.407,21 0,00 0,00 
    777.722,28 294.315,07 19.730,94 

Partides d’ingressos a donar d’alta: 
 

Previsió 
d’ingressos Descripció  Import 

870.00 Romanent de tresoreria. Per a despeses generals 
19.730,94 

€

870.10 
Romanent de tresoreria. Per a despeses amb 
finançament afectat 

294.315,07 
€
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 TOTAL INGRESSOS 
314.046,01 

€
  
TERCER.- Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi. 
 
QUART.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost al Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques. “ 
 
Per tot això, es proposa al Ple: 
 
ÚNIC.- Donar compte del decret de l’Alcaldia núm. D/16/028, de data 17 de març 
de 2016, pel qual s’aprova la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès corresponent a l’exercici 2015. 
 
 
                Obert el punt la Sra. Alcaldessa dóna la paraula a la Sra. Secretària 
que pregunta si es vol que es llegeixi la proposta d’Alcaldia, atès que s’ha 
distribuït amb la convocatòria i per tant, els regidors tenen coneixement de la 
mateixa.  

 
El Sr. Guasch respon a la pregunta de la Sra. Secretària dient que per part 

nostre  no és necessari, afegint que es donem per assabentats, però voldríem 
demanar un aclariment, en aquest punt, o si volen en l’apartat  de precs i 
preguntes. 

Pel que fa al total del pressupost definitiu de despeses que és de 
3.798.173 € vostès declaren haver-ne autoritzat 2.931.364 € la qual cosa 
suposa un diferencial de 866.808 €, és a dir que gairebé un 23% de la despesa 
programada no es va autoritzar. Ens podrien informar quines varen ser 
aquestes partides no executades i el motiu? 

 
La Sra. Alcaldessa contesta que ho respondrem en el següent Ple.  

 
El Sr. Benach exposa que hi ha coses que no es van executar i que ell ja 

va demanar quines partides no es van executar. 
 
Es manté un curt debat entre el Regidor Benach i el Regidor Guasch. 
 
RESULTAT 
 
Havent-se distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, els 

membres de la corporació es donen per assabentats. 
 
 
 

5./ DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L 
PRESSUPOST DE LA FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS, EXERCICI 201 5 .- Exp. 
H/16/061 
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PROPOSTA D’ALCALDIA 

DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
DE LA FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS, EXERCICI 2015 – Exp. H/16/061 
 
En data 18 de febrer de 2016, la Presidenta de la Fundació Josep Cañas va 
adoptar la resolució núm. D/16/004, per la qual s’aprova la liquidació del 
pressupost de l’organisme autònom Fundació Pública Josep Cañas 
corresponent a l’exercici 2015. 
 
El Consell Rector, en sessió ordinària de data 25 de febrer de 2016, s’ha donat 
per assabentat de la liquidació del pressupost d’aquest organisme corresponent 
a l’exercici 2015, la qual es transcriu a continuació: 
 
“1. ANTECEDENTS  
 
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 s’obté, a 31 de 
desembre de 2015, el resultat següent: 
 
1.1. Pressupost de despeses:   

 

1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses: 451.704,00
Modificacions de despeses: 1.000,00
Pressupost definitiu de despeses: 452.704,00
Despeses autoritzades: 441.149,54
Despeses compromeses: 441.149,54
Obligacions reconegudes: 40.034,54
Despeses ordenades: 39.568,74
Pagaments realitzats: 39.568,74
Obligacions pendents de pagament: 465,80

2.  Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 327,03
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions: 0,00
Pagaments realitzats: 327,03
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 0,00

CREDITORS  PENDENTS DE PAGAMENT:     465,80  
 
 
1.2. Pressupost d’ingressos: 
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1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos: 451.704,00
Modificacions d’ingressos: 1.000,00
Pressupost definitiu d’ingressos: 452.704,00
Drets reconeguts: 124.702,48
Drets anul·lats: 0,00
Devolució d’ingressos: 0,00
Recaptació neta: 124.702,48
Drets pendents de cobrament: 5.880,00

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 8.991,70
Baixes: 0,00
Recaptació: 8.991,70
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 0,00

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT: 5.880,00  
 
 
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 

ORGANISME AUTÒNOM FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS

Exercici Comptable: 2015

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2015

AJUSTOS RESULTAT

a. Operacions corrents 44.702,48 37.989,72 6.712,76

b. Altres operacions no financeres 80.000,00 2.044,82 77.955,18

1. Total operacions no financeres (a+b) 124.702,48 40 .034,54 84.667,94

2. Actius financers 0,00 0,00 - 0,00

3. Passius financers 0,00 0,00 - 0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 124.702,48 40.034,54 84.667,94
AJUSTOS:

952,97

525,09

79.148,67

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 6.997,33

 DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

 OBLIGACIONS 
RECONEGUDE

S NETES 

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

 4. Crèdits gastats financiats amb romanent de tres oreria per a 
despeses grals. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SESSIÓ PLENÀRIA 03/16 - ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 19 DE MAIG DE 2016 - Pàg. 20/77 

AJUNTAMENT 
DE 
BANYERES DEL PENEDÈS 

1.4. Romanent de tresoreria: 
  

ORGANISME AUTÒNOM FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS

Exercici Comptable: 2015

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2015
IMPORTS ANY 2015

1. (+) Fons líquids 441.564,51

2. (+) Drets pendents de cobrament 6.457,99

(+) del Pressupost corrent 5.880,00

(+) de Pressupostos tancats 0,00

(+) d'operacions no pressupostàries 577,99

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació defi nitiva 0,00

3. (-) Obligacions pendents de pagament 1.553,69

(+) del Pressupost corrent 465,80

(+) de Pressupostos tancats 0,00

(+) d'operacions no pressupostàries 1.127,89

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació defin itiva 40,00

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 446.468,81

II. Saldos de dubtós cobrament 0,00

III. Excés de finançament afectat 148.895,60

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 297.573,21  
 
 
 
 
 
1.5. Romanents de crèdit: 
 
El total de romanents de crèdit ascendeix a 412.669,46 €. Els romanents de 
crèdit de l’aplicació pressupostària 3330 62200, per import de 408.623,548 €, 
s’han d’incorporar al pressupost de l’exercici 2016, en la mesura que són crèdits 
que emparen projectes finançats amb ingressos afectats, de conformitat amb 
l’article 182.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finança ment derivada de la 
liquidació del pressupost, en termes individuals 
 
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de 
mantenir una posició d'equilibri o superàvit pressupostari. 
 
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a 
pressupost s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos 
i els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la 
diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la pressupostària. 
  
L'organisme autònom presenta una capacitat de finançament per import de 
84.667,94 €, d'acord amb el següent detall: 
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Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat   
Ingressos no financers 124.702,48
Despeses no financeres 40.034,54
Superàvit no financer  84.667,94
Ajustos d'ingressos  0,00
Recaptació  0,00
PTE 0,00
Interessos 0,00
Ajustos de despeses  0,00
Compte 413 0,00
Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00
Interessos  0,00
Lísings 0,00
Execució d'avals 0,00
Aportacions de capital 0,00
Ingressos ajustats 0,00
Despeses ajustades 0,00
Capacitat de finançament  84.667,94

 
 
1.7. Compliment de la regla de la despesa, en terme s individuals  
 
A fi de determinar si l'organisme autònom compleix amb la Regla de la Despesa, 
caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2014 amb aquell 
que es desprèn de la liquidació de 2015. 
 
La despesa computable serà la no financera,  exclosos els interessos del deute, 
la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions 
Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les 
Corporacions Locals i +/- els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia 
per la determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 
Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les 
Corporacions Locals”, de la IGAE, a la qual aplicarem la taxa de referència de 
creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2014 al 2015 
és del 1,2% i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter 
permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis 
normatius). 
 
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la 
liquidació del pressupost 2015 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. 
En aquest cas, l'organisme autònom no compleix la Regla de la despesa amb un 
marge de incompliment de 16.778,14 €. 
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Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 56.265,11 40.034,54
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el 
SEC)

0,00 0,00

-Venda de terrenys i altres inversions reals. 0,00 0,00
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local. 0,00 0,00
+/-Execució d'avals. 0,00 0,00
+Aportacions de capital. 0,00 0,00
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes. 0,00 0,00
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a 
pressupost.

0,00 0,00

+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les 
Associacions público privades.

0,00 0,00

+/-Adquisicions amb pagament ajornat. 0,00 0,00
+/-Arrendament financer. 0,00 0,00
+Préstecs 0,00 0,00
-Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors 2012 0,00 0,00
-Inversions realitzades per la Corporació local per compte 
d'altres Administracions Públiques

0,00 0,00

Despeses no financeres en termes SEC excepte 
interessos del deute

56.265,11 40.034,54

-Pagaments per transferències (i altres operacions internes) 
a altres ens que integren la Corporació Local

0,00 0,00

- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de 
la Unió Europea o d'altres Administracions públique s

1.088,00 973,44

Unió Europea 0,00 0,00
Estat 0,00 0,00

Comunitat Autònoma 0,00 0,00
Diputacions 1.088,00 973,44

Altres Administracions Públiques 0,00 0,00
- Transferències per fons dels sistemes de finançament 0,00 0,00
 - Despesa finançada amb superàvit de la liquidació 0,00
Total despesa computable a l'exercici 55.177,11 39.061,10
Taxa de referència de creix. del PIB 0,012
Despesa computable incrementada per la taxa de 
referència  

55.839,24

+ canvis normatius que suposen increments permanents de 
la recaptació (3)

0,00

- canvis normatius que suposen decrements permanents de 
la recaptació (3)

0,00

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4) 55.839,24

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) (5) 39.061,10
Marge de compliment 16.778,14
% Variació de la despesa computable (5-1/1) 26,21%

Altres 0,00 0,00

 
 
1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat, en te rmes individuals 
 
1.8.1. Deute públic 
L’organisme autònom no té deute viu a 31/12/2015. 
 
1.8.2. Període mig de pagament 
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de -14,59 dies.  
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a 
cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els 
crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions 
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa 
de manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions 
definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la 
liquidació del pressupost, s’hauran de determinar: 
 
• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 
31 de desembre 
• El resultat pressupostari de l’exercici 
• Els romanents de crèdit 
• El romanent de tresoreria 
 
4. 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, estableix que 
el pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat. 
 
L’article 21 de la LOEPSF5,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un 
pla econòmic financer durant l'any en curs i el següent. 
 
5. Donada la nova redacció de l'art.32 de la LOEPSF, que regula la norma 
general del destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del 
pressupost posi de manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a 
reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del volum d'endeutament 
si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute,  
tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen 
les regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit6. 
 
6. D’altra banda, l’art. 15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual 
es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en 
què es refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats  
i els comptes anuals formulats  pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General 
de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus 
annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, 

                                                 
5  Article que ha estat modificat per la Llei Orgànica  9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el 
sector públic. 
6 Les dues modificacions de referència, en la LOEPSF, han estat donades per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de 
desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 
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líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de 
l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació 
que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost 
amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes 
del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del 
deute.  

 
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 
d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de 
pressupostos. 
 
Per tant,  
 
RESOLC:  
 
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 de l’organisme 
autònom Fundació Josep Cañas, en els termes detallats a la part antecedent.  
 
SEGON.- Aprovar la modificació de crèdit núm. 1/2016, del tipus incorporació de 
romanents de crèdit, per import de quatre cents vuit mil sis-cents vint-i-tres euros 
i cinquanta vuit cèntims (408.623,58 €), a l’empara de l’article 182 del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, afectant a les següents aplicacions i conceptes pressupostaris: 
 
Partides de despeses a donar d’alta: 
 

Aplicació 
pressupost

ària Descripció  

ROMANENT 
DE CRÈDIT 

INCORPORA
CIÓ 

3330 
62200 

Rehabilitació i ampliació de Cal 
Fontanilles, 1ª fase 408.623,58 € 408.623,58 € 

 TOTAL DESPESES 408.623,58 € 408.623,58 € 
 
Partides d’ingressos a donar d’alta: 
 

Concepte 
d’ingrés Descripció  Import 

76100 
Diputació de Tarragona. Rehabilitació i ampliació de 
Cal Fontanilles, 1ª fase 

170.000,00 
€

77000 
D’empreses privades. Conveni E.Q. Esteve 
Rehabilitació i ampliació de Cal Fontanilles, 1ª fase 

89.727,98 
€

87010 
Romanent de tresoreria. Per a despeses amb 
finançament afectat 

148.895,60 
€

 TOTAL INGRESSOS 
408.623,58 

€
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TERCER.- Determinar la disponibilitat del romanent líquid de tresoreria, per 
import de dos-cents noranta-set mil cinc-cents setanta-tres euros i vint-i-un 
cèntims (297.573,21 €), com a font financera de lliure disposició per aquest 
organisme, respectant-se l’establert a l’article 32 de la Llei orgànica 2/2012, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
QUART.- Donar compte al Consell Rector de la Fundació i a l’Ajuntament en Ple 
a la primera sessió que celebrin.  
 
CINQUÈ.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost al departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques. Aquesta tramesa es farà de forma conjunta amb la 
tramesa de la liquidació de l’ens local del qual depèn aquest organisme autònom.  
 
Es proposa al Ple: 
 
ÚNIC.- Donar compte de la liquidació del pressupost de la Fundació Josep Cañas 
corresponent a l’exercici 2015, aprovada per resolució de la Presidenta de la 
Fundació Josep Cañas núm. D/16/004, de data 18 de març de 2015. 
 
 

Obert el punt per part de l’Alcaldessa, aquesta dóna la paraula a la Sra. 
Secretaria-interventora la qual formula la següent pregunta,  

Atès que és un punt que no requereix aprovació, ¿es vol que és llegeixi?  
 
El Sr. Guasch respon que per ells no, ja que ja l’han llegit però pregunta 

si no correspondria que féssiu si mes no una pinzellada per sobre pels assistents. 
 
A continuació la Sra. Secretària procedeix a la lectura de la proposta 

d’Alcaldia distribuïda amb la convocatòria.  
 
Una vegada llegida la proposta l’Alcaldessa exposa que es donar compte 

a lo que el Sr. Guasch respon afirmativament.  
 

RESULTAT 
 
Havent-se distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, els 

membres de la corporació es donen per assabentats. 
 
 

 
6./ DONAR COMPTE DE LA PRESSA DE POSSESSIÓ DE LA SR A. SARA 
LÓPEZ MARTÍN, FUNCIONÀRIA AMB HABILITACIÓ DE CARÀCT ER 
NACIONAL, EN EL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA-INTER VENCIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS, I DONAR COMPT E DE 
L’ESTAT DE TRESORERIA A LA DATA DE LA PRESSA DE POS SESSIÓ. 
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Obert el punt la Sra. Alcaldessa dóna la paraula a la Sra. Secretària i 
aquesta procedeix a llegir l’acta d’aqueix a data de la seva possessió. 

  
El Sr. Jordi Guasch  exposa que sobre aquest punt, també ens donem per 

assabentats, i volem aprofitar per donar la nostra benvinguda a la nova 
Secretaria, la Sra. Sara López, desitjar-li molta sort i molts encerts en aquesta 
plaça de l’Ajuntament de Banyeres. I oferir-li el nostre suport per tot allò en que 
la puguem ajudar. 

 
 
RESULTAT 
 
Havent-se distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, els 

membres de la corporació es donen per assabentats. 
 
 

7./ PRESSA DE RAÓ DE RENÚNCIA AL CÀRREC DELS REGIDO RS 
SRS/SRES. MONTSERRAT REBOLLO MARCAS, PABLO MARIO ÀL VAREZ 
RUA I JOSEP LATORRE VERNET DE L’AJUNTAMENT DE BANYE RES DEL 
PENEDÈS.- Exp. C/16/091 

 
PROPOSTA D’ALCALDIA 

PRESA DE RAÓ DE RENÚNCIA AL CÀRREC DELS REGIDORS SRS/SRES 
MONTSERRAT REBOLLO MARCAS, PABLO MARIO ALVAREZ RUA I JOSEP 
LATORRE VERNET DE L’AJUNTAMENT (C/16/091) 
 
Atès, d’una banda, l’escrit de data 09 de maig de 2016 (RE núm. 1730, de data 
12/05/2016)  presentat per la senyora Montserrat Rebollo Marcas, regidora electe 
d’aquest ajuntament, que pertany al grup municipal Un Nou Banyeres, BNY, a 
resultes de les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015, manifestant la seva 
voluntat de renunciar al càrrec de regidora, adduint motius personals que 
l’impedeixen atendre els deures propis del càrrec de regidor amb la dedicació que 
tal responsabilitat comporta. 
 
I ateses, d’una altra, i relacionades amb l’anterior renúncia, les instàncies 
formulades a presència de la Sra. Secretària de la Corporació, pels Sr. Pablo Mario 
Álvarez Rua, de data 12 de maig de l’actual (RE núm. 1739, de data 12/05/2016) i 
pel Sr. Josep Latorre Vernet, de data 12 de maig de l’actual (RE núm. 1741, de 
data 13/05/2016), candidats inclosos per aquest ordre a la llista presentada per la 
formació, Un Nou Banyeres, BNY, els  quals manifesten la seva renúncia 
anticipada, per motius personals i laborals,  a ser proposats per cobrir la vacant de 
Regidor/a de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès deixada vacant per la renúncia 
de la Sra. Montserrat Rebollo Marcas, i atès que Anna Jané, la següent de la llista 
de Un Nou Banyeres, BNY,  no ha demanat la renúncia anticipada. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents, 
 
ACORDS 
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Primer.-   En relació a la renúncia formulada per la Regidora Sra. Montserrat 
Rebollo Marcas, de la formació municipal Un Nou Banyeres, BNY. 
 

a. Prendre raó de la renúncia formulada per la Sra. Montserrat Rebollo Marcas, 
del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès,  
 

b. Declarar la vacant del lloc i que es comuniqui a l’administració electoral als 
efectes previstos als articles 182 i 208 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del règim electoral general i en la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de 
la Junta Electoral Central, sobre substitució de càrrecs representatius locals. 

 
Segon .-   En relació a les renúncies anticipades de candidats inclosos a llista 
presentada per la formació Un Nou Banyeres, BNY,  a ser proposats per cobrir la 
vacant de Regidor de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, deixada vacant per 
l’anterior renúncia, i a la no manifestació de renúncia de la Sra. Anna Jané. 
 

a. Sol·licitar de la Junta Electoral Central l’expedició de la corresponent 
credencial de Regidor electe en favor de la Sra. Anna Jané, tot això segons 
es desprèn de la llista electoral Un Nou Banyeres, BNY, per cobrir la vacant 
corresponent a aquesta formació. 
 

b. Notificar fefaentment a la Sra. Anna Jané, la recepció, en el seu cas, de 
l’anomenada credencial als efectes establerts per la normativa de règim 
local, de forma que rebuda la mateixa, pugui prendre possessió en el primer 
Ple que dugui a terme aquesta Corporació.  
 
 
Obert el punt la Sra. Alcaldessa dóna la paraula a la Sra. Secretària que 

procedeix amb la sessió llegint la proposta d’Alcaldia. 
 
El Sr. Jordi Guasch formula la pregunta si aquest punt s’ha de fer votació? 
 
La Sra. Secretària Interventora respon que això es pressa de raó. 
 
El Sr. Jordi Guasch sobre aquest punt, explica que nosaltres voldríem, en 

primer lloc, donar les gràcies a la regidora renunciant per la seva dedicació 
durant tot aquest temps. Tots els que hem desenvolupat tasques de 
responsabilitat dins d’aquesta corporació som conscients de que suposen una 
dedicació i implicació que sovint es fa difícil de compaginar amb la resta 
d’obligacions laborals i familiars. I per això entenem que en alguns casos calgui 
prioritzar i en un acte d’honestedat, com entenem que és aquest, cessar en el 
càrrec deixant pas a qui hi pugui oferir mes dedicació, en lloc de voler mantenir 
una cadira, a qualsevol preu. Per  part nostra, també voldríem aprofitar per 
demanar-li disculpes, a la Sra. Rebollo, si en algun moment del debat polític s’ha 
pogut sentir ofesa personalment.  

També volem dir que trobem lamentable és que hi hagi dos membres 
d’aquesta llista que també hi renunciïn, fins i tot, ni tan sols vulguin prendre 
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possessió. Això no fa altre cosa que posar en qüestió la voluntat de servei al 
poble dels components de la llista del BNY, i que pot ser mes d’un i de dos només 
hi eren per figurar però no pas perquè tinguessin cap vocació de treballar per la 
resta de veïns, o al menys d’intentar-ho. 

 Per tant, nosaltres ens abstindrem en aquesta votació. 
 
El Sr. Benach respon com a cap de llista del BNY,  
D’acord amb la seva exposició, la Montse ha fet la seva exposició per 

motius laborals i personals i a més, cita que no comparteix la segona opinió que 
acaba de dir el Sr Guasch. Segueix dient que per lo tant, sabem tots perquè vostè 
ha estat en l’equip de govern, tots els problemes que tenim, els contenciosos 
dels Boscos que tenim, el Pablo Mario és de la meva llista de BNY és membre 
de la Junta dels Boscos, a part dels motius personals, treball i familiars que tingui, 
ell fa una bona feina allà. Creiem conjuntament amb la Junta dels Boscos i amb 
l’Ajuntament de banyeres, que fa una bona tasca i per això està, molt bé allà. 
Igualment sabeu molt bé que l’altre company també del BNY, Josep Latorre és 
Tinent d’alcalde de Casa Roja , Alcalde de Barri perdoneu, i està fent molt bona 
feina, perquè tinc moltes reunions amb ells, per lo tant, aquest és un dels motius 
que no comparteixo, ni estic d’acord amb lo que dieu, perquè és tot el contrari 
estan treballant desinteressadament pel poble. 

 
El Sr. Guasch  exposa que afortunadament tots tenim els nostres criteris 

podem o no coincidí, i nosaltres donem el nostre punt de vista i entenem que el 
fet de tenir altres càrrecs en altres associacions no hauria de ser un impediment 
perquè puguin desenvolupar aquestes tasques. 

 
Sr. Amadeu replica que són opinions. 
 
El Sr. Jordi Guasch li contesta que sí son opinions. 
 
 
RESULTAT 
 
Havent-se distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, els 

membres de la corporació es donen per assabentats. 
 
 
 

8./ RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’APROVACIÓ INICIAL  DE LA 
DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI DE COMUNICACIÓ  LOCAL, 
CCL.- Exp. C/15/102 

 
PROPOSTA D’ALCALDIA 

RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’APROVACIÓ INICIAL DE LA DISSOLUCIÓ I 
LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL, CCL  (C/15/102) 
 
El Consorci de Comunicació Local  es va constituir l’any 1994 i la seva finalitat 
és la de promoure les activitats de les emissores de ràdio municipals, produint i 
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fomentant les seves programacions i, en general, promovent i col·laborant en 
totes les activitats que condueixen al desenvolupament del món de la 
comunicació local. 
 
Per tal de gestionar directament els citats serveis el Consorci va constituir l’any 
1994 una societat mercantil, Agència de comunicació Local SA. 
 
Atenent als nous canvis tecnològics i a la crisis econòmica s’han produït canvis 
en el mapa de comunicació de Catalunya que afecten a mitjans de comunicació 
de tota mena, i especialment, al sector de la ràdio.  
 
Com a conseqüència d’aquesta situació de crisi, els darrers anys s’han anat 
produint canvis en el mapa de la comunicació a Catalunya, i la Diputació de 
Barcelona va respondre amb la reorganització de les estructures de suport a la 
comunicació local en les que participa de forma exclusiva o majoritàriament amb 
l’objectiu de potenciar el recolzament a les entitats de comunicació audiovisuals. 
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona va crear una entitat única, la Xarxa 
Audiovisual Local SL. 
 
Durant 2013 i finalitzant en 2014 es va tramitar el procés de cessió global d’actius 
i passius d’aquesta societat a favor de l’empresa pública Xarxa Audiovisual Local 
SL. I simultàniament ha estat dissolta i liquidada l’Agència de Comunicació Local 
SA 
 
Com a conseqüència d’aquest procés, el CCL va deixar de realitzar les activitats 
de producció audiovisual que es canalitzaven per mitjà de l’Agència de 
Comunicació Local, filial del Consorci, i aquestes varen ser assumides per la 
Xarxa Audiovisual Local SL. 
 
Per tot això, es pretén adoptar la decisió de dissoldre i liquidar el Consorci de 
Comunicació Local.  
 
Atesa la petició registrada el dia 22 d’abril de 2015 amb número 1290 on a 
instància dels serveis jurídics de la Xarxa Audiovisual ens demanaven la 
ratificació dels acords presos en el Consell General del Consorci de Comunicació 
Local en sessió del passat 26 de març de 2015. 
 
Per tot això, es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords, 
 
PRIMER.- Ratificar els acords adoptats en el Consell General Del Consorci De 
Comunicació Local, en la sessió del passat 26 de març de 2015, sobre 
l’aprovació i liquidació de la CCL, que a continuació es recolleixen suscitament,  
 

1. Aprovar inicialment la dissolució de CCL així com la seva liquidació. 
2. Aprovar les despeses que generi la liquidació que seran a càrrec de la 

Tresoreria del propi Consorci. 
3. Nomenament del Liquidador. 
4. Denunciar de forma expressa els convenis i contractes subscrits pel CCL. 
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5. Sol·licitar la baixa del CCL en la plataforma del EACAT. 
6. Fixar la data d’efectes de la dissolució el dia 31 de març de 2015. 
7. Sol·licitar la cancel·lació de la inscripció del CCL en els Registres públics 

corresponents i en particular en el Registre dels ens Locals de Catalunya. 
8. Sol·licitar la baixa en la Base de dades generals de les entitats locals del 

MINHAP. 
 
SEGON.-  Notificar el present acord a la Xarxa Audiovisual Local SL. 
 

Obert el punt la Sra. Alcaldessa dóna la paraula a la Sra. Secretària que 
llegeix la proposta d’Alcaldia.  
 

El Sr. Jordi Guasch exposa que per part nostra ratificarem l’acord 
d’aprovació de la dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació Local. 

 
 
RESULTAT 
 
L’Alcaldessa procedeix a les votacions aprovant-se el punt per una 

unanimitat dels assistents.   
 
 
 
9. / APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS MODELS DE RELACIÓ DE 
DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIAL I EL MODEL DE DECLAR ACIÓ 
D’ACTIVITATS DELS CÀRRECS ELECTES DE L’AJUNTAMENT D E 
BANYERES DEL PENEDÈS PER ELABORAR EL PORTAL DE 
TRANSPARÈNCIA.- Exp. C/16/090 

 
PROPOSTA D’ALCALDIA 

APROVACIÓ. SI S’ESCAU, DELS MODELS DE RELACIÓ DE DECLARACIÓ 
DE BÉNS PATRIMONIAL I EL MODEL DE DECLARACIÓ D’ACTIVITATS DELS 
CÀRRECS ELECTES DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS 
(C/16/090) 
 
 D’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, que estableix la transparència com un dels eixos 
principals, i entesa com l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer 
la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb 
caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per 
a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés 
ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics. El 
mitjà que és necessari per al seu compliment s’anomena Portal de la 
Transparència.  
 
D’acord que el portal de la transparència ha de recollir tota la informació 
establerta per la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern i, concretament el l capítol II del títol II.  
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D’acord que una de les obligacions és la publicitat  de Les retribucions, 
indemnitzacions i dietes, les activitats i els béns dels membres del Govern, dels 
alts càrrecs de l’Administració pública i del personal directiu dels ens públics, les 
societats, les fundacions i els consorcis, i les indemnitzacions que han de 
percebre en deixar d’exercir el càrrec. 
 
Atès que aquesta obligació fa necessària que per donar compliment a la 
normativa de protecció de dades personals es defineixin els continguts de 
caràcter personal que han de ser publicats i que afecten als càrrecs electes i 
eventuals de confiança de l’Ajuntament.  
  
D’acord amb la normativa que tot seguit es detalla, 
 

• L’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local. 

 
• L’article 163 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. 
 

• Els articles 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’organització funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals. 

 
• L’article 11.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern. 
 
Per tot això, es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords,  
 
PRIMER. Aprovar els models de relació de declaració de béns patrimonials i el 
model de declaració d’activitats que proporcioni o pugui proporcionar ingressos 
econòmics als càrrecs electes i als càrrecs eventuals de confiança, per tal que 
siguin objecte de publicació en el portal de la transparència, i els quals s’adjunten 
com annex al present acord. 
 
SEGON. Aquest model de relació de declaració de béns patrimonials i activitats 
seran vigents mentre no s’adopti un nou acord plenari que el modifiqui. 
 

Obert el punt la Sra. Alcaldessa dóna la paraula a la Sra. Secretària que 
dóna lectura de la proposta d’Alcaldia. 
 

La Sra. Alcaldessa intervé dient que Com bé diu la Sra. Secretària és el 
model per penjar al portal de transparència, hi pregunta si hi ha alguna 
intervenció? 

 
El Sr. Jordi Guasch respon dient que no hi ha intervencions i que 

aprovaran els models. Votaran favorablement. 
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RESULTAT 
 
L’Alcaldessa procedeix a les votacions aprovant-se el punt per una 

unanimitat dels assistents.   
  
 

10./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DEL REGLAMENT P ER LA 
CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA SEU ELECTRÒNICA DE BAN YERES 
DEL PENEDÈS.- Exp. C/16/089 
 
 

PROPOSTA D’ALCALDIA 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DEL REGLAMENT PER LA CREACIÓ I 
FUNCIONAMENT DE LA SEU ELECTRÒNICA DE BANYERES DEL PENEDÈS 
C/16/089. 
 
D’acord amb la normativa vigent, la ciutadania, les empreses i la resta del Sector 
públic gaudeixen del dret a relacionar-se amb l’Administració local per mitjans 
electrònics i, per tant, sorgeix la necessitat de crear la Seu Electrònica.  
 
Els mitjans electrònics estan arribant a tots els àmbits de la societat i en 
transformen en bona mesura l’economia, la política, les relacions socials i la 
cultura. També les administracions públiques estan gaudint de les oportunitats 
que els mitjans electrònics generen. Així, faciliten la creació de diversos canals 
de relació, tant entre les administracions públiques com amb els ciutadans, que 
permeten incrementar l’intercanvi d’informació i la participació. Alhora, són un 
dels motors dels processos de modernització i de reforma de les administracions 
públiques, ja que milloren l’eficàcia i l’eficiència administratives; la transparència, 
la proximitat i l’obertura de les administracions públiques als ciutadans, i també 
llur rendició de comptes. 
 
Aquest reglament vol contribuir precisament a avançar en aquest procés de 
transformació incrementant l’intercanvi d’informació i de participació entre el 
nostre Ajuntament i la ciutadania, empreses, organitzacions i altres entitats del 
Sector Públic establint la Seu electrònica. 
 
La Seu electrònica és l’ espai electrònic de relació amb l’Ajuntament de 
Banyeres, és a dir, un punt d'accés únic a disposició de la ciutadania i de les 
empreses que representa una nova manera de realitzar les gestions públiques, 
sense condicionaments horaris ni d'espai, amb la màxima seguretat i contribuint 
a un ús més eficaç i eficient dels recursos públics. Es configura una oficina virtual 
oberta a totes hores i tots els dies de l'any.  

Per tot això, es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el reglament per la creació i funcionament de la 
Seu electrònica de Banyeres del Penedès que s’adjunta a la present proposta 
com a Annex formant part del present acord a tots els efectes. 
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SEGON.- Publicar l’anunci d’informació pública corresponent al DOGC, BOPT i 
disposar-ne l’exposició al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini de 
30 dies per la presentació de reclamacions i sugerències. 
 
En el cas de que no s’hagués presentat cap reclamació o sugerència s’entendrà 
definitivament adoptat l’acord fins llavors provisional.  
 
En el supòsit d’haver-n’hi hauran de ser resoltes per acord plenari. 
 
TERCER.- Una vegada aprovat definitivament el reglament regulador del servei, 
és publicarà al BOPT el seu text íntegre. 
 
ANNEX 
 
 
REGLAMENT DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA SEU ELECT RÒNICA 
DE BANYERES DEL PENEDÈS 
 
  
 
Article 1. Objecte  
 
Aquest reglament té per objecte la creació i la regulació de la seu electrònica de 
Banyeres del Penedès.  
 
La seu electrònica de l'Administració municipal és l'adreça electrònica disponible 
per als ciutadans i ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual 
corresponen a l'Administració municipal en l’exercici de les seves competències.  
 
 
Article 2. Àmbit d'aplicació  
 
Aquest reglament s'aplica:  
a) A l'Ajuntament de Banyeres del Penedès.  
b) Als organismes autònoms i entitats de dret públic vinculats o dependents de 
l'Ajuntament de Banyeres del Penedès següents:  
 
- Organisme autònom Fundació Josep Cañas  
 
 
Article 3. Adreça electrònica i identificació  
 
La seu electrònica serà accessible a través de l’adreça electrònica,  
https://www.seu-e.cat/web/banyeresdelpenedes 
La identificació es realitza mitjançant un certificat de seu electrònica. La 
verificació d’aquest estarà accessible de forma directa i gratuïta.  
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A la seu electrònica es troba la relació completa de les adreces electròniques 
d’accés als serveis que no estan ubicats en el mateix domini que aquesta i els 
corresponents certificats que els identifiquen.  
 
 
 
Article 4. Titularitat  
La titularitat de la seu electrònica correspon a l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès qui assumeix la responsabilitat respecte de la integritat, la veracitat i 
l’actualització de la informació i els serveis que integrin la seu electrònica.  
 
En el cas que la seu electrònica contingui enllaços o vincles a altres seus, la 
responsabilitat de les quals correspongui a una altra administració pública o a un 
lloc Web sense la consideració de seu electrònica, el titular d’aquesta seu no 
serà responsable de la integritat, veracitat ni actualització d'aquestes última.  
 
 
Article 5. Contingut de la seu electrònica  
 
La seu electrònica publica, amb respecte als principis d’accessibilitat, usabilitat, 
i estàndards oberts o d’ús generalitzat per als ciutadans, en els termes del punt 
4 de l’article 10, de la LAECSP, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics, com a mínim les informacions i els serveis següents:  
 
5.1. Informació sobre la seu electrònica  
 
a) Titularitat i òrgans responsables de la gestió.  
b) La identificació dels canals d’accés als serveis i mitjans electrònics disponibles 
a la seu, amb l’expressió, si escau, dels telèfons i oficines a través dels quals 
també s’hi pot accedir als mateixos.  
c) Els sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments.  
d) La relació de segells d’òrgan emprats en els procediments que s’efectuïn 
mitjançant actuació administrativa automatitzada.  
e) La disposició de creació de la seu electrònica i del registre electrònic.  
f) La indicació dels dies considerats inhàbils.  
g) Mapa de navegació de la seu electrònica amb l’estructura i diferents seccions 
de contingut.  
 
5.2. Serveis d’informació  
 
a) Catàleg complet de tràmits i serveis de l’Ajuntament.  
b) El perfil del contractant.  
c) Processos selectius i de capacitació.  
d) El tauler d’edictes.  
 
5.3. Serveis de tramitació  
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a) Catàleg de tràmits i serveis de l’Ajuntament que es poden portar a terme per 
mitjans electrònics.  
b) Sistema per a la presentació electrònica de suggeriments i queixes mitjançant 
un model normalitzat.  
c) L’accés a la comprovació dels documents emesos pel Banyeres del Penedès 
i autenticats amb codi segur de verificació.  
d) La indicació de la data i hora oficials a efectes del còmput de terminis.  
e) L’accés al registre electrònic per a la presentació de sol·licituds i escrits.  
f) Els formularis normalitzats dels procediments de la seva competència.  
g) L’accés a les notificacions electròniques.  
 
5.4. Qualsevol altra informació, servei o tràmit que per disposició legal hagin de 
publicar-se a la seu electrònica.  
 
5.5. La seu electrònica disposa dels mecanismes necessaris per tal d'acreditar 
fefaentment, en aquells procediments en els que sigui necessari, el moment 
d'inici i retirada de la difusió pública de la informació.  
 
 
Article 6. Disponibilitat  
 
6.1. La seu electrònica estarà disponible tots els dies de l’any i durant les vint-i-
quatre hores del dia.  
 
6.2. Quan per raons tècniques es prevegi que la seu electrònica no podrà estar 
operativa s’anunciarà amb el màxim d’antelació possible a la pròpia seu i pels 
canals alternatius de consulta que existeixin.  
 
 
Disposició addicional  
 
Correspon a la Junta de Govern Local l'aprovació de les adequacions i 
actualitzacions del funcionament que siguin necessàries per a garantir la seva 
disponibilitat i que tinguin caràcter puntual derivades de canvis tecnològics i 
d'operativitat, així com les interpretacions d'aquest reglament.  
No requereixen aquesta aprovació els canvis que siguin necessaris per a la seva 
actualització d'acord amb l'avanç de la tècnica, les millores en la seguretat o el 
disseny.  
 
Si les modificacions són substancials i afecten les característiques generals de 
definició, funcionament i procediment, la competència per a l'aprovació 
correspon al Ple en aplicació del vigent procediment legal previst per a 
l'aprovació d'ordenances i reglaments dels ens locals. 
 
  
Disposició transitòria  
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Els diferents elements que integren la seu electrònica entraran en funcionament 
de manera gradual en tant que es posin en marxa els sistemes i les tecnologies 
corresponents que han de donar-li suport.  
 
 
Disposició final  
Aquest reglament entra en vigor una vegada aprovat definitivament i publicat en 
el Butlletí oficial de la província l'anunci d'aprovació definitiva i el text íntegre del 
reglament 
 
 

Obert el punt la Sra. Alcaldessa dóna la paraula a la Sra. Secretària que 
procedeix a llegir la proposta d’Alcaldia. 

 
La Sra. Alcaldessa pregunta si hi ha alguna Intervenció. 

 
El Sr. Jordi Guasch exposa que només dir que ens alegrem que finalment 

es posi fil a l’agulla per a la creació d’aquesta seu electrònica, i per la que vam 
preguntar en diversos plens, malgrat que arribi una mica tard. Afegeix que 
sempre és millor tard que mai. També votarem favorablement aquest punt. 

 
La Sra. Alcaldessa contesta que ara tenim un secretari a jornada 

complerta, ja es pot fer i procedeix la sessió amb les votacions 
 

RESULTAT 
 
L’Alcaldessa procedeix a les votacions aprovant-se el punt per una 

unanimitat dels assistents.   
 
 
11./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICAC IÓ DE LA 
PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES D EL 
PENEDÈS AMB MOTIU DE LA CREACIÓ D’UNA NOVA PLAÇA DE  BRIGADA 
MUNICIPAL.- (L/16/039) 
 

PROPOSTA D’ALCALDIA 
D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA 
DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS AMB 
MOTIU DE LA CREACIÓ D’UNA NOVA PLAÇA DE BRIGADA MUNICIPAL. -  
(L/16/039)  
 
Examinada la proposta de modificació de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament 
de Banyeres del Penedès de l’exercici 2016, en relació a la creació d’una nova 
plaça en el servei de brigada municipal, que actualment compta amb dos peons 
i un oficial de 1ª.  
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D’acord amb el principi de bona administració, s’exigeix una adaptació continua 
de l’organització als canvis produïts, de forma que la Plantilla de Personal 
reprodueixi una imatge fidel de la realitat econòmica i organitzativa subjacent. 
 
Considerant que l’aprovació de la Plantilla de Personal i, conseqüentment, de les 
seves modificacions, correspon a l’Ajuntament en Ple, en virtut d’allò previst a 
l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local (LRBRL). 
 
Considerant que la proposta de modificació de la Plantilla de Personal ha de 
seguir els mateixos tràmits que per a l’aprovació del Pressupost municipal. 
 
De conformitat amb l’informe – proposta de la secretaria intervenció. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- L’aprovació inicial de la modificació de la Plantilla de Personal de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès  
 

- en els termes següents, 
 

Creació d’una plaça nova de brigada. 
 

- i amb el següent detall, 
 

BRIGADA 
 

Nombre 
places 

Denominació del lloc 
de treball 

Categoria 
professional 

Grup 

1 Peó serveis varis Peó AP 
 
SEGON.- 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. L’acord es considerarà definitivament 
aprovat si durant el termini dels quinze dies no es presenten reclamacions, a tal 
efecte l’Alcaldia elevarà l’acord a definitiu i ordenarà la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. En cas que es presentin 
reclamacions, s’elevarà a l’Ajuntament en Ple proposta d’estimació o 
desestimació de les mateixes i d’aprovació definitiva de la modificació de la 
Plantilla de Personal. 
 
TERCER.-  Incoar expedient de modificació de la Relació de Llocs de Treballs 
per tal que la Relació de Llocs de Treballs manifesti la imatge fidel i real dels llocs 
de Treballs; expedient que s’iniciarà juntament amb l’aprovació del pressupost 
per l’exercici 2017.  
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Obert el punt la Sra. Alcaldessa dóna la paraula a la Sra. Secretària que 
procedeix a llegir la proposta d’Alcaldia. 
 
 

La Sra. Alcaldessa pregunta si hi ha alguna intervenció. 
 
El Sr. Jordi Guasch exposa que en aquest punt el nostre vot serà en 

contra. En primer lloc i principalment perquè no veiem la necessitat d’incrementar 
el nombre d’efectius de la brigada municipal i menys ara que s’ha vist 
incrementada amb la incorporació dels vigilants municipals. Però també perquè 
no ens consta que hi hagi consignació pressupostària per dotar econòmicament 
aquesta plaça, ni que s’hagi aixecat la prohibició de contractar personal a les 
administracions locals. 

 
La Sra. Secretària manifesta que la fins llavors regidora Montserrat 

Rebollo no pot votar.  
 
RESULTAT 
 
L’Alcaldessa procedeix a les votacions aprovant-se el punt amb 7 vots a 

favor dels grups PSC, BNY i ICV i 3 en contra del grup polític CIU.  
 
 

 
12./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE MODIF ICACIÓ DE 
DRETS I OBLIGACIONS RECONEGUTS EN EXERCICIS TANCATS .- Exp. 
H/16/060 
 

PROPOSTA D’ALCALDIA 
D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE DRETS 
I OBLIGACIONS RECONEGUTS EN EXERCICIS TANCATS.- H/16/060 
 
Antecedents  
 
1. Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i 
pressupostària, cal establir si la relació de drets reconeguts i les obligacions 
reconegudes procedents d’exercicis anteriors que resten pendents de cobrament 
i de pagament, respectivament, responen a drets i obligacions efectivament 
exigibles actualment. 
 
2. Per providència de l’alcaldia de data 3 de març de 2016 s’inicia l’expedient per 
a l’aprovació i comptabilització, si escau, de modificacions de drets i obligacions 
reconeguts en exercicis anteriors, pendents de cobrament i de pagament, 
respectivament, per tal d’aconseguir que els saldos pendents reflecteixin la 
imatge fidel de l’entitat. 
 
3. En data 16 de març de 2016, la regidoria d’Hisenda formula la proposta 
corresponent, la qual s’ha d’elevar a l’òrgan plenari per a la seva aprovació, i 
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justifica la necessitat de realitzar les anotacions comptables de les modificacions 
corresponents a data 31 de desembre de 2015, per tal de què els saldos 
comptables que figuren a la liquidació de l’exercici reflecteixin la situació real de 
l’entitat. 
 
4. És competència del Ple l’aprovació d’aquest expedient ja que les modificacions 
afecten drets i obligacions reconeguts pendents de cobrament i/o pagament 
integrats en l’agrupació de pressupostos tancats i que tenen el seu origen en els 
corresponents comptes generals aprovats amb periodicitat anual.  
 

Fonaments de dret 
 
1. Cal tenir en compte la següent legislació: Llei 58/2003, General Tributària; Llei 
30/1992, de règim jurídic i procediment administratiu comú (modificada per la Llei 
4/1999); Reial Decret 939/2005, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Recaptació; Llei 47/2003, General Pressupostària i Llei de garanties dels 
contribuents, així com a la Instrucció de Comptabilitat aprovada per l’Ordre del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de 20 de setembre de 2013. 
 
2. Cal tenir en compte l’article 212.4 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, 
en relació a l’òrgan competent. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

 
PRIMER.- Aprovar la modificació a la baixa de drets reconeguts pendents de 
cobrament per un import de 47.348,77 € i la modificació a la baixa de les 
obligacions reconegudes en exercicis tancats per un import de 0,01 €, integrats 
en l’agrupació de pressupostos tancats, d’acord amb el detall individualitzat que 
figura a l’annex. 
 
SEGON.- Donar conformitat als assentaments comptables que han estat 
necessaris per fer efectiva les modificacions esmentades. 
 
TERCER.- Incorporar aquesta resolució a l’expedient d’aprovació de la liquidació 
del pressupost de l’exercici 2015. 
 

Obert el punt la Sra. Alcaldessa dóna la paraula a la Sra. Secretària que 
procedeix llegint la proposta d’Alcaldia. 
 

La Sra. Alcaldessa pregunta si hi ha alguna Intervenció. 
 

El Sr. Jordi Guasch exposa que en aquest punt ens abstindrem. I ho farem 
perquè tot i que entenem que cal ajustar a la realitat els drets reconeguts no 
sabem si per part de l’organisme de gestió i de l’actual equip de govern s’han fet 
els esforços suficients per intentar cobrar els drets que es donen de baixa, 
simplement es això. 
 



 

SESSIÓ PLENÀRIA 03/16 - ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 19 DE MAIG DE 2016 - Pàg. 40/77 

AJUNTAMENT 
DE 
BANYERES DEL PENEDÈS 

RESULTAT 
 
L’Alcaldessa procedeix a les votacions aprovant-se el punt amb 7 vots a 

favor dels grups PSC, BNY i ICV i 3 abstencions del grup polític CIU.  
 
 
13./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE RECON EIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS D’EXERCICIS TANCATS NÚM. 1 /2016.- Exp. 
H/16/038 
 

PROPOSTA D’ALCALDIA 
D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS D’EXERCICIS TANCATS NÚM. 1/2016.- Exp. 
H/16/038 
 
Antecedents  
 
Per providència de l’alcaldia de data 4 d’abril de 2016, es va iniciar l’expedient 
per a aprovar i comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 
1/2016 per donar cabuda pressupostària a factures que detallen prestacions 
portades a terme per diversos proveïdors durant l’exercici 2015 i que no van ser 
imputades a aquest pressupost. 
 
La regidoria d’Hisenda ha formulat la corresponent proposta en data 2 de maig 
de 2016. 
 
La secretària interventora ha emès informe en data 12 de maig de 2016, en sentit 
favorable.  
 
Fonaments de dret 
 
Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 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. 
 
Cal considerar els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 
d’abril, que desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 
de desembre, reguladora de les hisendes locals. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2016, per 
import de 99.293,26 € (noranta nou mil dos-cents noranta-tres euros i vint-i-sis 
cèntims d’euro), segons el detall individualitzat que figura a l’Annex d’aquesta 
proposta.  
 
SEGON.- Donar la conformitat als assentaments comptables necessaris per fer 
efectiva la incorporació d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent. 
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Obert el punt la Sra. Alcaldessa dóna la paraula a la Sra. Secretària que 
procedeix llegint la proposta d’Alcaldia. 
 

La Sra. Alcaldessa pregunta si hi ha alguna Intervenció. 
 

El Sr. Jordi Guasch manifesta que s’abstindran igual que en el punt 
anterior, perquè entre altres coses han vist algunes factures que corresponent a 
trimestres de l’any anterior i no entenen massa bé perquè es traspassen en el 
següent any. No votaran a favor però tampoc en contra.  

 
La Sra. Alcaldessa explica que aquestes que no enteneu, contestarem en 

el pròxim Ple.  
 

 
RESULTAT 
 
L’Alcaldessa procedeix a les votacions aprovant-se el punt amb 7 vots a 

favor dels grups PSC, BNY i ICV i 3 abstencions del grup polític CIU.  
 
 
 
 
14./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICAC IÓ DE CRÈDIT 
3/2016, DEL TIPUS SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS.- Exp. H/16/059 

 
PROPOSTA D’ALCALDIA 

D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
3/2016, DEL TIPUS SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS.- Exp. H/16/059 
 
 
Antecedents 
 
1. Per providència de l’Alcaldia de data 4 de maig de 2016 s’inicia l’expedient per 
a l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 3/2016 mitjançant suplements de 
crèdit i crèdits extraordinaris. 
 
2. La Regidoria d’Hisenda, en data 10 de maig de 2016, ha proposat les partides i 
els imports que s’han de modificar. 
 
3. La secretària interventora 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. 
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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/-essa ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit 
extraordinari o de suplement de crèdit. 

El finançament7 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. 3/2016, del tipus 
suplement de crèdit i crèdit extraordinari, per import de 69.018,99 €, que cal 
finançar mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses generals i baixes de 
crèdits d’altres partides de despeses no compromeses del pressupost vigent, les 
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei, 
d’acord amb el següent detall: 

  
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Suplements de crèdit: 
 

                                                 
7 Excepcionalment, amb operacions de crèdit i amb les limitacions que s’estableixen a l’article 177.5 del TRLRHL. 
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Aplicació 
pressupost

ària 

Nom Consign
ació 

inicial 

Proposta 
d’increm

ent 

Consignac
ió 

definitiva 

1531 
213.00 

Reparacions i manteniment 
d’instal·lacions semafòriques 

2.305,00 1.038,00 3.343,00 

2312 
465.00 

CCBP. Treballadora i Educadora 
Social (serveis socials bàsics) 

14.100,0
0 

61,56 14.161,56 

2312 
465.02 

CCBP. Servei d’Atenció Domiciliària 15.600,0
0 

11.481,4
5 

27.081,45 

2312 
465.03 

CCBP. Servei teleassistència 3.500,00 2.605,40 6.105,40  

3110 
227.06 

Serveis de desinsectació, 
desratització i altres de naturalesa 
anàloga 

2.500,00 2.700,00 5.200,00 

3231 
623.02 

Instal·lació de sistemes de calefacció 
i climatització 

10.000,0
0 

5.000,00 15.000,00 

3321 
130.00 

Personal laboral fix o indefinit 15.125,9
0 

1.890,74 17.016,64 

3321 
160.00 

Seguretat Social 4.805,35 600,67 5.406,02 

3340 
482.15 

Subvenció Societat Nova 1.000,00 500,00 1.500,00 

4300 
227.06 

Actuacions de promoció econòmica 
i/o de promoció turística 

11.785,0
0 
 

843,41 12.628,41 

9200 
130.00 

Personal laboral fix o indefinit 233.437,
43 

2.985,70 236.423,1
3 

9200 
160.00 

Seguretat Social 110.957,
20 

3.790,98 114.748,1
8 

9200 
227.06 

Estudis i treballs tècnics 21.000,0
0 

11.470,8
0 

32.470,80 

9200 
625.06 

Mobiliari i altres 1.200,00 1.800,00 3.000,00 

0110 
913.01 

Amortització. Préstec conducció 
aigua Casa Roja 

4.184,84 5,54 4.190,38 

0110 
913.03 

Amortització. Préstec inversions 
2008 

15.572,3
8 

38,06 15.610,44 

0110 
913.05 

Amortització. Préstec escola bressol 21.255,0
4 

69,08 21.324,12 

 
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 46.881,39 € 



 

SESSIÓ PLENÀRIA 03/16 - ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 19 DE MAIG DE 2016 - Pàg. 44/77 

AJUNTAMENT 
DE 
BANYERES DEL PENEDÈS 

 
2/ Crèdits extraordinaris: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Proposta de 
consignació 

1510 226.99 Despeses diverses 690,00 

3230 223.00 Transports 170,00 

3230 226.99 Activitats complementàries 300,00 

3380 482.05 Subvenció Esbart Santa Eulàlia 2.100,00 

3380 482.06 Subvenció Drac de Banyeres 4.000,00 

3380 482.07 Subvenció Diables de Banyeres 4.000,00 

3380 482.09 Subvenció Bandolers i Trabucaires d’en 
Montserrat Poch 

1.800,00 

3380 482.10 Subvenció Grup de Bastoners 500,00 

9200 131.00 Personal laboral temporal 7.975,96 

9200 226.07 Oposicions i proves selectives 500,00 

9242 227.00 Neteja 101,64 

 
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 22.137,60 € 
 
Total altes crèdits :  69.018,99 € 
 
 
Finançament que es proposa:  
 
1/ Anul·lacions o baixes dels crèdits d’altres partides de despeses no 
compromeses del pressupost vigent: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
a la 

baixa 

Consignació 
definitiva 

3380 226.99 Activitats festives 78.000,00 9.900,00 68.100,00 

9200 120.00 Retribucions bàsiques. 
Sous del Grup A1 

21.282,85 2.940,51 18.342,34 

9200 121.00 Retribucions 
complementàries. 
Complement de Destí 

20.952,63 2.894,89 18.057,74 

9203 110.00 Personal laboral 
eventual 

8.400,00 8.400,00 0,00 

9203 160.00 Seguretat Social 3.008,64 3.008,64 0,00 
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TOTAL BAIXES CRÈDITS: 27.144,04 € 
 
2/ 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 

19.730,94 41.874,95 61.605,89 

 
TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS: 
41.874,95 € 
 
Total finançament :  69.018,99 € 
 
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.   
 
 

Obert el punt la Sra. Alcaldessa dóna la paraula a la Sra. Secretària que 
procedeix llegint la proposta d’Alcaldia. 
 

La Sra. Alcaldessa pregunta si hi ha alguna Intervenció. 
 

El Sr. Jordi Guasch exposa que en aquest punt hi votaran en contra 
perquè entenem que el romanent de crèdit d’exercicis anteriors és indisponible 
si no s’ha aprovat per Ple anteriorment. Per tant d’acord amb la legislació vigent 
caldria destinar aquest romanent a amortitzar deute i entenem que no s’està fent 
així. 

 
La Sra. Alcaldessa explica que simplement s’està passant del Capítol 2 al 

Capítol 4, la partida de subvencions s’havia ficat al Capítol 2.  
 
La Sra. Secretària exposa que encara no han fet la distribució del 

superàvit de la liquidació de l’any anterior, que s’aprova aquest any. Parlem 
d’altres tipus de modificació.  

 
 

RESULTAT 
 
L’Alcaldessa procedeix a les votacions aprovant-se el punt amb 7 vots a 

favor dels grups PSC, BNY i ICV i 3 en contra del grup polític CIU.  
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15./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS PLECS DE CLÀUSULES  
ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR PER 
LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈ NCIES 
MUNICIPALS DE BANYERES DEL PENEDÈS.- Exp. C/16/007 
 

PROPOSTA D'ALCALDIA 
 APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS PLECS  DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR 
PER LA CONSTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE BANYERES DEL PENEDÈS.- Exp. 
C/16/007 

 
En data 20 d’abril de 2014 el Servei  tècnic de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès va emetre un informe sobre la necessitat de contractar el servei de 
neteja de les dependències municipals. 
 
Per aquest motiu es va dictar providència de l'alcaldia, en la qual es disposava: 
 

1. Iniciar l’expedient administratiu per a la contractació del servei de neteja de 
les dependències municipals que és necessari degut a la finalització del 
contracte anterior, per un import de 404.000€ i 84.840 € d’IVA amb un termini 
d’execució de 4 anys.  
 
2. Que s’emeti l’informe procedent de secretaria intervenció, sobre el 
procediment legal per a la licitació, i sobre l’existència de consignació 
pressupostària respectivament; així com la redacció dels corresponents Plec 
de clàusules administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques.  

 
D'acord amb tot això, per tal de procedir a la contractació del servei de neteja , 
per un import de 488.840 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
404.000€, pressupost net, i 84.840 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) 
afegit al tipus del 21%, proposo al ple de l'Ajuntament, l'adopció del següent: 
  
ACORD 
 
Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 
han de regir per la contractació del servei neteja de les dependències municipals, 
per un import de 488.840 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent:404.000 
€, pressupost net, i 84.840 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al 
tipus del 21%, amb un termini d’execució de 4 anys. 
 
Segon. Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació, si 
bé aquesta restarà condicionada a què els plecs de clàusules estiguin 
definitivament aprovats. 
 
Tercer. Optar pel procediment obert per a l’adjudicació del present contracte. 
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Quart. De conformitat amb l’establert al plec de clàusules administratives 
particulars, la documentació per prendre part en el concurs es presentarà dins el 
termini que més tard finalitzi dels dos següents: 

- 52 dies naturals contats des de la data de l’anunci del contracte a la 
Comissió Europea. DOUE.  

- 15 dies naturals contats a partir del següent a aquell en que aparegui el 
referit anunci en el BOPT. 

 
Cinquè. Autoritzar la despesa per import de 488.840 €, IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 404.000 €, pressupost net, i 84.840 € en concepte 
d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries 2312 22700, 3120 22700, 3230 22700, 3231 22700, 3371 
22700, 9200 22700, 9201 22700, 9202 22700, 9203 22700, 9240 22700, 9241 
22700, 9243 22700 i 3330 22700 aquesta última pel que fa a la neteja del Museu 
Josep Cañas, prevista al pressupost d’aquest organisme, integrat en el 
Pressupost únic Municipal. 
 

Obert el punt la Sra. Alcaldessa dóna la paraula a la Sra. Secretària que 
procedeix llegint la proposta d’Alcaldia. 
 

La Sra. Alcaldessa pregunta si hi ha alguna Intervenció. 
 

Sense cap intervenció es procedeix amb les votacions. 
 

 
RESULTAT 
 
L’Alcaldessa procedeix a les votacions aprovant-se el punt per una 

unanimitat.  
 

Un cop fetes les votacions la Sra. Alcaldessa explica que això són les 
clàusules administratives per treure la licitació de la neteja. 

 
 
 
16./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ  MUNICIPAL A 
DATA 1 DE GENER DE 2016.- Exp. PA/16/116 

 
PROPOSTA D’ALCALDIA 

ACORD D’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL A DATA 1 
DE GENER DE 2016.- “PA/16/116” 
 
ANTECEDENTS 
 
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del 
Padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2016, que recullen el 
resultat de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2015 
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Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions 
produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística 
(en endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi mensual, així com els resultats de 
la coordinació comunicada per aquest ens en els diferents fitxers mensuals fins 
al mes de març de 2016 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el 
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals. 
 
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretària del Ministeri de la 
Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut 
Nacional d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local, de 25 
d’octubre de 2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments 
sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de 
la proposta de xifres oficials de població. 
 
Per tot això, Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1r. Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró 
municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2016, 
i que conté la xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes 
a terme durant l’exercici 2015 El resum que s’aprova és el següent: 
 
Total municipi: 3.097, de les quals 1.565 son homes i 1.532 són dones.  
 
 
1. RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL 
 
2n. Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2016, que resulta 
d’aquesta rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels 
habitants empadronats en aquest municipi a la data esmentada, als efectes del 
que disposa la Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques sobre 
la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la 
proposta de xifres oficials de població. 
 
 

Obert el punt la Sra. Alcaldessa dóna la paraula a la Sra. Secretària que 
procedeix llegint la proposta d’Alcaldia. 
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La Sra. Alcaldessa pregunta si hi ha alguna Intervenció. 
 

El Sr. Jordi Guasch exposa un dubte sobre el número d’habitants i es 
manté un petit debat entre el Regidor Benach, el Regidor Guasch i l’Alcaldessa. 

 
 

RESULTAT 
 
L’Alcaldessa procedeix a les votacions aprovant-se el punt per una 

unanimitat.  
 
 
 
17./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA 
DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL.- 
Exp. H/16/043 
 
 

PROPOSTA D’ALCALDIA 
D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE 
LES BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL.- Exp. 
H/16/043 
 
Vist el projecte d’Ordenança reguladora de les bases per a la concessió d’Ajuts 
d’Urgència Social.  
 
Vist l’informe de la secretària interventora de data 10 de maig de 2016, pel qual 
s’informa favorablement el projecte d’Ordenança. 
 
Considerant allò establert a l’article 9.2 de la Llei 38/2003, General de 
Subvencions, pel qual s’estableix com a requisit previ a l’establiment de 
qualsevol subvenció l’aprovació de les corresponents bases reguladores. 
 
Considerant allò establert a l’article 17.2 de la Llei 38/2003, General de 
Subvencions, pel qual es disposa que l’aprovació de les corresponents bases 
reguladores s’ha de fer mitjançant una ordenança general o diverses ordenances 
específiques; i, així mateix, allò establert a l’article 17.3 de la citada norma, en la 
seva redacció donada per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització 
del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, que regula el 
contingut mínim de les bases reguladores.  
 
Considerant la competència que s’atribueix al Ple de la Corporació per a 
l’aprovació de les Ordenances i Reglaments municipals, de conformitat amb allò 
establert a l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local; així com el procediment d’aprovació establert per l’article 49 de 
la citada norma. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
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PRIMER.-  Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de les bases de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per a la concessió d’ajuts d’urgència 
social, que s’acompanya com Annex. 
 
SEGON.- Disposar l’obertura d’un termini d’informació pública i audiència de 
trenta dies, durant els quals podran els interessats presentar les reclamacions i 
suggeriments que estimin convenients per a la seva resolució per aquest Ple. 
Així mateix, disposar que en cas de no presentar-se reclamacions o 
suggeriments s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins llavors provisional.  
 
TERCER.- Disposar la publicació del present acord mitjançant la inserció del 
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i a la 
pàgina web municipal.  
 

Obert el punt la Sra. Alcaldessa dóna la paraula a la Sra. Secretària que 
procedeix llegint la proposta d’Alcaldia. 
 

La Sra. Alcaldessa pregunta si hi ha alguna Intervenció. 
 

No es produeixen cap intervencions.  
 
 

RESULTAT 
 
L’Alcaldessa procedeix a les votacions aprovant-se el punt per una 

unanimitat.  
 

Un cop votat el punt número 17 el Sr. Jordi Guasch vol expressar un incís. 
Un incís si que volíem fer, i és que ens sembla bé que es faci aquesta Ordenança 
Reguladora però ens agradaria deixar clar que fins ara, les urgències socials 
també estaven ateses, simplement dir això. 

 
La Sra. Alcaldessa diu que ningú a dit que no, però es tenia que regular.  

 
El Sr. Jordi Guasch.- Ens sembla bé que es faci les ordenances però 

simplement dir l’incís que fins ara sense ordenances les urgències socials també 
s’estaven atenent.  

 
 
18./ MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICV-EUIA-E PM-ENTESA 
EN DEFENSA DE LES POLÍTIQUES DE LLUITA CONTRA LA PO BRESA 
ENEERGÈTICA 

 
 

MOCIÓ DEL GRUP ICV-EUIA-EPM – ENTESA EN DEFENSA DE LES 
POLÍTIQUES DE LLUITA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA 
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El 23 de desembre de 2013 s’aprovà el Decret-llei 6/2013, pel qual es modificava 
la Llei 22/2010 de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya que incloïa la 
definició de pobresa energètica, el protocol a seguir en cas de talls de 
subministrament d’electricitat o gas i la protecció contra talls de subministrament 
per famílies vulnerables entre novembre i març, i ajornament i mediació en 
relació al deute concret. 
 
El Govern de l’Estat va emetre recurs d’inconstitucionalitat i el Tribunal ha emès 
una sentencia on declara inconstitucionals i nuls el paràgraf segon de l’apartat 6 
i l’apartat 7 de la llei del codi de consum de Catalunya, reformat pel decret-llei. 
L’article 7 estableix que les unitats familiars que acreditin que estan en una 
situació de vulnerabilitat econòmica, “restaran protegides de tall de 
subministrament entre els mesos de novembre i març, ambdós inclosos”. També 
apunta que el deute que es pugui acumular s’ha “d’ajornar” i té “el dret de satisfer 
el deute pendent  de manera íntegra o fraccionada entre els mesos d’abril a 
octubre següents.. 
 
Amb posterioritat va ser aprovada la Llei de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, al ple del Parlament 
de Catalunya del 23 de juliol. La Llei aprovada per tots els grups, ha estat el fruit 
de la ILP per l’emergència habilitacional i pobresa energètica que va presentar 
143.380 signatures al Parlament. Aquesta ILP va ser concebuda i iniciada per la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, la Aliança contra la pobresa Energètica, 
l’Observatori DESC i ha comptat amb el suport de moltes entitats i de diferents 
partits polítics. Aquesta Llei és vigent des del 6 d’agost. 
 
A l’article 6 d’aquesta Llei, es descriuen un seguit de mesures per lluitar contra 
la pobresa energètica. 
 

1. Les administracions publiques han de garantir el dret d’accés als 
subministraments bàsics d’aigua, gas i electricitat. 

2. S’estableix la comunicació als serveis socials i la seva intervenció 
prèviament a la concessió d’ajuts per evitar els talls de 
subministraments. 

3. Les administracions publiques han de formalitzar acords amb les 
companyies de subministrament per garantir que concedeixin ajuts a 
fons perdut o apliquin descomptes molt notables en el cost dels 
consums mínims. 

4. Abans d’un tall de subministrament cal l’informe dels serveis socials 
municipals i s’ha de garantir el subministrament i l’aplicació els ajuts 
necessaris del punt 3. L’empresa ha d’informar d’acord amb l’art. 17 
de la Llei 22/2010. 

 
En relació a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, el Govern de l’Estat ha comunicat a 
la Generalitat que considera discutible la constitucionalitat d’algun dels seus 
articles i per aquest motiu demana una comissió bilateral Estat-Generalitat de tal 
manera que es els terminis per a presentar recurs davant el Tribunal seran fins 
el 5 de maig de 2016. 



 

SESSIÓ PLENÀRIA 03/16 - ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 19 DE MAIG DE 2016 - Pàg. 52/77 

AJUNTAMENT 
DE 
BANYERES DEL PENEDÈS 

 
Cal dir, però que la Llei és avui, és plenament vigent. 
 
El grup municipal d’ICV-EUIA-EPM, davant la gravetat que suposa els reiterats 
recursos d’inconstitucionalitat, per part del govern de l’Estat espanyol amb 
l’objectiu de derogar legislació que garanteix els serveis bàsics a les persones 
en situació de pobresa energètica. 
 
Per tot això, s’aprova al Ple de la corporació per unanimitat els següents acords: 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Banyeres del Penedès rebutja enèrgicament l’actitud 
del govern de l’estat espanyol en allò que fa referencia a recórrer al TC qualsevol 
resolució que la Generalitat de Catalunya aprova per pal·liar la pobresa 
energètica. 
 
SEGON.- Exigir al govern de la Generalitat de Catalunya l’aplicació de la Llei 
24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit 
de la pobresa energètica i impulsar el procediment reglamentari per a la seva 
aplicació des del principi de prevenció en  l’establiment d’acords amb les 
companyies de subministrament per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut 
a càrrec del benefici que aquestes empreses obtenen amb la prestació d’aquest 
serveis. 
 
TERCER.- Crear un fons social de gestió pública municipal amb aportacions de 
les empreses subministradores equivalent al 2% de la seva facturació a cada 
municipi, destinat a cobrir les despeses de les famílies vulnerables. I prohibir per 
normativa els talls de subministrament sense informe previ i avaluació dels 
serveis socials municipals. 
 
QUART.- Atorgar ajuts a fons perdut per a la rehabilitació del parc d’habitatges 
antics propietat dels seus residents o de petits propietaris, incloent aspectes 
d’eficiència energètica i accessibilitat, i condicionar els ajuts als propietaris no 
residents al municipi a la prèvia inclusió en els programes de lloguer social. 
 
CINQUÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a seguir impulsant polítiques de 
suport a les persones que es troben en situació d’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica. 
 
SISÈ.-  Traslladar els presents acords al govern de la Generalitat de Catalunya, 
al Govern de l’Estat espanyol, als Grups polítics del Parlament de Catalunya i del 
Congrés dels Diputats, a les empreses subministradores de serveis al municipi, 
a les AAVV del municipi, entitats municipalistes, Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca, la Aliança contra la Pobresa Energètica, i l’Observatori DESC. 
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Obert el punt la Sra. Alcaldessa exposa que el regidor de medi ambient, i 
polític de ICV, pregunta si ens volem acollir tots a aquesta moció. 
 

La Sra. Alcaldessa pregunta si hi ha alguna Intervenció. 
 

El Sr. Guasch manifesta que ells tenien una exposició preparada però 
pregunten si abans es llegirà la moció perquè la gent la sàpiga.  

 
La moció és llegida pel Regidor Lluís Inglada.  
 
No obstant, en un punt canvia el redactat pel següent, 
 

“El Ple, davant la gravetat que suposa els reiterats recursos d’inconstitucionalitat, 
per part del govern de l’Estat espanyol amb l’objectiu de derogar legislació que 
garanteix els serveis bàsics a les persones en situació de pobresa energètica.” 
 

La Sra. Alcaldessa pregunta si hi ha alguna intervenció. 
 
El Sr. Jordi Guasch contesta que si. I a continuació exposa sobre aquesta 

moció que malgrat no es volen adherir votaran a favor. Voldríem dir que malgrat 
que no ens acabem de sentir plenament identificats amb el redactat proposat, si 
que coincidim en el fons de la mateixa, i és que cal protegir a les persones més 
vulnerables, per tant, la votarem a favor. 
Però ens agradaria si es possible que ens expliquéssiu, un cop aprovada aquesta 
moció, en què es traduirà pel que fa a fets concrets per part del nostre 
ajuntament. És a dir, quines mesures concretes te previst aquest Ajuntament per 
tal d’actuar de forma directa sobre aquest problema. 
La moció parla d’instar a altres administracions, la qual cosa està molt be però 
sovint, i malauradament, aquestes iniciatives no deixen de ser un mer brindis al 
sol. En canvi també parla d’unes actuacions que pertoquen l’Ajuntament com son 
la creació d’un fons social i l’atorgament d’ajuts a fons perdut. 
Ens agradaria saber si han quantificat aquest fons del 2% de les empreses 
subministradores, quin import total ha de suposar, i si ens podrien informar com 
tenen previst de gestionar aquest ajuts a fons perdut. 
 

El Sr. Lluís Inglada manifesta que en principi lo que tenim que aprovar és 
la moció. Això no està previst en aquest exercici, normalment és pels mesos 
d’hivern, és quant el tema energètic és més necessari, llavors per la dotació del 
pressupost de l’any que bé, dotar-ho. 

 
El Sr. Jordi Guasch com es parlava de destinar un 2% de les empreses 

energètiques. 
 
El Sr. Lluís Inglada manifesta que es té de tractar amb les empreses, 

llavors veurem en quina efectivitat n’hi hi aura perquè com esta recorregut pel 
Tribunal Constitucional. Les empreses fan defensa amb això. Es fa per fer 
pressió.  
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El Sr. Jordi Guasch exposa que, en tot cas, fem la valoració en aquest 
sentit i si ens voleu informar sobre el que s’ha fet. 

 
El Sr. Lluís Inglada expressa que en quant el tinguem, ja us direm. 
 
RESULTAT 
 
L’Alcaldessa procedeix a les votacions aprovant-se la moció per una 

unanimitat 
 
 
 
 
Una vegada tractats tots el punts de la sessió ordinària i abans de procedir 

als precs i preguntes, la Sra. Secretària pregunta si hi ha algun assumpte que es 
vulgui introduir per urgència.  

 
La Sra. Alcaldessa respon que hi ha dos punts, un és l’aprovació  si 

s’escau, dels Plecs que s’han de regir per les condicions  que regiran el concurs 
per adjudicar mitjançant la modalitat de concessió administrativa  per 
procediment obert del servei públic de  l’explotació del Bar de la Piscina Municipal 
de les instal·lacions de la Piscina de Banyeres del Penedès. Oferta econòmica 
mes avantatjosa diversos criteris de  adjudicació i tramitació d’urgència. 

 
I l’altre punt es el projecte de l’Ordenança reguladora de les Bases que 

s’han de regir de la concessió d’ajuts econòmics de caràcter individual per la 
rehabilitació de façanes. 
 

Abans de procedir a les votacions el Sr. Jordi Guasch exposa que la nostra 
votació sobre el primer punt es que sí que hi veiem la urgència, com estem al 
mes de juny i arreglar la piscina i condicionar la piscina perquè es pugui obrir si 
que ho entenem i en quant al segon punt no hi veiem la urgència, per lo tant, el 
primer votarem a favor i el segon en contra.  

 
El Sr. Lluís Inglada manifesta que vol justificar la urgència del segon punt.   

I diu, o sigui, aquest punt havia d’estar presentat abans, però per qüestions del 
secretari s’ha anat ajornant llavors clar, el pròxim Ple ens anem a Juliol. 
Generalment, la rehabilitació de façanes o arreglar o pintar si es pot fer abans de 
la festa major molt millor, però en dates normalment d’estiu es quant més es fan. 
Clar si ens anem ja a juliol entre una cosa i l’altre, pràcticament quedarà dos 
mesos, tres mesos per acabar l’any i com més aviat les aprovem, més aviat qui 
la vulgui revisar, la revisarà.  

 
El Sr. Jordi Guasch pregunta al Ple si aquesta ordenança entrarà en vigor 

després de estar publicada no? 
 
El Ple contesta que clar.  
El Sr. Jordi Guasch insisteix que estem anant al mes de juliol.  
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Es produeix un debat entre els Regidors. 
 
La Sra. Núria Figueres exposa en el Ple que, nosaltres no sabem l’import, 

no sabem res, i votarem en contra dels pressupostos. 
 
Es produeix un debat entre els regidors.  

 
Es produeix la votació d’introduir els punts en l’ordre del dia per urgència. 

Es procedeix a votar dita introducció per urgència dels dos punts alhora.  
 
S’aprova les urgència per unanimitat.  

 
La Sra. Alcaldessa continua la sessió plenària ordinària llegint el títol de la 

proposta d’Alcaldia del primer punt d’urgència. 
 Aprovació  si s’escau dels Plecs  que han de regir per les condicions  que 

regiran el concurs per adjudicar mitjançant la  de concessió administrativa  per 
procediment obert del servei públic de  l’explotació del Bar de la Piscina Municipal 
de les instal·lacions de la Piscina de Banyeres del Penedès. Oferta econòmica 
mes avantatjosa diversos criteris de  adjudicació i tramitació urgent.  

 
 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS PLECS DE CONDICIONS QUE  

REGIRAN EL CONCURS PER ADJUDICAR MITJANÇANT LA MODA LITAT 
DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, PER PROCEDIMENT OBERT,  DEL 
SERVEI PÚBLIC DE L’EXPLOTACIÓ DEL BAR I PISCINA MUN ICIPAL DE 
LES INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA D’ESTIU DE BANYERE S DEL 
PENEDÈS. OFERTA ECONÒMICA MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS  
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ URGENT.- Exp. C /16/094 

 
 

1. ANTECEDENTS 
 
1.1 Per Provisió de l’Alcaldia de data 18 de maig de 2016 es va incoar 

l’expedient administratiu per a la contractació de la dita concessió, i es va 
demanar informe de secretaria intervenció sobre el procediment legal a seguir i 
sobre el percentatge que sobre els recursos ordinaris del pressupost té l’import 
de l’adjudicació d’aquest contracte. 

 
1.2 En data 19 de maig de 2016, el tècnic municipal va informar sobre la 

necessitat de celebrar un contracte de gestió de serveis públics, sota la modalitat 
de concessió, consistent en l’explotació del bar de la piscina i de la pròpia piscina 
municipal de les instal·lacions de la piscina de Banyeres del Penedès, amb un 
termini de la dita concessió de 6 anys, a comptar des de la data de la signatura 
del contracte, susceptible de les pròrrogues tàcites de que pugui ser objecte, per 
anualitats, amb una durada màxima total de 15 anys. El valor estimat del 
contracte serà el cànon concessionat determinat d’acord amb les variables del 
Plec amb un mínim que ascendeix a 200 euros i 42 d’IVA. 
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1.3. La secretaria intervenció municipal va emetre informe sobre el 
procediment legal a seguir i, en els termes del que estableix l’art. 214 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 atès el règim econòmic de la concessió, 
sobre el percentatge que sobre els recursos ordinaris del pressupost te l’import 
d’aquesta contractació. També es van incorporar els corresponents Plecs de 
clàusules que han de regir aquesta contractació. 

 
De conformitat amb l’informe de la secretària interventora de data 19 de 

maig de 2016 els Plecs de clàusules que regeix aquesta concessió s’ajusten a la 
legislació vigent en matèria de contractació i de gestió econòmica-financera local. 

 
2. FONAMENTS DE DRET 

 
2.1 La legislació aplicable és la següent: 
 

a) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL). 
b) Reial decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

contractes del sector públic (TRLCSP). 
c) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

general de la llei de contractes de les administracions públiques 
(RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la LCSP. 

d) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

e) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que pel s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC). 

f) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 
 
2.2 El present contracte té la consideració de contracte de gestió del servei 

públic, per la modalitat de concessió, de conformitat amb l’art. 8 del TRLCSP i li 
és aplicable el règim jurídic previst pels contractes administratives, a tenor del 
que disposa l'art. 19 del mateix. 

 
2.3 El valor estimat del contracte serà el cànon concessionat determinat 

d’acord amb les variables del Plec amb un mínim que ascendeix a 200 euros i 
42 d’IVA., que és inferior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost. No 
obstant això, de l’informe de la secretaria intervenció municipal es desprèn que 
l’òrgan competent per efectuar la present contractació i tramitar l’expedient, de 
conformitat amb la Disposició Addicional 2a del TRLCSP, és el Ple, al tractar-se 
d’un contracte plurianual superior a 4 anys.  

 
Es considera que el procediment més adequat per a la adjudicació del 

contracte és el procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, que es 
tramitarà d’acord amb els arts. 157 i següents del TRLCSP. 

 
3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
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Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció de la següent resolució: 
 
PRIMER.- Aprovar els Plecs de clàusules que han de regir el contracte de 

gestió del servei públic, per la modalitat de concessió, per l’explotació del bar de 
la piscina i de la pròpia piscina municipal a les instal·lacions de Banyeres del 
Penedès, el valor estimat del contracte serà el cànon concessionat determinat 
d’acord amb les variables del Plec amb un mínim que ascendeix a 200 euros i 
42 d’IVA. i amb un termini de la dita concessió de 6 anys, a comptar des de la 
data de la signatura del contracte, susceptible de les pròrrogues tàcites de que 
pugui ser objecte, per anualitats, amb una durada màxima total de 15 anys.  

 
SEGON.- Aprovar la tramitació d’urgència.  
 
TERCER.- Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la 

licitació, si bé restarà condicionada a què els plecs de clàusules estiguin 
definitivament aprovats. 

 
QUART.- Optar pel procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació 

per a l’adjudicació del present contracte. 
 
CINQUÈ.- De conformitat amb l’establert als Plecs de clàusules, fixar en 

8 dies el termini de presentació de les ofertes, comptadors des de la publicació 
al BOPT i al Perfil del Contractant. 

 
Obert el punt la Sra. Alcaldessa dóna la paraula a la Sra. Secretària que 

procedeix llegint la proposta d’Alcaldia.  
 
La Sra. Alcaldessa pregunta si hi ha alguna intervenció. 
 
El Sr. Jordi Guasch exposa que si que volen fer intervencions. Expressa 

que això és un tema urgent i que en la Junta de Portaveus no estigués a punt 
però que els hi hagués agradat que quan estigués fet se’ls hagués facilitat pel 
seu estudi  

 
La Sra. Alcaldessa manifesta que l’únic que et dic, es que s’han acabat 

avui a les sis de la tarda, o sigui que no ha sigut, que no ens agües agradat però 
que les Bases se’ns han enviat aquest matí i es tenia que modificar moltes coses 
i ha trigat tot el dia per fer-ho. Si s’haguessin tingut abans, s’haguessin enviat 
avui però, s’han acabat a les sis de la tarda. 
 
 

RESULTAT 
 
L’Alcaldessa procedeix a les votacions aprovant-se el punt amb 7 vots a 

favor dels grups PSC, BNY i ICV i 3 en contra del grup polític CIU.  
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La Sra. Alcaldessa segueix amb la sessió plenària ordinària i procedeix 

llegint el títol del segon punt d’urgència , projecte d’ordenança reguladora  de les 
bases que han de regir la concessió d’ajudes  econòmics de caràcter  individual 
per rehabilitació de les façanes i ipso facto dóna pas a la Sra. Secretària 
Interventora que llegeix la proposta d’Alcaldia. 

 
D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE L’ORDENANÇA 

REGULADORA DE LES BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESS IÓ 
D’AJUTS ECONÒMICS, DE CARÀCTER INDIVIDUAL, PER A LA  
REHABILITACIÓ DE FAÇANES .- Exp. H/16/063 

 
Vist el projecte d’Ordenança reguladora de les bases que han de regir la 

concessió d’ajuts econòmics, de caràcter individual, per a la rehabilitació de 
façanes.  

 
Vist l’informe de la secretària interventora de data 18 de maig de 2016, 

així com el projecte d’Ordenança.  
 
Considerant allò establert a l’article 9.2 de la Llei 38/2003, General de 

Subvencions, pel qual s’estableix com a requisit previ a l’establiment de 
qualsevol subvenció l’aprovació de les corresponents bases reguladores. 

 
Considerant allò establert a l’article 17.2 de la Llei 38/2003, General de 

Subvencions, pel qual es disposa que l’aprovació de les corresponents bases 
reguladores s’ha de fer mitjançant una ordenança general o diverses ordenances 
específiques; i, així mateix, allò establert a l’article 17.3 de la citada norma, en la 
seva redacció donada per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització 
del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, que regula el 
contingut mínim de les bases reguladores.  

 
Considerant la competència que s’atribueix al Ple de la Corporació per a 

l’aprovació de les Ordenances i Reglaments municipals, de conformitat amb allò 
establert a l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local; així com el procediment d’aprovació establert per l’article 49 de 
la citada norma. 

 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de les bases de 

l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per a la concessió d’ajuts econòmics, de 
caràcter individual, per a la rehabilitació de façanes, que s’acompanya com 
Annex. 

 
SEGON.- Disposar l’obertura d’un termini d’informació pública i audiència 

de trenta dies, durant els quals podran els interessats presentar les reclamacions 
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i suggeriments que estimin convenients per a la seva resolució per aquest Ple. 
Així mateix, disposar que en cas de no presentar-se reclamacions o 
suggeriments s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins llavors provisional.  

 
TERCER.- Disposar la publicació del present acord mitjançant la inserció 

del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i a la 
pàgina web municipal.  

 
Banyeres del Penedès, 19 de maig de 2016 
 
L’ALCALDESSA 
 
 
 
 
 
ANNA ORDÓÑEZ RIVERO 
 
 
ANNEX 
 
 
PROJECTE D’ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES QUE 

HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS, DE CAR ÀCTER 
INDIVIDUAL, PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES  

 
 
PRIMERA. Objecte 
 
Constitueix l’objecte d’aquestes bases regular el procediment de 

concessió de subvencions municipals encaminades a promoure i facilitar 
actuacions de rehabilitació de façanes en el terme municipal de Banyeres del 
Penedès, per part dels seus propietaris.  

 
Es defineixen el concepte de façana subvencionable i rehabilitació: 
 
- Façana subvencionable: cal entendre com aquell parament exterior d´un 

edifici. 
- Rehabilitació: treballs consistents en : 
a.- Repicar, arrebossat i pintura de façanes. 
b.- Repicat deixant la pedra vista de façanes. 
c.- Pintura de façanes. 
d.- Substitució de fusteries combinat amb la rehabilitació de la façana. 
e.- Combinació dels anteriors. 
 
SEGONA. Destinataris dels ajuts 
 
Són destinataris dels ajuts, els propietaris d’edificacions situades a 
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Banyeres del Penedès, que impulsin la rehabilitació de les seves façanes. Si bé, 
no es concediran ajuts econòmics per a actuacions en edificis que es trobin 
urbanísticament en situació de fora d’ordenació. 

 
TERCER. Crèdits pressupostaris 
 
Els crèdits pressupostaris als que es vincula la subvenció seran els 

establerts a la partida pressupostària corresponent de la Corporació, amb 
caràcter anual, sobre la denominació ”Subvencions per rehabilitació de façanes”. 
Exhaurida la quantitat pressupostada de l’any, no es concediran més ajuts fins 
que s’aprovi el pressupost de l’any següent i la corresponent convocatòria, sens 
perjudici que la partida pressupostària a la que s’imputen els ajuts es declari 
ampliable a les Bases d’Execució del Pressupost Municipal.  

 
QUARTA. Objecte, condicions i finalitat de la subve nció 
 
La conservació i millora de les façanes d’edificacions requereix 

necessàriament la intervenció de la iniciativa privada. 
 
Ara bé, des de l’Ajuntament es considera beneficiós per als interessos 

municipals l´impuls d´aquestes actuacions de millora per part dels propietaris 
particulars, ja que d´aquesta manera s´incrementen, d´una banda, la seguretat, 
i d’altra l´ornat públic i la salubritat del municipi.  

 
La convocatòria que s’aprovi, si escau, tindrà per objecte l’atorgament 

d’ajuts de caràcter individual per a la rehabilitació de les façanes en el terme 
municipal de Banyeres del Penedès, amb plena submissió al previst en aquestes 
bases.  

 
L’ajut atorgat per part de l’Ajuntament serà del 10% del cost de 

rehabilitació de la façana, amb un màxim de 1.000 euros per actuació. Serà cost 
subvencionable l’IVA sempre i quan el beneficiari no se’l pugui deduir.  

 
S’estableix un increment de l’ajut d’un 5% quan els propietaris dels 

habitatges siguin: 
- Joves d´entre 18 i 32 anys. 
- Persones més grans de 65 anys.  
- Persones amb una discapacitat mínima del 33%. 

 
S’estableix un increment de l’ajut d’un 5% als propietaris d’habitatges que 

estiguin desocupats i que volen ser destinats a lloguer. No hi ha possibilitat 
d’acumular aquest 5% a l’establert a l’anterior paràgraf.  

 
L’ajut s’atorgarà per les actuacions definides a la base primera d’aquesta 

Ordenança que haguessin sol·licitat la corresponent llicència d’obres entre l’1 de 
desembre de l’anualitat immediatament anterior a la convocatòria i el 30 de 
novembre de l’any corresponent a la convocatòria.  
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CINQUENA. Requisits dels sol·licitants 
 
Per tal de poder ser beneficiaris de les subvencions, caldrà que els 

sol·licitants compleixin els següents requisits: 
 

- Ser propietaris d’immobles amb una antiguitat de 15 anys o més. 
- Estar al corrent de les obligacions tributàries municipals.  

 
SISENA. Obligacions dels beneficiaris 
 
D’acord amb la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, 

i el corresponent Reglament que la desplega, aprovat per Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, les persones beneficiàries dels ajuts econòmics s’obligaran a 
complir les següents condicions: 

 
- Obtenir la llicència d’obres prèviament a l’inici de les mateixes.  
- Destinar l’ajut a la finalitat per a la qual fou concedida.  
- Permetre la inspecció municipal de les obres i facilitar-ne les dades i 

documents que els siguin sol·licitats. 
- Permetre les actuacions de comprovació i control financer per part de 

l’ajuntament. 
- Comunicar a l´Ajuntament, amb acreditació documental, l’obtenció d’altres 

subvencions, ajuts o recursos rebuts d’altres administracions per la 
mateixa finalitat. 

- Començar  i acabar les obres en els terminis establerts en la llicència. 
- Seguir les recomanacions tècniques en quant a colors i fusteries, que dicti 

el tècnic municipal. 
- Instal·lar un cartell a la façana principal de l’obra, en un lloc prou visible 

des de la via pública, fet amb material que perduri en el temps amb unes 
mides mínimes de 0,50 centímetres en horitzontal per 0,35 centímetres 
en vertical. En aquest cartell cal fer constar el text següent: “Activitat 
subvencionada per l’Ajuntament de Banyeres del Penedès” i inserta el 
logotip de l’Ajuntament, en qual serà facilitat per aquest Ajuntament en 
format digital.  

- Justificar la subvenció d’acord amb la base novena d’aquesta Ordenança. 
 
L´incompliment de qualsevol de les obligacions donarà lloc a la incoació 

de l’expedient de revocació de la subvenció i a la conseqüent pèrdua dels ajuts 
econòmics. 

 
 
SETENA. Forma i termini de presentació de sol·licit uds 
 
Les sol·licituds individuals es presentaran en el Registre General de 

l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic, conjuntament amb la petició de la 
llicència d’obres, per part dels propietaris dels immobles que són els destinataris 
dels ajuts. 
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Amb la sol·licitud s’ha d’acompanyar la documentació següent: 
 

- Fotocòpia del DNI O NIF del sol·licitant, i acreditació de la representació 
amb la que actua, si s’escau. 

- Fotocòpia de l’últim rebut de l´IBI. 
- Títol que acrediti la propietat del bé immoble. 
- Declaració responsable en la què es faci constar que la persona 

beneficiària de l’ajuda no es troba incursa en cap de les prohibicions 
contingudes en l’art. 13 de la Llei 38/2003. 

- Projecte tècnic subscrit per tècnic competent i visat pel corresponent 
col·legi professional quan la intervenció en l’edifici així ho estableixi. 

- Pressupost detallat i per partides, on consti la despesa corresponent a la 
rehabilitació de la façana subvencionable. 
 
El termini per presentar les sol·licituds a l’Ajuntament de Banyeres del 

Penedès s’iniciarà un cop publicada la corresponent convocatòria d’ajudes 
municipals al BOP i finalitzarà el 30 de novembre de l’any al que correspon la 
convocatòria de les ajudes, tret que abans s’hagi exhaurit el crèdit de la partida 
pressupostària, ja que en aquest cas el termini finarà en aquell moment.  

 
Les sol·licituds de subvenció s’atendran per ordre cronològic d’entrada al 

Registre General de l’Ajuntament. 
 
VUITENA.  Tramitació dels ajuts 
 
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds i concedir les 

subvencions, dintre de les limitacions pressupostàries, serà la Junta de Govern 
Local, òrgan que també  és competent per aprovar la convocatòria d’aquests 
ajuts.  

 
Un cop rebuda la sol·licitud es passarà a informe dels diferents serveis 

municipals i la Junta de Govern resoldrà l’atorgament de la subvenció, si s’escau. 
En cas que en la sol·licitud es detectessin deficiències, aquestes seran 
notificades al sol·licitant per a la seva esmena en un termini de 10 dies hàbils, 
comptadors des de l’endemà d’haver rebut el requeriment d’esmena.  En cas de 
no atendre el requeriment d’esmena efectuat per l’Ajuntament, s’entendrà que el 
sol·licitant desisteix de la seva petició. 

 
En el termini màxim de trenta dies a comptar des de l’endemà de la data 

de presentació de la sol·licitud, l’Ajuntament atorgarà o denegarà la subvenció. 
Si transcorregut aquest termini l’Ajuntament no emetés resolució expressa, el 
sol·licitant podrà entendre desestimada la seva sol·licitud.  

 
NOVENA. Justificació dels ajuts 
 
Un cop resolt el procediment de la concessió de la subvenció, abans de 

poder-ne exigir el pagament, el titular beneficiari resta obligat a justificar a 
l’Ajuntament que ha dut a terme la rehabilitació de la façana, en el termini de tres 
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mesos des de la data de finalització de les obres.  
 
Els beneficiaris hauran d’adjuntar la següent documentació: 

- Declaració sobre la finalització de les obres. 
- Declaració de no haver obtingut més subvencions o ajuts. En cas d’haver 

sol·licitat o rebut altres subvencions o ajuts, hauran de presentar 
acreditació documental de la subvenció sol·licitada o rebuda.  

- Fotografia del cartell anunciador de la subvenció municipal concedida.  
 
DESENA. Pagament dels ajuts 
 
Amb caràcter previ al pagament de l’ajut atorgat es farà una inspecció per 

part dels serveis tècnics municipals a l’objecte de verificar que les actuacions 
realitzades s’ajusten a les obres per a les quals s’ha sol·licitud subvenció 
municipal. A tal efecte, es prendran fotografies que acreditin l’execució de les 
obres per a les quals s’ha obtingut la subvenció, que s’adjuntaran a l’informe 
tècnic corresponent.  

 
L’import dels ajuts serà ingressat al compte corrent facilitat pel beneficiari 

en el moment de realitzar la sol·licitud, sempre que en sigui titular, prèvia 
justificació en els termes previstos en la base novena d’aquesta Ordenança. 

 
ONZENA. Revocació de les ajudes concedides 
 
D'acord amb el que disposa l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions, s'ha de revocar la subvenció quan, 
posteriorment a la resolució de la concessió, el beneficiari d'aquesta incompleixi 
totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està 
condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. 

 
Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte 

l'acte de concessió i pertoca el reintegrament de les quantitats percebudes 
indegudament. 

 
DOTZENA. Reintegrament de les ajudes concedides 
 
D'acord amb el que disposen els articles 37 i 38 de la Llei 38/2003 , de 17 

de novembre, general de subvencions, el beneficiari ha de reintegrar totalment o 
parcialment les quantitats rebudes, i si n'és el cas, l'interès de demora, en els 
casos següents: 

 
• L'incompliment de la finalitat per a la qual es concedí la subvenció. 
• L'obtenció de la subvenció sense que es compleixin les condicions 

requerides per a això, o quan s'alterin les condicions tingudes en compte 
per concedir-la, sempre que sigui per causes imputables a l'entitat 
beneficiària. 

• L'incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, en 
els termes establerts en l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. 
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• La concurrència de subvencions incompatibles per a la mateixa activitat. 
• La negativa a sotmetre's a les actuacions de comprovació i control 

previstes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, o l'obstrucció 
injustificada d'aquestes actuacions. 
 
Per reintegrar les ajudes s'han d'aplicar els procediments prevists per a 

aquest efecte en els articles 41,42 i 43 de la Llei 38/2003 , de 17 de novembre , 
general de subvencions , en els quals s'han de garantir l'audiència a les persones 
interessades. 

 
Les quantitats reintegrades tenen la consideració d'ingressos de dret 

públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment. 
 
 
 
TRETZENA. Règim d’infraccions i sancions 
 
El règim d'infraccions i sancions administratives aplicables serà l'establert 

en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i , 
en el seu cas, a la normativa de desplegament en matèria de subvencions que 
hagi aprovat l'entitat que tingui atribuïda la gestió d'aquests ajuts. 

 
CATORZENA. Incompatibilitats 
 
La concessió d’aquesta subvenció serà compatible amb altres ajuts, 

sempre que els ingressos totals obtinguts per finançar l’actuació no superin el 
cost de l’activitat subvencionada.  

 
Els beneficiaris d’aquestes subvencions no podran fer una nova sol·licitud 

que afecti a la mateixa façana fins transcorregut un període mínim de 8 anys des 
de la data de finalització de les obres de rehabilitació que ja van ser objecte de 
la subvenció.  

 
La manca de justificació de la subvenció donarà lloc a la revocació, sens 

perjudici de la responsabilitat en que hagi pogut incorre el beneficiari en cas 
d’haver comés falsedat en la seva sol·licitud. 

 
QUINZENA. Dret supletori 
 
En tot allò no previst expressament en aquestes bases, s'atendrà a les 

disposicions contingudes en la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de 
subvencions, i el corresponent Reglament que la desplega, aprovat per Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol.  

 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquestes bases entraran en vigor al dia següent de la seva publicació en 

el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i romandran vigents fins que no 
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se n’acordi la seva modificació o derogació expressa.  
 
 
 
 
 
La Sra. Alcaldessa pregunta si hi ha alguna intervenció. 

 
El Sr. Jordi Guasch respon, Res, votarem en contra. 
 
RESULTAT 
 
L’Alcaldessa procedeix a les votacions aprovant-se el punt amb 7 vots a 

favor dels grups PSC, BNY i ICV i 3 en contra del grup polític CIU.  
 

 
 

Just votat el punt anterior el Regidor Joan Roig s’aixeca i surt de la Sala 
Plenària per una urgència. Torna en breu.  
 
 
19./ PRECS I PREGUNTES 
 
 

La Sra. Alcaldessa dona pas als precs i preguntes i manifesta que com no 
hi ha preguntes per respondre del Ple anterior. I insisteix que les preguntes que 
hi hagin es sol·licita que siguin clares i breus. 
 

El Sr. Jordi Guasch fa la primera pregunta. 
  

En els darrers mesos hem pogut observar que el servei de vigilància ha estat 
totalment inexistent, i els veïns de les urbanitzacions, i la resta de nuclis han 
deixat de veure patrullar el cotxe de la guàrdia municipal. Un  servei creat fa uns 
vuit anys i que havia tingut una bona acceptació, i que havia contribuït a millorar 
la sensació de seguretat dels nostres veïns. 
No ens consta que s´hagi fet cap tràmit, ni que s’hagi informat oficialment de la 
supressió d’aquest servei, i molt menys que s’hagi fet cap consulta al respecte. 
Simplement s’ha suprimit. 
 

- Ens poden informar del motiu d’aquesta supressió? 
- Com és que no s’ha informat públicament d’aquesta decisió i encara hi ha 

veïns que creuen que gaudeixen d’aquest servei? 
- Quan pensen comunicar-ho? 
- És una situació temporal? O és definitiva? 
- I finalment, abordant l’aspecte legal, és correcte que uns treballadors que 

es van contractar per fer unes feines determinades i amb uns perfils 
adients ara desenvolupin aquestes tasques? 
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La Sra. Alcaldessa respon que contestarà en el següent  Ple. 
 

El Sr. Jordi Guasch fa la segona pregunta. 
Després de veure reconvertir els vigilant municipals en membres de la brigada i 
de veure com encara es vol incrementar amb la contractació d’un membre mes 
aquesta brigada, ens preguntem si és necessari tenir una brigada municipal amb 
tant de personal o realment s’està sobredimensionant. Si els números no ens 
fallen estam parlant que amb aquestes dues mesures la brigada passarà a tenir 
3 persones a tenir-ne 6 justament el doble. 
 

- Ens poden dir en quin criteri s’han basat per fer aquest increment? 
- Hi ha algun estudi de costos que justifiqui aquesta necessitat? 

 
La Sra. Alcaldessa respon que contestarà en el següent  Ple. 
 
El Sr. Jordi Guasch interpel·la la tercera pregunta. 

En el decurs del mandat anterior, el nostre equip de govern va ser molt criticat 
per haver rescindit el contracte de manteniment de l’enllumenat públic i no haver-
lo tret a concurs immediatament. Per part de dos dels partits que actualment 
estan al govern, es va posar en dubte la legalitat d’aquella situació i se’ns va 
advertir de les possibles responsabilitats en què podria incórrer l’Ajuntament si 
no tenia contractada una empresa per dur a terme aquest manteniment. 
Després de pràcticament un any del seu govern, tampoc hem vist que vostès 
hagin avançat en aquest sentit i hagin preparat un plec de clàusules per 
contractar aquest servei. És més, davant de la nova dimensió de la brigada 
municipal, es podria intuir que pretenen que aquest manteniment es dugui a 
terme amb mitjans propis. 
 

- Ens poden dir si pensen treure a concurs aquest servei? 
- O pel contrari pensen mantenir aquesta situació de la qual en el mandat 

anterior tan es van preocupar d’advertir-nos? 
 
La Sra. Alcaldessa respon que recolliran les dades i contestarà en el 

següent  Ple. 
 

El Sr. Jordi Guasch interpel·la la quarta pregunta. 
Pel fet de que és un tema prou important, potser dels mes importants que tenen 
sobre la taula, i havent transcorregut gairebé el primer any del seu mandat, en 
aquest Ple també els fem alguna pregunta obligada en relació a l’estat de 
tramitació dels projectes de reparcel·lació i urbanització dels Boscos, així com 
dels litigis que hi han estat interposat. 
 

- Ens poden informar quins avanços han fet vostès sobre aquests 
expedients? 

- S’ha pogut assolir algun acord amb les parts implicades o, si mes no, amb 
alguna d’elles? 

- Hi ha hagut alguna resolució judicial? 
- En definitiva, s’ha avançat alguna cosa en aquests mesos del seu govern? 
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El Sr. Amadeu manifesta la seva intenció de contestar i li argumenta que 

li farà un petit resum de com va això, i potser al proper Ple ho podré ampliar. 
 
S’ha fet reunió amb la Junta dels Boscos. 
 
Es va fer, i es va explicar com està el procés i el que pretenem portar des de 
l’Ajuntament, a la reunió que es va fer per tots els veïns dels Boscos. Es va fer 
primer, una reunió amb la Junta, i després una reunió al Centre Cívic amb tots 
els veïns de Boscos. 
Dels tres contenciosos podem dir que: 

- El primer Contenciós 23/2015 i després de l’aprovació per les dues parts, 
es va acordar presentar l’acumulació conjunta. 

- El segon, el de l’Entitat Urbanística 542/2014 està parat per anar 
conjuntament les dues parts. 

- El tercer Contenciós 17/2016 tenim pendent per la setmana del 23 de 
maig, una visita amb l’arquitecta i es miraran tots els projectes. Inicial que 
va fer la Diputació de Tarragona, i factures en relació a les obres de la 
urbanització, com també el modificat pel Raimon. 
Amb aquest acord, entre ells i nosaltres, atura el Contenciós 17/2016 que 
parla de totes les deficiències  

El Sr. Benach conclou dient que això és lo que vam parlar a l’última reunió.  
 
El Sr. Jordi Guasch contesta dient que no com  a pregunta ni per res, sinó 

com oferiment, nosaltres vam gestionar més encertadament o menys 
desencertadament depèn de cadascú, aquesta tramitació, i si en algun moment 
podem aclarir algun punt que vosaltres tingueu dubtes, no tingueu cap mancant-
se de preguntant-se qualsevol cosa perquè això es va fer així o es va d’altre 
manera ja que no tenim cap voluntat d’amagar ni de fer coses rares. 
 

La Sra. Alcaldessa li dóna les gràcies i li replica dient això hagués estat el 
primer dia i li torna a donar les gràcies. Acaba dient que comptaran amb ells.  

 
S’origina un debat entre els regidors. 

 
Finalment el Sr. Jordi Guasch expressa que és un tema que es complica 

enormement perquè els dos tècnics principals cap és viu desgraciadament. A les 
hores,  moltes coses o es tenen que intuït o s’han d’anar buscant. Per tant, la 
nostra col·laboració en els punts que estiguin relacionats en aquest moment, 
estem a la vostra disposició. 

 
El Sr. Jordi Guasch interpel·la la cinquena pregunta. 

Una  pregunta que vam fer al Ple del mes de febrer, i que fins a la data d’avui no 
recordem que s’hagi respost. 
Amb més o menys encert, nosaltres considerem que amb menys, perquè han 
acabat amb el sacrifici innecessari de 17 arbres, vostès han acabat les obres de 
la segona fase d’arranjament de les voreres del Priorat. Són unes obres que han 
permès millorar, i molt, la mobilitat dels vianants per aquest nucli, i l’aspecte 
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general dels carrers. Però com vostès ja deuen saber encara hi ha moltes 
voreres en malt estat o inclús sense fer. Les dues primeres fases que vam 
executar es van fer amb càrrec a l’Ajuntament, mitjançant subvencions, perquè 
enteníem que eren unes voreres existents que pertocava a l’Ajuntament el seu 
manteniment i reparació, però la resta de voreres que no estaven fetes caldria 
que fossin assumides, si mes no en part, pels propietaris. 
 

- Com pensen vostès gestionar aquestes actuacions pendents? 
- Pensen fer-ho amb contribucions especials, amb un PMU,...? 
- Per quan tenen prevista alguna actuació en aquest sentit? 

Això va quedar pendent. 
 

La Sra. Alcaldessa contesta dient, Concretament vam contestar que la 
nostra intenció era arreglar-les, com era la vostra, saps un altre vegada torno al 
secretari, que hem estat un any sense secretari, i  moltes de les coses no es 
poden acabar, llavors hi ha moltes coses que estan pendents i en el transcurs 
d’un any acabem de tirar endavant els projectes que teníem per aquest any. 
 

El Sr. Jordi Guasch expressa que una cosa és la dificultat en tirar-los, que 
ho entén. 

 
La Sra. Alcaldessa li contesta dient que s’ha de preparar. 
 
El Sr. Jordi Guasch segueix la seva intervenció dient i un altre cosa són 

les previsions, i la voluntat que hi ha.  
 

La Sra. Alcaldessa manifesta que la voluntat ja està contestada. S’ha de 
fer.  

 
El Sr. Amadeu intervé recolzant que tenen la intenció de fer-ho. 

 
El Sr. Jordi Guasch pregunta que si les voreres que falten per fer, que no 

es va fer mai en el seu moment, penseu assumir les despeses l’Ajuntament al 
100%.  

 
La Sra. Alcaldessa respon que ho tenen que mirar dins la legalitat.  
  
El Sr. Amadeu diu que es van comprometre i aniran avançant en el tema 

i arreglant les voreres. I afegeix tot seguit que en els Pressupostos tenen una 
partida destinada per això. 
 

El Sr. Joan Roig manifesta que per això pensem en la brigada. 
  
El Sr. Jordi Guasch recalca que la pregunta no va en cap mala intenció si 

no perquè no es produeixi un greuge comparatiu, és a dir, hi va haver un munt 
de gent que va fer les seves voreres i les va tenir en bones condicions, però amb 
el pas del temps es van deteriorar. La gent va fer les seves inversions i va pagar 
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les seves voreres i ara entenc que l’Ajuntament haurà d’assumir. Tanca 
l’exposició dient que no trobaríem just que l’Ajuntament no pagués les voreres.  
 

La Sra. Alcaldessa estableix que el mateix passa amb la neteja de finques. 
Primer ho has d’assumir i després passar el càrrec, però que no es volen 
avançar. 

 
El Sr. Jordi Guasch torna a insistir que els que tenien voreres ho va pagar 

l’Ajuntament i qui no en té l’haurà d’assumir.  
 
 
El Sr. Jordi Guasch interpel·la la sisena pregunta. 

Tot i que per part seva va quedar pendent de resposta en anterior Plens. Hem 
pogut observar que la facturació mòbil ha passat dels aproximadament 300 euros 
mensuals que hi havia a l’anterior mandat a més de 800 euros que costa 
actualment. És a dir, que s’ha duplicat i gairebé triplicat el cost d’aquest servei.  

- Es pot confirmar si són certs aquestes xifres que hem pogut deduir per les 
factures que hem pogut veure.  

És més hem pogut veure que hi havia una penalització de 1559 euros per 
resoldre anticipadament el contracte que hi havia en aquell moment. 
En cas afirmatiu, costa d’entendre aquest increment de cost només amb la 
justificació de que la nova companyia té millor cobertura. 

- Ens poden dir si aquesta companyia els ofereix algun servei addicional 
que justifiqui aquest increment del cost? 

- Ens poden dir quins models de telèfon ha facilitat aquesta companyia per 
la migració de les línies de l’Ajuntament?  

 
El Sr. Benach contesta dient que la telefonia mòbil és Moviestar i no vol dir 

que només sigui telefonia mòbil. El poble de Banyeres hi haurà de saber. Es 
compromet a desglossar-lo, i torna a insistir en que està tot ficat junt. Insisteix en 
el que van dir, que els mòbils dels regidors ho van pagar ells però ve dintre 
d’aquesta factura i quan entra aquesta factura ho han de deduir de lo que se’ls 
hi descompta de la nòmina. Torna a insistir que tot això s’ha de desglossar. 
Segueix la seva intervenció dient que la penalització sempre hi és quan canvies 
de companyia, però que només és una vegada la penalització. Aclareix que el 
que s’ha fet es unir la mòbil amb la telefònica i que han cablejat tota la instal·lació 
de l’Ajuntament, s’ha  fet un cablejat al col·legi públic i al centre cívic, que 
acabaran aquesta setmana. Ho tenen que anar a parlar amb els serveis tècnics 
de telefònica. Les factures no seran repetitives, els telèfons mòbils algun dia es 
pagaran. Insisteix que també va ser sorpresa per ells quan van veure la factura 
de 800 euros i entenen que això s’ha de desglossar i comunica que hi ha un 
treballador de l’Ajuntament treballant.  
Creu que amb la companyia que tenim van molt més ràpid, poden parlar amb els 
regidors, amb l’Ajuntament i amb l’escola fora d’horari públic.  
Expressa que s’està millorant i que donaran resposta en el pròxim Ple. 
 

El Sr. Jordi Guasch interpel·la la setena pregunta. 
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Ens hauran de disculpar que siguem tant insistents amb aquest tema, però com 
ja hem dit anteriorment, ja porten vostès gairebé un any de legislatura i seguim 
sense saber com pensen gestionar la figura del regidor de guàrdia. Inicialment 
se’ns va informar que estaven mancats de línies de telèfon. Més endavant se’ns 
va informar que alguns veïns ja tenien el telèfon del primer tinent d’alcalde. I 
posteriorment que aquesta funció la durien a terme el Sr. Benach i el Sr. Roig. 
Però el cert és que a hores d’ara no ens consta que s’hagi fet públic cap telèfon 
per tal que qualsevol veí que tingui un problema urgent a resoldre i vulgui posar-
se en contacte amb algun responsable municipal, o la figura que vostès van 
prometre del regidor de guàrdia, ho pugui fer. I amb mes importància que mai, 
ara que han suprimit el servei de vigilància municipal. 
 

• Ens poden informar si tenen realment d’implantar aquesta figura del 
Regidor de guardia ? 

• I si realment és així quan pensen fer-ho ? 
 

El Sr. Benach contesta dient que hi ha molta gent de Banyeres i tothom que 
ho necessiti tindran el seu telèfon i que està aquí a l’Ajuntament i és públic per a 
tothom. Segueix dient,  que igual que estem canviant la telefonia mòbil, ho estem 
preguntant no només a telefonia sinó també al cap dels Mossos d’Esquadra pel 
tema dels telèfons. Nosaltres el que necessitem és que es canviï tota la xarxa. 
Explica un problema amb la telefonia que tenen ja que quan es truca apareix un 
número que no és el de l’Ajuntament i que es solucionarà quan es canviï tota la 
xarxa, ja que queda el consultori mèdic. Recalca la premissa que tot això va en 
un pack. Explica que el telèfon ha de funcionar sempre que algú truqui i que el 
número de telèfon aparegui i que no contestaran números ocults. Expressa que 
això comporta un procés, ja que no volen que la gent truqui per trucar, i per això 
estan parlant amb els Mossos d’Esquadra, perquè si algú truca per gastar una 
broma es pugui sancionar. 

 
El Sr. Guasch exposa que si els podessin informar ara o en un altre moment  

el que s’està fent en el consultori.   
 
El Sr. Benach contesta que el que es vol fer en el consultori una és el procés 

del cablejat (telefonia) que ja ho estan fent perquè Santa Tecla ja va canviar 
l’ordinador perquè vagi molt més ràpid. 

 
La Sra. Núria Figueres respon que no funciona. 
 
El Sr. Benach respon que l’ordinador funciona però la xarxa no funciona. 

Continua dient que el que van darrere és de la fibra òptica, en principi ho volien 
ficar soterrada però els hi diuen que segurament ens l’ha ficaran cablejada. El 
que estan buscant és que el cablejat els hi passi fins el consultori mèdic. 
L’Alcalde tanca la seva intervenció dient que s’està passant ja. 

 
La Sra. Alcaldessa expressa que el dilluns es va trucar a l’Administració de la 

xarxa de Santa Tecla explicant el problema que hi havia, que era general de tots 
els dispensaris, en el qual necessitaven una fibra òptica. Els hi van fer arribar un 
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petit escrit de com tenien que demanar a Telefónica que posessin la fibra òptica 
al dispensari. Ells pagarien el que fos perquè això funcionés. Acaba dient que lo 
que ha d’entendre la gent és que ells funcionen amb xarxa, per molta telefonia 
que tinguis no funciona. No és el telèfon, sinó la xarxa. Ho fica Santa Tecla a 
cost de Santa Tecla, perquè no diguin que ficant fibra òptica al dispensari i no la 
tinc a casa.  

 
El Sr. Benach manifesta que la velocitat del telèfon, del sistema era molt lent, 

una cosa és un correu electrònic i l’altre cosa es baixar-te una radiografia. 
 
La Sra. Núria Figueres que per un tema personal va anar al consultori i que 

tenien problemes entre ells. I torna a insistir que el problema és la xarxa.  
 
Es produeix un debat entre els regidors.         

 
Tanca el punt el Sr. Guasch dient que ell creu que no és problema de la xarxa, 

de la telefonia ni del wifi sinó de la seva central de servidor. 
 
Es procedeix el debat concloent unànimement que tan de bo es solucioni.   

 
El Sr. Jordi Guasch interpel·la la vuitena pregunta. 

Els agradaria disposar de la memòria anual dels serveis socials.  
 
Prenen nota i la Sra. Alcaldessa exposa que serà facilitada quan es tingui. 
 

El Sr. Jordi Guasch interpel·la la novena pregunta. 
En referència a un punt que hem tocat en l’ordre del dia, la xarxa d’informació 
local ens agradaria saber com està realment la ràdio. Se’ns va informar en la 
Junta de Portaveus que es trauria a concurs una plaça de tècnic de ràdio, però 
com la directora ja no hi és. Si ens podeu posar una mica d’aigua clara sobre 
aquesta situació i per on anireu.  
 

La Sra. Alcaldessa explica que funciona amb la xarxa. Tenia el contracte 
la Sra. L però que en principi no hi ha ningú. 

 
El Sr. Guasch pregunta si aquesta és la voluntat. 
 
La Sra. Alcaldessa contesta que de moment no ho saben però que les 

feines que feia la Sra. L, com les rodes de premsa això es continua fent les rodes 
de premsa utilitzant més la pàgina web i el facebook. 

 
El Sr. Guasch pregunta si hi ha gravació pròpia.  
 
La Sra. Alcaldessa contesta que gravació pròpia no hi ha, perquè va a 

través de la xarxa. La Sra. L no només feia això, sinó rodes de premsa i això 
s’està potenciant utilitzant la pàgina web i el facebook.  
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El Sr. Benach vol fer un incís ja que pel tema del cost de telefonia que s’ha 
de desglossar, hi ha hagut algaravia per part del públic, en el tema de la ràdio no 
hi ha hagut queixes que sapiguem i que el cost de la ràdio era 1200 euros cada 
mes. Cost que ens estem estalviant.  
 

El Sr. Jordi Guasch interpel·la la desena pregunta. 
En el passat ple del mes de febrer es va formular una pregunta que va quedar 
pendent de contestar i que a hores seguim sense haver-ne obtingut resposta. I 
era referent a un suposat informe emès pels serveis tècnics municipals en data 
de desembre de 2015 del qual se’n feia referència en un escrit d’ENDESA 
referent a la implantació d’una línia elèctrica a tocar del nucli de Saifores.  
 

• Ens poden informar en quin sentit es pronuncia l’Ajuntament en aquest 
informe? Si ho fa de forma favorable, o desfavorable?. I si hi imposa algun 
tipus de condicionant?. 

• Seria possible que ens facilitessin còpia d’aquest informe ? 
 
En aquell Ple el Sr. Benach va manifestar que a Saifores es faria soterrada, 
mentre que a la reunió informativa que fa pocs dies vostès van fer als veïns de 
Saifores se’ls va comunicar que es faria tota la línia aèria. 
 

• Per tant, hem d’entendre que aquest equip de govern desisteix de la 
voluntat dels tres anteriors equips de govern per tal que ENDESA 
reconsideri la possibilitat de soterrar total o parcialment aquesta línia i no 
pensa recórrer aquesta implantació. És així? 

 
El Sr. Benach exposa que en el pròxim Ple ho ampliarà però que la 

voluntat era fer-ho soterrat, però les voluntats no sempre es compleixen.  
 

La Sra. Ida Berdusan manifesta que volia aprofitar per dir que li ha agradat 
que es digués que ha sigut la primera reunió informativa a Saifores, perquè els 
veïns de Saifores que no teníem terres a expropiar no estaven gaire informats 
del tema. 

  
El Sr. Guasch li contesta dient que no ha dit la primera reunió informativa 

sinó una reunió informativa.  
 
 El Sr. Benach exposa que estaven informats els afectats però no tot el 
poble. Continua dient que s’han fet reunions amb la companyia elèctrica, 
juntament amb tots els responsables dels polígons, el Foguet que és el de 
Banyeres, la direcció d’Idiada, el Corte Inglés, com també Alcaldes dels municipis 
afectats. 
 

El dimecres onze del cinc del 2016 es va fer una reunió explicativa a 
Saifores sobre el tema de la línia de mitja tensió, es va fer la primera reunió 
informativa a Saifores. Aquí es veritat que vam dir, poder em vaig anticipar en 
l’últim Ple, que es feia soterrat, però es veritat que vam dir ja s’ha autoritzat des 
d’alt per Decret, es farà la línia de mitja tensió, i es va explicar el projecte, per on 
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passaria, la torre que hi hauria. Hauríem de fer una miqueta de resum pel tema 
de Poet, és una història de fa deu anys, continua dient que igual que lo dels 
boscos si tinc algun dubte ja us preguntaré. 

 
El Sr. Guasch respon dient que si el pot ajudar.  
 
El Sr. Amadeu segueix amb la seva exposició dient que això és un 

problema de fa 10 anys, en el Poet tenia que anar una línia de tensió. El poet és 
el polígon que tenim al nucli de Banyeres que no s’ha recepcionat i aquest tràmits 
són molt lents. Mentre estava el tràmit aquest, va vindre Idiada i va demanar 
ampliació de la línia i es va procedir a fer un altre modificació. El nucli de 
Banyeres tenim la subestació a Castellet. Totes les línies tenien que passar pel 
nucli de Banyeres, passaria la del Poet i passaria la de Idiada que això ho va 
demorar i després va vindre la del Corte Inglés ... la de la Bisbal i al final, FECSA 
ENDESA inclús amb altres ajuntaments vam dir que ho aturem perquè per 
Banyeres del Penedès està passant quatre línies o cinc i això serà un caos. Aquí 
es va fer i es va plantejar una línia ja que en principi anava una línia amb altes 
torres. L’Alcalde de la Bisbal ara ex alcalde va proposar que les torres fossin més 
petites, que són les torres normals que veiem per tot arreu, l’únic que són de 
dotze cables. Per lo tant, els pagesos afectats no tenen quatre puntals tan grans 
sinó que les torres són més reduïdes. I el traçat es va aprofitar per tirar-lo al final 
pràcticament al final del municipi de Banyeres. Acaba dient que això és el que 
van anar a parlar a Saifores amb el document aquest.  
Aquí tenim, una cosa és lo que l’Ajuntament de Banyeres vulgui i  sense acabar 
la frase segueix exposant que l’última reunió que van fer, va ser al Departament 
d’indústria i Energia a Tarragona per arribar a una mediació conjunta amb tots 
els afectats, matisa que afectats es refereix als polígons ja que l’Ajuntament no 
és afectat directament sinó demanen la llum però si que són afectats com a 
Municipi  En aquesta reunió hi va anar els responsables dels polígons, nosaltres, 
el director d’Idiada, el del Corte Inglés, l’Alcaldessa de la Bisbal del Penedès 
afectada, l’Alcaldessa de Banyeres i l’Alcaldessa de Santa Oliva. 
Ens estem movent, estem arribant a acords i és veritat que al final preguntarem 
a qui ho tinguem que preguntar, ho parem, podem fer alguna cosa, soterrat 
doncs, ho demanen tot soterrat, esperem deu anys més a que el Poet es fiqui 
perquè tenim dues empreses que estan demanant l’electre al Poet, el Corte 
Inglés vol arrencar i són molt llocs de treballs i les torres aquestes, poder gràcies 
que hi ha alcalde i a tots els alcaldes que hi havien en aquells moment en la 
comarca que van decidir per unes torres més petites. El petit resum que puc fer, 
de les negociacions que estem fem. Si tenim algun dubte més, parlarem i el 
proper dia si tenim... 
 

El Sr. Guasch manifesta que els hi va sorprendre llegir un escrit 
d’ENDESA on manifestava que hi havia un informe tècnic de l’Ajuntament de 
Banyeres suposadament favorablement a les torres. 

 
El Sr. Benach comença a dir els tècnics però no acaba la frase. 
 
Es produeix un debat entre els regidors. 
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El Sr. Guasch pregunta si en algun moment l’Ajuntament de Banyeres s’ha 
pronunciat favorablement a les torres. 

 
El Sr. Amadeu estableix que tot aquest procés que va fer l’antic 

Ajuntament tot és favorable, és el mateix tècnic que ho va desenvolupar és el  
que tenim ara. Després van aprofitar el canvi de legislatura i això ho vam retreure 
doncs van aprofitar el canvi de legislatura perquè durant la campanya ho vam 
parar i va ser quan vam fer el canvi de legislatura quan va vindre per Decret 
aprovat per la Generalitat. Els nostres tècnics municipals després de lluitar tan 
de temps ho van veure per perdut i ho van acceptar, van dir que acceptaven les 
condicions aquestes, sempre que les torres fossin més petites es posessin lluny. 

 
La Sra. Alcaldessa diu que quan vam anar a energia i indústria, el primer 

que ens van dir és que no valia enviar els recursos, que això hauria d’anar al 
contenciós directament, o sigui que ja en el moment que vosaltres vau fer la 
última al·legació ja no eren al·legacions, s’havia d’anar directament al contenciós 
o sigui per moltes al·legacions que facis ja no farem res, llavors a Industria i 
Energia, van dir si voleu anar a Contenciós són deu anys més, has de mirar tot i 
decidir que volem fer.  

 
 El Sr. Amadeu manifesta que aquí ho proposarem si s’accepta, no 
s’accepta el projecte. Referent a que ho ficarà per Ple. 
 

El Sr Guasch.- Si, si, saben les conseqüències. 
 
La Sra. Alcaldessa esposa que el contenció s’hauria d’haver instat si no 

s’estava d’acord amb això, no  quant ja el Prec està aprovat desprès de deu anys, 
això és lo que en principi lo que ens van dir a Industria. 

 
Es produeix un debat entre els regidors, i la Sra. Alcaldessa. 
 
El Sr. Amadeu exposa que una cosa és que nosaltres haguem acceptat lo 

que han dit els nostres Tècnics i que en tirar endavant, però encarà queden dos 
documents que signar o sigui un és conjunt entre tots els municipis i tots els 
afectats, i aquí està l’Ajuntament de Banyeres, i aquí al Ple ho decidirem, o sigui 
decidirem, si tots es volem mullar a que no o dir que es faci una torre amb 
aquestes condicions estiri endavant pel polígon, ens haurem de mullar o sigui de 
moment nosaltres em fet uns passos perquè s’ha de fer, no podem dir que no es 
fessin els passos però haurem d’anar a negociar fins al final. 

 
El Sr. Guasch manifesta que si en algun moment voleu sapigueu com van 

anar les converses amb nosaltres, perquè vam anar a industria a Barcelona. No 
continua la frase.  

El Sr. Amadeu diu que també vam parlar amb un dels representats de 
l’Ajuntament Banyeres, representant entre cometes vull dir una de les persones 
que havien delegat de l’Ajuntament de Banyeres en anar a les reunions que era 
un dels afectats i propietari del POET. Vam parlar amb ell, s’ha expliacat al 
projecte, i ens ho ha dit, o sigui. 
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El Sr. Guasch. Constes dient que només faig una reflexió, i la deixo aquí 
en l’aire, i ja traureu les vostres conclusions, un és que vam tenir directament 
amb Endesa i van dir que si voleu soterrat cap problema, que paguin els 
interessats. 

 
El Sr. Amadeu exposa que els interessats que són gent de Banyeres 

també no ens oblidem. 
 
El Sr. Guasch respon que clar, gent de Banyeres i no, hi ha gent de Sta. 

Oliva, de la Bisbal. 
  
Es produeix un debat entre els regidors. 
 
El Sr. Amadeu diu cadascun paga el seu tram. 

 
La Sra. Núria Figueres manifesta en el plenari que vol fer un incís, el tros 

d’Idiada estarà soterrat. 
 

El Sr. Amadeu respon dient, fem un altre incís, perquè el poble de 
Banyeres ho ha de saber. Idiada esta soterrat, perquè quant es va fer Idiada  que 
és el polígon de  la Bisbal es va fer tot soterrat. Fecsa Endesa no soterra res. 
Fecsa Endesa tot lo que tenim a les vinyes ho deix aeri, i quant arriba a Idiada 
soterra perquè quan es va fer el polígon cosa que no es va fer en molts llocs, es 
va fer soterrat. Per lo tant, deixem aquest incís. Deixem-ho clar. No soterra, 
estava programat perquè es va fer en el seu dia, perquè es va fer ben fet. No és 
que arribi la Bisbal i ara soterra. No ho entenem malament. 

 
El Sr. Lluis Inglada intervé dient que no és un tema de diners, no estem 

parlant d’un tema econòmic. Estem parlant d’un tema de si es diu soterrat es té 
que canviar tot el projecte i són deu anys.  

 
Es produeix un debat entre els regidors.  
 
El Sr. Guasch manifesta que això t’ho diuen ells. 
 
El Sr. Benach respon que això està molt clar i aquí en el plenari ho haurem 

de decidir i acabo dient que tenim industries que es volen ficar en el Poet i això 
són molts llocs de treball i interessos. Volem aturar-ho 10 anys més? Doncs en 
el plenari que ho decidim cada partit haurà d’assumir les seves conseqüències. 

 
El Sr. Guasch exposa que són molt conscient que hi ha aquesta balança 

no acaba la frase. 
 
El Sr. Amadeu tenim un polígon i l’únic que tenim no funciona... 

 
El Sr. Guasch continua la seva exposició de la balança. Hi ha per una part, 

donar subministrament a unes empreses que ara faria falta més que mai i per 
l’altre part, un espai natural nostre. 
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El Sr. Benach insta que ja passa una torre per allà. Ja passa aquella torre, 
va paral·lela. Hi ha un pilar en aquella torre i ho saps tu que ho has mirat. La torre 
número 22 és la mateixa, l’únic que la canvien i la fiquen de dotze pisos. 

 
El Sr. Guasch diu que no sé ara el projecte com està. 
 
El Sr. Lluis Inglada intervé dient que es va anar a Saifores i se’ls va 

explicar això. Ells són conscients. 
 
Es produeix el debat entre els regidors. Es desprenen frases aïllades. 
 
El Sr. Benach acaba dient que no vol dir que ho acceptin referint a Saifores 

però som conscients que quan passa el AVE, quan passa el Ferrovial i això ho 
entenem molt bé com a polítics. Quan des d’alt diu que passa per aquí passa per 
aquí. Perquè som conscients que vau tindre negociacions, que vau anar amb un 
polític que té molt de pes a la Comarca. I que vau barallar. Som conscients i 
tampoc és va aconseguir. I això s’ha anat aturant i allargant durant deu anys. Si 
voleu durar 8  anys més o podem dir però em sembla que la situació no està així 
ara.  

 
La  Sra. Alcaldessa es compromet a seguir negociant i intentar-ho. El 

referit a seguir negociant també recolzat pel Sr. Benach.  
 
El Sr. Benach diu que el cridarem i estic d’acord a que puguis vindre i 

participar en totes les reunions. (referit al grup municipal CIU) 
 
Després d’un debat entre els regidors, el Sr. Benach torna a senyalar que 

som conscients que heu treballat molt però arriba un moment que hem 
d’aprendre decisions i ho lluitem 10 anys més o ho assumim perquè heu fet, 
perquè això jo ho reconeix-ho. No acaba la frase. 

 
La Sra. Núria Figueres comenta que inclús es va fer una alternativa de 

passar per camins municipals perquè no haguéssim ni d’expropiar ni de .... 
 
Es produeix un debat entre els regidors. 
 
Finalment, el Sr. Lluis Inglada exposa tot això està rebutjat. No sé perquè 

hem de discutir això si està tot rebutjat. I continua dient, que hi ha dues posicions 
o es va soterrat, si es pot anar. Ho decidim tots. Es produeix debat entre els 
regidors. O que es tiri endavant així. Hi ha aquestes dues alternatives. No hi ha 
res més. Tot el demés són histories. Lo que fet o s’ha deixat de fer. 

 
Es produeix un debat entre els regidors. 
 
Finalment el Sr. Benach exposa dient al Sr. Guasch que hi ha un polígon 

que no s’ha recepcionat, on hi ha una industria que hem de tirar a terra ara mateix 
i això ens ho va dir el Departament d’indústria i energia. No m’ho expliqueu. Però 
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si es va donar permís per ficar la indústria aquí, l’hauríem de tirar en terra. Perquè 
el polígon no està recepcionat. I ho estic dient en aquest plenari.  

 
El Sr. Guasch diu que hi ha moltíssimes irregularitats i coses que s’han 

d’arreglar.  
 
Es produeix un debat entre els regidors. 
 
El Sr. Benach diu que no han parat i que no ho han deixat dintre de 

l’armari. Es produeix un debat i acaba dient que van aprofitar el moment de canvi 
de legislatura per aprovar-ho. 

 
La Sra. Núria Figueres respon dient que ho sabem. 
 
El Sr. Benach diu en aquell moment tots anem peixos. 
 
 

 
 

I no havent-hi més assumptes a tractar la Sra. alcaldessa–presidenta alçà 
la sessió a les 21.10 hores, de la qual s’estén la present acta, que signa la Sra. 
alcaldessa, amb mi, la secretaria-interventora, que certifico. 


