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Ajuntament del Penedés

ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDES EN SESSIO
ORDINARIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 24DEJULIOL DE 2008.

A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedés, essent el dia 24 de
juliol de 2008, a les 20.35 hores, sota la Presidéncia de l'Alcalde Sr. José María Abril
Palacios, assistits per el Secretari - Interventor de la Corporació, Sr. Joan Manel Ferrera
lzquierdo, es reuneixen els Regidors:

1 Sr. José María Acosta Fajardo,
2 Sra. Sonia Andrés Ramirez,
3 Sra. lda Pilar Josefa Berdusan Farre,
4 Sra. Núria Figueras Tuset,
5 Sr. Lluís Inglada Jané,
6 Sr. Avelino Menéndez Suárez.
7 Sra. Conxita Ribosa Cocinero,
8 Sr. Salvador Solé Alegret,
9 Sr. Luis F. Suárez López,
10 Sr. Jorge Santalla Montes

Els reunits constitueixen quórum suficient per a la válida celebració de la sessió que ha
estat oportunament convocada per aquest dia i hora.

Abans d'iniciar la sessió plenária el Sr. Alcalde agraeix que el grup PSC hagi acceptat
demorar una setmana la sessió plenária.

El Sr Menéndez proposa la inclusió d'un punt per la via d'urgéncia, relatiu a la proposta
presentada pel grup PSC en data 18 de juliol 2008 sobre la transparéncia informativa.

El Sr Alcalde no accedeix a incloure per la via d'urgéncia la petició del Sr. Menéndez i
comenta que es tracti per la via de precs i preguntes.

Oberta la sessió per part del Sr. President, es passa a tractar el següent:

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESIÓ PLENARA
ORDINARIA DE DATA 29 DE MAIG DE 2OO8 CIO}I'122 I SESSIÓ PLENARA
EXTRAORDINARA DE DATA 25 DE JUNY DE 2OO8 C/08/163.

2. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, PROVISIONAL, DE LA DESCRIPCIÓ DE LA
BANDERA MUNICIPAL crcanzr.

3. APROVAR, SI S'ESCAU, L'EXPEDIENT DE MODTFICACIÓ DE DRETS I
OBLIGACIONS RECONEGUTS EN EXERCICIS TANCATS HIOAIIOS.

4. DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ OEI PRESSUPOST
DE L'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÉS CORRESPONENT A
L'EXERCIC, 2007 H/o8/ooo.

5. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL
PER A L'EXERCIC¡ 2008 H/08/10e.
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APROVAR, SI S'ESCAU, L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CREDITS D'EXERCICIS TANCATS xros/100.

APROVACIÓ, SI S'ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICAGIÓ DE CRÉD|T 4/08 DEL
PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2008 H/08/0e5.

8. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA MOCIÓ PER A LA DECLARACIÓ DE
BANYERES DEL PENEDÉS, MUNICIPI LLIURE DE TRANSCÉI.¡ICS C/08/190.

9. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA MOCIÓ PER A RECONÉXER LA SARDANA
COM A DANSA NACIONAL DE CATALUNYA cIo8I,I92.

10. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA MOCIÓ PER A REBUTJAR LA DIRECTIVA
EUROPEA QUE REGULA LA JORNADA LABORAL c/08/I93.

11. DESPATX D'OFtCt.

12. PRECS I PREGUNTES

I.- APROVAGIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESIÓ PLENARA ORDINARA
DE DATA 29 DE MAIG DE 2OO8 CIO8I122I SESSIÓ PLENARh EXTRAORDINARIA DE
DATA 25 DE JUNY DE 2008 c/oo/i63.

Intervencions:

Sr. Menéndez: es queixa de que les actes no contenen el detall necessari per aixó
proposa esmenar una sér¡e de frases, que es passen a tractar una per una, accedint, el sr.
Alcalde. a la seva esmena.

Acte sequit el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació. quedant les mateixes aprovades
per unanimitat.

2.. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, PROVISIONAL, DE LA DESCRIPCIÓ DE LA BANDERA
MUNICIPAL croerrzr.

El Ple en data 16 de juny de 2005 va acordar aprovar inicialment la descripció de la
bandera municipal d'acord amb la proposta elaborada per I'assessor d'Heráldica i
Genealogia de Catalunya, Sr. Armand de Fluviá i Escorsa, de la següent manera:

Apaisada, de proporcions dos d'alt per tres d'ample (2x3), sinople (verd fosc), amb el
brancam d'or (groc) de I'escut, d'algária 11/18 de la del drap i amplária 1A27 de la llargária
del mateix drap, al centre.

Posteriorment aquest acord va ser exposat at públic mitjangant anunci al DOGC núm.4424
de data 12 de jul iol de 2005.

Atés el procediment d'aprovació de la Bandera municipal establert a l'art 40 i 41del Decret
13912007 de 26 de juny per el que es regula la denominació, símbols y el registre dels ens
locals de Catalunya, ha estat necessari exposar al públic, l'acord d'aprovació inicial, en el
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tauler d'anuncis durant un term¡ni de 30 dies.

Vist que durant els terminis d'exposició al públic no s'han presentat al'legacions.

Atés que l'órgan competent per adoptar aquest acord és el Ple amb el quórum de la
majoria absoluta segons l'art47.2.e) de la LRBRL711985 de 2 d'abril.

Per tot aixó es proposa al Ple, I'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar provisionalment la descripció de la bandera municipal d'acord amb la
proposta elaborada per I'Assessor d'Heráldica i Genealogia de Catalunya, Sr. Armand de
Fluviá i Escorsa, de la següent manera:

Apaisada, de proporcions dos d'alt per tres d'ample (2x3), sinople (verd fosc), amb
el brancam d'or (groc) de l'escut, d'algária 11/18 de la del drap iamplária 1427 de
la llargária del mateix drap, al centre.

SEGON.- Remetre I'expedient administratiu a la Direcció General de I'Administració Local
del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat a efectes de
I'emissió d'informe per part del Institut d'Estudis Catalans. Si aquest és favorable el present
acord esdevindrá definitiu i executiu.

Intervencions:

Sra. Andrés: qüestiona si la bandera presentada el dia de la Festa Major és la oficial,
doncs avui encara s'está aprovant provisionalment.

Sr. Alcalde: contesta que sí que era la oficial.

Sr. Inglada: comenta que la bandera ja estava aprovada pel Ple i que faltava aquest trámit
per remetre-la a la DGAL. Lo que s'está fent en aquesta sessió es acabar el trámit.

Acte seouit el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació. quedant la mateixa aprovada per
unanimitat.

3.. APROVAR, SI S'ESCAU, L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE DRETS I
OBLIGACIONS RECONEGUTS EN EXERGICIS TANCATS Hroa/10s.

Antecedents

1. Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostária, cal
establir si la relació de drets reconeguts i les obligacions reconegudes procedents
d'exercicis anteriors que resten pendents de cobrament ide pagament, respectivament,
responen a drets i obligacions efectivament exigibles actualment.

2. Per providéncia de I'alcaldia de data 4 de juliol de 2008 s'inicia I'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.

3. En data 10 de juliol de 2008 la regidora d'Hisenda formula la proposta corresponent, la
qual s'ha d'elevar a l'órgan plenari per a fa seva aprovació.
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4. Les modificacions proposades persegue¡xen aconseguir que els saldos pendents
reflecteixin la imatge fidel de I'entitat, tot i que en el cas d'aquells saldos que no s'han
pogut verificar de manera precisa, i sempre i quan el s'acrediti documentalment la seva
procedéncia, es tramitará el seu reconeixement, amb la corresponent modificació del
pressupost, si cal, pel crédit no reconegut.

5. Per tal que a data 31 de desembre de 2007 es poguessin realitzar les anotacions
comptables de modificació i/o baixa corresponents i així els saldos comptables que figuren
a la liquidació de l'exercici reflecteixin la situació real de l'entitat, el present acord va ser
aprovat per decret de I'alcaldia de data 16 de juliol de 2008, i resta pendent d'aprovació per
l'órgan plenari.

Fonaments de dret

1. Cal teniren compte la següent legislació: Llei general tributária, Llei 30/1992, de régim
jurídic i procediment administratiu comú (modificada per la Llei4/1999), Reglament general
de recaptació, Llei general pressupostária i Llei de garanties dels contribuents, així com a
la Instrucció de Comptabilitat aprovada per I'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de
23 de novembre de 2004.

2. Cal tenir en compte I'article 212.4 del Reial decret legislatiu 212004, de 5 de marg, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació a l'órgan
competent.

Per tot aixó, es proposa al Ple I'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar la modificació dels drets i obligacions reconeguts, integrats en
l'agrupació de pressupostos tancats, per import de 70.718,25 € i 9.323,55 €,
respectivament, el detall individualitzat de la qualfigura a I'annex.

SEGON.- Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa dels drets
i de les obligacions esmentats.

TERCER.- Incorporar aquesta resolució a I'expedient d'aprovació de la liquidació del
pressupost de I'exercici 2007.

ANNEX

a) Modificació del saldo de drets reconeguts en exercicis tancats per prescripció, errors en

líquidacions o declaració d'insolvéncia del deutor:

Any Partida Concepte lmport
1 995 11300 mDost sobre Vehicles de Tracció Mecánica 146,77
1 996 't120'l mpost sobre Béns lmmobles de naturalesa urbana 1 .388 ,12
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1997 11200 mpost sobre Béns lmmobles de naturalesa rústica 93,60
1997 11201 mpost sobre Béns lmmobles de naturalesa urbana 't.347,29

1 997 11300 mpost sobre Vehicles de Tracció Mecán¡ca 283,61
1998 11201 moost sobre Béns lmmobles de naturalesa urbana 1.375,58

1 998 11300 mpost sobre Vehicles de Tracció Mecánica 379,60
1 998 1 3000 AE 126,64

I 998 31150 lervei recollida brossa 47,33
1 999 11200 mpost sobre Béns lmmobles de naturalesa rústica 97,29
1 999 11201 mpost sobre Béns lmmobles de naturalesa urbana 1.465,48
1 999 11300 mpost sobre Vehicles de Tracció Mecánica 418,75
1 998 1 3000 AE 93,55
1 999 31150 iervei recollida brossa 49,28

2000 11200 mpost sobre Béns lmmobles de naturalesa rúst¡ca 99,23
2000 't1201 moost sobre Béns lmmobles de naturalesa urbana 1.594,44

2000 11300 moost sobre Vehicles de Tracció Mecánica 72't,92
2000 1 1400 mpost sobre Increment de Valor dels Terrenys de

{aturalesa Urbana
98,30

2000 1 3000 AE 268,48

2000 3 1 1 3 0 axa cementiri municipal 26,44
2000 31150 laxa recollida brossa 150,25
2000 35201 Suals ,|8,03

2000 38402 leintegraments neteja parcel'les 870,99
2001 11200 mpost sobre Béns lmmobles de naturalesa rúst¡ca 10't,22
2001 11201 mpost sobre Béns lmmobles de naturalesa urbana 1.727,91

2001 11300 moost sobre Vehicles de Tracció Mecánica 1 .451 ,61
2001 11400 mpost sobre Increment de Valor dels Tenenys de

{aturalesa Urbana
447,'t6

2001 1 3000 AE 1. '123,79
2001 31130 lonservació cementiri 18 ,04
2001 31150 iervei recollida brossa 92,55
2001 35201 iuals 18,03
2001 38402 {eintegraments neteja parcel.les 6.274,57
2001 55300 ixplotacions. Cánon regants Saifores 300,51
2002 11200 mpost sobre Béns lmmobles de naturalesa rústica 103,24
2002 11201 mpost sobre Béns lmmobles de naturalesa urbana 1.  ígA,ZC

2002 ' t  1300 mpost sobre Vehicles de Tracció Mecánica 't .527,91

2002 1 3000 AE 264,73

2002 28200 cro 43.20
2002 31 001 axa llicéncia d'obres 24,04
2002 3 1 1 3 0 faxa cementiri municipal 18 ,04
2002 31 140 iervei clavegueram 19,80
2002 3 1 1 5 0 ierveí recollida brossa 348,60
2002 34230 iubministrament aigua potable 78,37
2002 35201 iuals 18,03
2002 36002 lontribucions especials Plaga de I'Om 2.426,90
2003 1',t200 mpost sobre Béns lmmobles de naturalesa rústica 130,66
2003 11201 mpost sobre Béns lmmobles de naturalesa urbana 2.040.29
2003 11300 mpost sobre Vehicles de Tracció Mecánica 1.494,27
2003 28200 to 339,1 2
2003 30000 )artells d'obra 30,05
2003 31 001 axa llicéncia d'obres 116,62
2003 3 1 1 3 0 )onservació cementiri 126,28
2003 31',!40 iervei clavegueram 1.227,24
2003 3 1 1 5 0 iervei recollida brossa 522,90
2003 34230 iervei subministrament aigua -220,07

2004 11200 mDost sobre Béns immobles de naturalesa rústica 't27,56

2004 11201 mpost sobre Béns lmmobles de naturalesa urbana 3.716,31
2004 1 1 3 0 0 mpost sobre Vehicles de Tracció Mecánica 1.964,34

Ajuntament del Penedés
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b) Modificació del saldo d'obligacions reconegudes per duplicitats:

Any Part¡da Concepte lmPort
2004 422 46700 \portació Consorci Universitari del baix penedés 996.70
2006 422 22109 :actura 985/2006 cópies cd i revelats fotos escola bressol 32.85
2006 451 62201 =actura 49912006 honoraris redacció projecte pavelló

rñliesnortirl 8.294,00
9.323.55

lntervencions:

Sra. Ribosa: Exposa textualment:
"Es tracte de l'anuhció de deutes per prescripció, errors o canvis de titularitat.

En principi si ho comparem en l'any passat el canv¡ ha estat espectacular, doncs hem passat
de 208.738,99 euros a 70.718,25.
S'ha de serTusf i admetre que una paft important del 208.700 euros eren per renúncia de una
subvenció iper alguna duplicitat.. peró tot iaixf ha baixat iforga... itambé s'ha de dir que
estem treballant en aquest tema, resseguint el llistat i mirant de trobar errors, per tal de
disminuir al máxim els "morosos" doncs no és just per Ia gent que paga religiosament que
d'altres no ho facin.
S'han donat de baixa 70.718,25 euros, que son molts, peró val a dir que els més representatius
son 6.274,57 per reintegraments neteja percel.les que venen del 2001 (quan encara hi eren
vosfds/ que no han sabuttrobarel perqué.
I també 14.837,38 euros de lBl naturalesa urbana del 2006, peró que 13.000 són per canvi de
titularitat.
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2004 I 3000 AE 296,58
2004 28200 cro 814,86
2004 31 00r faxa llicéncia d'obres 264,44
2004 31130 faxa cementiri municipal 108,24
2004 31 140 ierve¡ clavegueram 't6,20

2004 31150 lrossa 522.00
2004 34230 ]ervei subministrament aigua 173,92
2005 11200 mpost sobre Béns lmmobles de naturalesa rústica 135,23
2005 't1201 moost sobre Béns lmmobles de naturalesa urbana 3.450,35
2005 11300 mpost sobre Vehicles de Tracc¡ó Mecánica 1 . 7 7 1 , 1 5
2005 I 1400 mpost sobre Increment de Valor dels Terrenys de

{aturalesa Urbana
77,50

2005 3 1 1 3 0 [axa cementiri municipal 108,24
2005 31 140 iervei clavegueram 25,20
2005 31 150 lrossa 652,50
2005 34230 iervei subministrament aigua 204,36
2006 1't200 moost sobre Béns lmmobles de naturalesa rústica 133,87
2006 11201 moost sobre Béns lmmobles de naturalesa urbana 14.ó5/r ,Jó

2006 11300 mpost sobre Vehicles de Tracció Mecánica 2.15't,79
2006 31130 axa servei cementiri 135,30
2006 31'140 )lavegueram 66,60
2006 31 150 iervei recollida brossa 790,56
2006 34230 iubministrament d'aigua potable 2.944,82
2006 35201 iuals 36.06

70.718.2s
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I un cop revisat l'expedient rebut de Base, podem dir que en més d'un 65/o els diners s'han
recuperat doncs al tractar-se de canvi de titularitat, es donen de baixa aquí peró s'ingressen per
altra banda".

Sr. Menéndez: Exposa literalment:
"Es un trabajo necesario el sanear los derechos reconocidos y obligaciones.
Siempre se nos criticó abundantemente por ello, acusándonos de no se cuantas cosas. Habría
que revisar otra vez las hemerotecas.
Ahora, no pasa casi nada de tiempo desde el último saneo, y se vuelven a hacer, en esfe caso
por CiU + lC.
Al ver /os Ísfados que vienen en la Propuesfa de l'Alcaldia, por importe de 70.718,25 €pues
hemos querido revisar el expediente para informarnos.
Nuesfra sorpresa :
La documentación que podía justificar las bajas no estaba en el expediente del Pleno como
debería estar por mandato legal.
Lo solicitamos y nos dice Secretaria y el personal de la función económica que no lo disponen
e//os.
Que lo tiene la Regidora de Hacienda.
/nsrsfimos en que tiene que esfar a nuestra disposición y no es posible.

Que tampoco localizan a la regidora de Hacienda.
Les decimos que mañana nos llamen cuando lo dispongan y nos indican que mejor llamemos
nosofros hacia el finalde la mañana.
Llamamos el miércoles hacia las 12 h. y efectivamente nos informan que ya lo teníamos a
nuestra disposición.
Personados en el lugar para informarnos obseruamos que consta de 19 pá9. de impresora
papel tipo similar al 43 de listados de personas y cargos gue se presentan a la baja.
Magnitud considerable para revisarlo en el lugar, en el tiempo que tenemos asrgnado por el Sr.
Alcalde para visitar las Oficrnas Municipales : de 10 a 14 h. Es asi no? Sr Alcalde.
Solicitamos una fotocopia para estudiarlo y bien. Pero antes de entregárnoslas se nos indica
gue no se nos pueden facilitar. Que /as podemos consultar alli mismo. Pero que por razones de
figurar datos de personas no puede ser. Aceptamos la decisión.
Pero resulta que lo que para los regidores del PSC no es posible, para la Regidora de
Hacienda sl es posible. ¿Cómo se puede justificar eso?.
Ese documento no tienen que estar bajo custodia de la Secretar'a d el'Ajuntament?
Porque no estaba bajo esa custodia?. Porque lo tenia la Regidora de Hacienda que por lo visto
no estaba en l'Ajuntament, nilocalizable.

Algunos ejemplos.
Por el vistazo que hemos echado resulta :

. Que una propiedad del Prioraf se /e da de baja más de 2.000 € al menos por una quota
urbanística. En esa propiedad exrsfe hoy una magna mansión. No es posible cobrar
ese dinero?.

. Parenfescos: creemos haber visto, aparece con varias bajas por motivos de
ilocalización, titular relacionado familiarmente con persona de esfa mesa. No se esfá
trabajando suficientemente el expediente de bajas

c Hemos visto creemos gue en varias páginas también promotor de la Casa Roja que
debe mantener titularidad en la misma. Sobre esfe caso siempre he insistido reiterada y

Plaga Ajuntament, 6 - Teléfon 671350 -Fax671228 -E-mail aj.banyeres@altanet.org - 4371 1 BANYERES Oel pe¡¡eOES - HIF P43O2OOOG



@

@
de Banyeres
(Tanagona)

coDt ExP. NÚM. DOC PAG.

ct08t'173 00 8t29

Ajuntament del Penedés

directamente ante Ia prop¡a gerencia de Base. Se frata de obtener la titularidad de sus
prop¡edades.

En fin. Por ciefto el listado de Base es de primeros de año. Del 5/01/2008. Hasta ahora ha
habido tiempo de trabajarlo, pulirlo....
Por las razones expuestas, nos manifestamos en contra".

Sr. Alcalde: que consti en acta que els regidors de la oposició poden venir a I'Ajuntament
a qualsevol hora perqué ell els atendrá.

Sr. Alcalde: li demana que parliclar, que no faci acusacions sense proves i que miri la
data de que es tracta. Ha donat a entendre que s'han perdonat 2000 euros per parentesc?
Demana que parli clar.

Sra. Ribosa: com ja s'ha dit, la gran major¡a de baixes són per canvi de titularitat, comenta
que avui ha pogut consultar la informació i que no ho ha fet, que el dossier és ampli com
sempre durant aquests 20 anys. Per qué no els has consultat abans? Per qué ara te tan
d'interés quan podrien estar revisats cada any, si la gent que hi figura és la mateixa? Se li
va oferir fotocópies sense identitats i no ho va acceptar. A més, apunta que la
documentació sol'licitada pel Sr. Menéndez estava a sobre de la taula dels Regidors.
També diu que les vaguetats sobre parentius, etc. donen peu a malantesos, que parli clar
o que ho retiri.

Sr. Menéndez: no ho retira.

Sra. Ribosa: demana que digui el nom de la persona.

Sr. Alcalde: es una falta de respecte dir que es perdonen deutes, s'está acusant sense
proves.

Sr. Menéndez: diu que no s'ha dit amb mala intenció sinó amb la finalitat de que es treballi
l'expedient.

Sra. Figueras: Declara que ara tenen els expedients a la seva disposició i que abans ells
els tenien a última hora i que les actes de junta les lliuraven cada tres mesos i ara cada
dos.

Un cop discutida la present proposta. el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació, i per 6
vots a favor dels qrups CIU i ICV i 5 vots en contra del qrup PSC, queda aprovada la
present proposta.

4.-DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ OEI PRESSUPOST DE
L'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÉS CORRESPONENT A L'EXERCICI
2007 xlosloso

En data 18 de juliol de 2008, I'alcalde va adoptar la resolució núm. D/08/186, per la qual
s'aprova la liquidació del pressupost de I'Ajuntament de Banyeres corresponent a I'exercici
2007,|a quales transcriu a continuació:
..1. ANTECEDENTS
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Presentada la liquidació del pressupost de I'exercici 2007, s'ha obtingut el resultat següent:

1.1 Respecte al pressupost de despeses:

txefctct en cuts

)ressunosl inicial 4.654.960.5i
¡lodificacions 2.138.483.6i
)ressupost definitiu 6.793.444.1
)bliqacions reconeoudes netes 2.755.495.4(
)aoaments realitzats 2.340.144.85
)bliqacions oendents de paqament 415.350,51

coDt ExP. NUM. DOC PAG.

ct08t173 00 9129

lxercicis tancats

)bliqacions reconequdes pendents de paqament a I'inici de I'exercici
190.441,3t

laixes 9.323.5r
)aqaments realitzats 180.999.3¿
)bliqacions reconequdes pendents de oaoament a final de l'exercici 118.4(

TAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT 415.

1.2 Respecte al pressupost d'ingressos:

lxercici en curs
)ressupost inicial 4.654.960.5i

Ylodificacions 2.138.483.62
)ressupost definitiu 6.793.444.1

)rets reconeouts nets 4.112.759.1
lecaptació neta 2. 1 86.799.1 1
)rets oendents de cobrament 1.925.960.0i

=-xercicis tancats

)rets pendents de cobrament a inici de I'exercici 1.228.325,31
)rets anul.lats 70.718.2!
?ecanlació 276.963.0r
)rets pendents de cobrament a final de l'exercici 880.643.91

AL DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT 2.806.604

1.3 Resultat pressupostari de I'exercici:

1 )rets reconeguts nets 4.112.759.11
2 )bliqacions reconequdes netes 2.755.495.4(

3 Resultat oressuoostari l1 -2) 1.357.263.7t
4 )esviacions positives de financamenl 1 .335.1 10,5i
5 )esviacions neqatives de financament 2.579,4t
6 )esoeses financades amb romanents líouids de tresoreria 150.318.7(
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l l l

I IRESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (3-4+5+6) 175.051.53

1.4 Romanents de crédit:

El total de romanents de crédit ascendeix a un total de 4.037.948.79 €.

1.5 Romanent de tresoreria:

1.5.1 El romanent de tresoreria, segons l'estat financer que figura a continuació:

1.5.2 D'acord amb I'article 191.2 del RDL 212004, de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, il'article 101.1 del Reial decret
500/1990, així com la regla 60.3 de la Instrucció de comptabilitat, model Normal, es preveu
que per quantiflcar el romanent de tresoreria s'han de deduir els drets pendents de
cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació.

El capital pendent de cobrament s'ha minorat, en concepte de dubtós cobrament en
150.816,30 €. Per determinar aquesta quantia s'han tingut en compte I'antiguitat i I'import
dels deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació tant en executiva
com en voluntária. No s'ha fet dotació per dubtós cobrament a les quotes d'urbanització
aprovades amb motiu de I'obra d'urbanització del PMU Boscos, atés que el dret s'ha
reconegut durant I'exercici peró la primera liquidació s'ha realitzat durant I'any 2008.

En qualsevol cas, la dotació per dubtós cobrament no implica l'anul'lació del dret reconegut

nien produeix la baixa.

Els percentatges que s'han aplicat són (criteri mínim suggerit per la Sindicatura de
Comptes):

coDt ExP. NÚM. DoC PAG.
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1 :ons líquids de tresoreria a final de l'exercici 1.551.504.44
2 )rets pendents de cobrament 2.897.174.81

)e oressuoost d'inoressos. Exercici corrent (+) 1.925.960.07

)e pressupost d'inqressos. Pressupostos tancats (+) 880.O43.9€
)'altres ooeracions no oressuoostáries l+) 121.863.7¿
noressos realitzats pendents d'aplicació definitiva ( 31.292.91

3 )bliqacions pendents de paqament 832.539.0t
)e pressupost de despeses. Exercici corrent (+) 415.350.51
)e oressuoosf de despeses. Pressupostos tancats ft) 118,4€
)'altres operacions no pressupostáries (+¡ 495.036.8i
)aoaments realitzats oendents d'aplicació definitiva l-) 77.966.74

lomanent de tresoreria total (1+2-3) 3.616.140.2:
tl laldo dubtós cobrament 150.816.3(
ilt ixcés de financament afectat 2.617.267.91
IV lomanent de tresoreria oer a despeses qenerals (l- l l- l l l) 848.055.9t
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1.5.3 S'han considerat com a excessos de finangament afectat els següents:

)artida desDeses)escripció de I'obra ixcessos de financament

t52 62201 ¡avelló oolisoortiu 3 1 8 . 3 8 1 . 1 (

t11 62707 Jlaqatzem municipal i millores serveis Saifores 48.405.4i

132 62705 )arcs infantils 8.872.5f

13 62200 )entre de dia 150.253.0:

t41 62302 )ortada d'aiqua al Priorat de Banveres 132.786.8:

142 62301 lecintes recollida veoetals 12.000.0(

1't 62705 ülillores urbanització Casa Roia 133.627.6;

11 62704 )amí de Sant Miquel a Saifores 10.294.4t

t41 62304 )bres adequació per millores pous 30.598,3',

t41 62305 iistema automátic cloració oous 10.808,8(

t11 62702 Jrbanització PMU Boscos 't.277.832.4t

t32 60001 \douisició solars 483.407.2'

2.6't7.267,9!

1.6 Estabilitat pressupostár¡a

Respecte a I'estabilitat pressupostária, el pressupost general liquidat s'ajusta al
compliment de I'objectiu d'estabilitat pressupostária, de conformitat amb el Reial Decret
Legislatiu 212007, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei General
d'Estabilitat Pressupostária (LGEP) i el Reial Decret 146312007, de 2 de novembre, pel
qual s'aprova el seu reglament.

2. FONAMENTS DE DRET

2.1. L'article 191 del Reial decret legislatiu 212004, de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i I'article 89 del Reial decret 500/1990
regulen el moment de tancament i la liquidació del pressupost.

L'article 191.3 del Reial decret legislatiu 212004, de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix el carácter preceptiu d'aquest
informe.

2.2. L'arlicle 93.1 del Reial decret 500/90 estableix que la liquidació del pressupost posa
de manifest diversos punts.

Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostária: els crédits
inicials, les modificacions i els crédits definitius, les despeses autoritzades i compromeses,
les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.

Respecte al pressupost d'ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les
seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul'lats, així com la
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recaptació neta.

2.3. L'article 93.2 del Reial decret 500/90 determina que, com a conseqüéncia de la
liquidació del pressupost, s'hauran de determinar: els drets pendents de cobrament i les
obligacions pendents de pagament a 31 de desembre; el resultat pressupostari de
I'exercici i el romanent de tresoreria.

2.4. L'article 165.1 del Reial decret legislatiu 2l2OO4, de 5 de marg, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general
atendrá el compliment del principi d'estabilitat en els termes previstos a la LGEP.

Les entitats locals, d'acord amb l'article 19 de la LGEP, en l'ámbit de les seves
competéncies, ajustaran els seus pressupostos al compliment de I'objectiu d'estabilitat
pressupostária

2.5. L'article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit I'objectiu
d'estabilitat pressupostária previst a I'article 19 de la mateixa llei hauran d'elaborar, en el
termini dels tres mesos següents a I'aprovació del pressupost en situació de desequilibri,
un pla economicofinancer corrector a mitjá termini. Aquest pla será sotmés a I'aprovació
del Ple de la corporació itramés al Ministeri d'Hisenda perqué en facielseguiment.

Per tot aixó. RESOLC:

PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de I'exercici 2007, que figura a la part
d'antecedents i que s'adjunta en annex amb el corresponent detall.

SEGON.- Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.

TERCER.- Trametre una cópia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del
Govern de la Generalitat ia la Delegació Provinciald'Hisenda. "

lntervencions:

Sra. Ribosa: Pensa que la liquidació ha estat bona i amb bons resultats.
Si ho comparem amb I'any anterior han augmentat les obligacions pendents de
pagaments i els drets pendents de cobrament. Aixó és degut a les quotes dels Boscos.
Peró si ho mirem en global podem veure que el romanent de tresoreria ha augmentat
en més de 120.000 euros.

Sr Menéndez: exposa textualment:

"Siempre se nos criticó con nuestras Liquidaciones. Es correcto recibircriticas. ¡No faltaría más!
No soy nl somos contables ninguno de nosotros, pero ahora viendo lo que se nos presenta
como información simplemente, observamos :

o Que só/o se han reconocido obligaciones que representan el 40,55 % del Presupuesto
previsto. Sabemos que no esfuvisfeis precisamente de vacaciones en la casa. Pero la
gestión municipal, es eso, gestión municipal. La herencia, buena herencia, hay que
gestionarla.

o Multiplicáis las obligaciones pendienfes de pago por 2,18 veces más las del ejercicio
anterior, que había cerrado e/ PSC.

o En ingresos, como no también. lncrementais en casi 700.000 €, muchos €, los
derechos de cobro pendientes. La cifra de deudores pendientes de cobro ascienden a
2,8 millones de €.

En fin, a pesar de todo : 848.055 € de romanent. Algo quizás tengamos que ver los anteriores

Plaga Ajuntament, 6 - Teléfon 671 350 - Fax671228 - E-mail aj.banyeros@altanet.org - 4371 1 BANYERES DEL PENEDÉS - NIF P4302000G



@

@
coDt ExP. NÚM. DOC PAG.

ct081173 00 13t29

Ajuntament de Banyeres del Penedés
(Tanagona)

gesfores.
Decreto de Alcaldia : del 21Nll/2.008 y la Liquidación. ¿Algo falla? Exceso de finangament
afectat no co¡nciden. Un diferencial muy significativo, de más de 60 millones de /as ant¡guas
pts".

Sra. Ribosa: explica que aquest any s'está gastant molt perqué van trobar les coses molt
malament i s'han tingut que arreglar moltes coses i aixó costa diners. I en bona part
I'augment de les obligacions pendents son degudes altema dels Boscos.

Acabades de interuencions. s'ha donat compte de la liquidació del pressupost 2007.

5.. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL PER A
L',EXERCtCt 2008 H/08/109.

El Ple de la Corporació, en sessió ordinária de data 18 de desembre de2OO7, va adoptar
I'acord d'aprovació inicial del pressupost general de I'exercici 2008, juntament amb la
plantilla de personal.

En data 29 de desembre de 2007, es va publicar al BOP de Tarragona número 299
l'aprovació d'aquest acord, el qual es va exposar al públic durant un termini de quinze dies,
per tal que es poguessin presentar les al.legacions que es consideressin oportunes.

Durant el termini d'exposició pública, es va presentar una al'legació contra I'acord
d'aprovació provisional del pressupost 2008, la qual es va resoldre en sessió plenária de
data 9 de febrer de 2008, i es va aprovar definitivament el pressupost general 2008, amb
l'annex de personal com a document integrant de I'expedient.

Atés que han sorgit noves necessitats de personal que no admeten demora fins a I'exercici
següent, es requereix modificar la plantilla de personal laboral de carácter permanent i la
plantilla de personal laboral de carácter no permanent. Les modificacions a introduir són
les següents.

Plantilla de personal de carácter permanent

Una plaga de Técnic Educador Escola bressol, Grup C1, a temps parcial, és necessari que
sigui a temps complert.

Plantilla de personal laboral de carácter no permanent

Caldria introduir dues noves places, segons el detall que figura a continuació:

Vist l'article 283 del Reial Decret Legislatiu 212003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
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Refós de la Llei municipal i de régim local de Catalunya, I'article 22.2 i) i g0 de la Llei
711985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de régim local i I'article 27 del Decret
21411990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals.

Es proposa al Ple de la corporació I'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Modificar la plantilla de personal laboral, amb la inclusió de dues noves places i
amb I'ampliació de jornada d'una altra, en els termes detallats a la part antecedent.

SEGON.- Publicar I'abast de la modificació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en compliment del que disposa I'article 28.2
del21411990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals.

lntervencions:

Sra. Andrés: pregunta si es veritat les baixes de l'escola bressol com la de la Directora.

Sra. Figueras: explica que sí. Exposa que hi ha un nou módul ique es necessita més
personal, explica les classes i el no de nadons que hi ha apuntats i que ha estat un gran
esforg que cap pare i mare s'hagi quedat sense plaga. Aquest any tenim pensat fer el
projecte de I'ampliació i I'any vinent l'obra d'ampliació així cap nen es quedará sense
plaga.

Sr. Menéndez: Exposa literalment:

"No son excesrVas las bajas voluntarias que va habiendo en esfe año que lleváis gestionando
l'Ajuntament.
La gestión municipal por muy eficientes que sean /as nuevas personas susfitufas con tanta
movilidad y voluntaria se ha de resentir.

¿No son puesfos importantes en la gestión municipal los que han causado baja?
Secretario - Arquitecto licencias / disciplina - Directora Escola Bresso/ -

Segur.s creyendo que el buen ambiente y tener al personal contento só/o se hace con los
aumentos de salario que eso sí, hemos de reconocerlo, habéis practicado".

Sr. Alcalde: Explica les baixes que han hagut, com la del arquitecte, que no va accedir a
augmentar les hores de treball per atendre a les majors necessitats de I'Ajuntament. A
Santa Oliva tenen eldoble de personal, s'ho poden permetre per la seva bona planificació
económica i urbanística.

Acte sequit el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació. quedant les mateixes aprovades
per unanimitat.

6.. APROVAR, SI S'ESCAU, L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CREDITS D'EXERCICIS TANCATS HIOUTOO.

Antecedents
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Per providéncia de I'alcaldia de data 30 de juny de 2008, es va iniciar I'expedient per a
aprovar i comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crédits per donar cabuda
pressupostária a factures que detallen prestacions portades a terme per diversos
proveidors durant I'exercici 2007 .

La regidora d'Hisenda ha formulat la proposta raonada corresponent en data 18 de juliol de
2008.

El secretari interventor ha emés els informes preceptius, en sentit favorable.

Fonaments de dret

Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Reial decret legislatiu
212004, de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.

Cal considerar els art icles 25.1,26.1,60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abri l ,  que
desenvolupa el capítol primer del títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals.

Per tot aixó, es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar I'expedient de reconeixement extrajudicial de crédits per import de
473.917,36 €, amb el detall que hi figura al document annex.

SEGON.- Fer els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació
d'aquestes obligacions al pressupost de l'exercici corrent.

TERCER.- Condicionar I'aprovació d'aquest expedíent a I'aprovació definitiva de la
modificació del pressupost 4/2008, tramitada de forma simultánia al present expedient.

ANNEX

Conceote lmport Proveidor

nteressos crédit escola bressol 4T 2007 2.247.82
Agrícola i Caixa Agrária

nteressos crédit conducció aioua Casa Roia 4T 2007 118 .97 Caixa

)espeses oestió aiqua Priorat anvs 2005-2006 Llorenc del Penedés 30.352,92

011- Avantproiecte edifici VPO 41.209,00

188- Cava ivi sard¡nada Festa maior 120.15 i Secció de Crédit Sant Jaume

l9l-Anunci fira Santa Teresa 81.20

036- Contracte llóouer i envesos a¡ouá 563.32 H¡lari

01 8- D¡recc¡ó obra accessos nucli St Miouel -extra- 453.76 i Cardó i Guinaldó

f61- lmport servei recollida selectiva d'envasos ¡ DaDer-cartró anv 2006 12.226.89

'84- Drets d'esoectacles l'anv 2003 933.80 General d'autors i

085- 2 EntreDá i 2 bequda oer indiqent 7,60 LA

i85- Ram defunció Fco Montero Chamorro i hospital Nieves Ortiz 212 .93

086- Entreoá i beouda oer indioent 4.40 Montse March

087- EntreDá i beouda oer indioent 8 .  1 0 La Famil¡a Montse March
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17- Biblioteca les Tres Bessones

015- Honoraris concreció volumétr¡ca UA-B4b

18- Extres obra reforma interior

Control ¡ manteniment func¡onal instal.lac¡ó

e invitacions iornades setmana MediAmbient

5- Carbó botifarrada de la setmana del Med¡

73- Servei de recollida i eliminació de brossa mes novembre

módul escola bressol mes novembre

100- Treballs enllumenat oúblic mes novembre

1 103- Material divers

Sancho Construcción

Paner Siqlol XXl, S.L.U

Cardo iGuinaldo

Desintec

Montse March

Reus 4atre

General

Jane

Reus 4atre

Germans Rebollo

Rebollo

Morato

S,L.U
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Millan ¡Calero

March

March

La Familia Montse March

La Fam¡lia Montse March

La Familia Montse

La Familia Montse March

l l43- Informe resolució al.legacions, recursos ¡comprovacions topográf¡ques Els Boscos 6 .612 ,00 GRV Arquitectes

2.360,60 Azor D¡sseny Grafic
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1078- Servei recollida 3 corralets mes desembre

I 14- Revisió anual extintors Centre

delimitació i aftament oarcel.la 74

128- Pancarta Marató de TV3

1 15- 3a certificació obres d'urbanització PMU Els Boscos
1 I 2- Servei de oficines 26-1 1 -2007 a 14-12-2007

1 l 8- Lots de nadal

1 120- Butlletí munic¡pal juny a setembre 2007

escolar mesos setembre i octubre

146- Servei de recollida ieliminació de brossa mes desembre
,|32- Centre de flors Der defunció familiar treballador

159- Menús serv¡ts a l'escola

1148- Material i treballs fusteria

167- 1 talonar¡ ¡material

164- Treballs enllumenat públic desembre 2007
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Intervencions:

Sra. Ribosa. rcali|aa una explicació del reconeixement extrajudicial de crédits d'exercicis
tancats, exposa textualment:

"Aquí sí que ha augmentat en compració al 2006, peró és degut a una factura de l'Urbanització
dels Boscos per valor de 198.604,69 euros, peró és que a més hem tingut una série de
despeses que ja venen de molt abans i que hem hagut de pagar ara:

. Gestió aigua del Priorat dels anys 2005 - 2006 a Lloreng del Penedés : 30.352,92

. Avantprojecte edifici VPO : 41.209,00 (Empresa Municipal)

. Recollida d'envasos icaftró d'ECOBP del2006 de 12.226,89

. Factures de Sorea del 2006 i 2007 per afrassos per valor d'uns 40.000 euros.

Descomptant tot aixó ve a so¡tir com I'any passat >.

Sr. Menéndez: exposa literalment:

"Otro gran listado.
También, eso sr, necesario y hasta cierto punto esperable, en pafte. Al fin de cuentas son
incorporaciones de lo que se ha gasfado pero que no se ha formalizado administrativamente
antes de final de año y que pasan al 2.008 como incorporados en las paftidas exlsfenfes o
ampliando esfas.
Vaya si hemos tenido que aguantar críticas de /os que ahora las presentan.
131 partidas a incorporar por importe de 473 mil €. Casi nada. De dinero gastado y no
tramitado en tiempo administrativo. Hay de todo.
Todo se junta para el mismo momento. La convocatoria la hemos recibido esfe /unes por la
noche.
Parece una estrategia esa de acumularles de deberes, a los del GS PSC. Asi estudiarán
menos. Puede serese el pensamiento? Del equipo de gobierno de CiU + lC?
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La verdad cas¡ lo conseguls. CasL
Soóre este punto:
Hay gastos o inversiones gue se pagan y no aparecen cargadas a nadie en ingresos que
deberlan estar.
Hay pagos significativos de inversiones para nuestros jóvenes que ... están paradas.
Habitatges
Esta la gestión del agua del Priorat que no nos consfa se haya avanzado nada en independizar
/as redes. Aunque sea de años anteriores

En fin la gestión económica es de Vds.
Nosofros no esfarnos conformes.
Esperaremos a /as cuentas que aun no se nos han presentado. Esfamos en julio. Han
superado los plazos legales".

Sra. Ribosa: S'ha presentat en els plagos, com sempre s'ha fet. El POUM va ser entregat
als regidors de la oposició, en un CD dos dies abans de la seva aprovacíó.

Sr. Alcalde: Sr. Menéndez, veu les obres del Sr. Cañas? L'Ajuntament les té sense cap
judici.

Un cop discutida la present proposta. el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació. i per 6
vots a favor dels orups CIU i ICV i 5 vots en contra del qrup PSC, queda aprovada la
present proposta.

7.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÉDF 4/08 DEL
PRESSUPOST DE L,EXERCICI 2OO8 H/08/095

Antecedents

1. Per Providéncia d'alcaldia de data 14 de juliol de 2008, s'inicia I'expedient per a
I'aprovació de la modificació de crédit mitjangant crédit extraordinari i suplement de crédit.

2. La regidora d'hisenda ha realitzat en data 18 de juliol de 2008 proposta de crédit
efraordinari i suplement de crédit del pressupost 2008, per tal d'atendre les despeses que
es detallen a continuació, per a les quals la consignació és insuficient o no n'hi ha en el
pressupost ordinari actual, expedient que s'ha de finangar mitjangant romanent líquid de
tresoreria, nous i majors ingressos i baixes dels crédits de partides de despeses del
pressupost vigent de la corporació.

Despeses que cal finangar:

1 / Crédits extraordinaris

cnÉolrs ExrRAoRDlNARts

ffiffiffii
3132 22200 ]om unicacions telefónioues 1.962.71

4424 22700 letirada vehicles via pública 600,0(

4425 22700 lecollida andrónimes 2.000,0(

4650 22606 leunions i conferéncies 157,5',
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432222706 studis i treballs técnics
442222706 lstudis i treballs técnics 4.730,8(
4322 60001 labitatqe Droteqit 41.209,0(
1210 62002 :quipament elements de transport 78.8Í

4120 620',t0 lefrigerador consultori médic 242.0(
2220 62007 imissores vigilants 475,01
4633 62205 ]entre cívic Priorat de Banveres 10.196.8¿

4410 62309 lanalització aiqua potable tram fP-2124 38.467.3;
4650 62600 :ouioament oer al orocés de la informació r 50.0(
4530 71000 fransferéncies de capital OOAA de I'entitat. Subvenció adouisició "Cal Fontanilles 146.876.0'

rOTAL CRÉDITS EXTRAORDINARIS 252.946.21

SUPLEMENTS DE CRÉDF

4220 13000 )ersonal laboral fix 95.242,01 2.383,3: 97.625.3i

4220 14100 \ltre personal 36.608,0( 1't.220.8i 47.828,8i

4650 14100 \ltre personal 2.282,7t 1.463,5: 3.746,2i

2220 15101 jratrrcac|ons per servers e)craorornans 1.334,0( 866,0( 2.200,0(

3140 16000 ieguretat social 161 .709.5( 5.829.5( 167.539.0(

4220 20200 -loguer módul annex escola bressol 6.444.9( 2.676.11 9.121,0t

4320 21000 nfrastructura i béns naturals 71.000.0( 19.630,1.; 90.630,1;

4410 21000 nfrastructura i béns naturals 71.749.3( 13.643.8; 85.393,1:

4220 21200 idificis i altres construccions 3.000.0( 6.055.2i 9.Ub5,Z:

1210 21600 :quipament per a processos
I'informació 12.000.0( 788,8(

12.788.8(

1210 22000 ülaterial d'oficina 7.500.0( 1.229.6i 8.729,6:

1210 22001 )remsa, revistes, llibres i altres
lublicacions 13.000.0( 2.360,6(

15.360.6(

4410 22101 )otació aigua 2005. Consorci dAigües
le Tarraoona 42.566.3( 3.568.3(

46.134,6(

2220 22104 /estuari 2.047.7( 1 .664.1( 3.711,8(

1210 22105 )roductes d'aliment '1.200.0( 585.81 1.785,81

4220 22105 ríenjador escola bressol 7.980.0( 1.086.8t 9.UbO,ót

4220 22109 /laterial serveis 5.000.0( 358. ' l 5.358,1

12',t0 22602 )ublicitat i propaganda 11.200.0( 859,2:
12.059.21

1210 22603 lurídics 7.500.0( 11.500.0( 19.000.0(

3131 22607 :estes de carácter social 1.500.0( 400,0( 1.900,0(

442222607 :estivitats populars 600,0(
458,8r 1.058,8t

4540 22607 :estes populars 85.1 00.0( 585,2; 85.685,2i

1210 22608 )rets comunicació pública SGAE 2.500.0( 3.033,1, 5.533,1

1211 22700 rleteja 1.200,0( 1 . 1 5 8 , 8 1 2.358,8:

4420 22700
lecollida escombraries 179.733.01 12.965,7 192.698,71

442222700 tleteia solars i boscos 5.000,0( 1.O78,2t 6.078,21

4410 22709 Vlanteniment xarxa aigua Priorat de
lanveres

24.000,0(
27.575.3

51 .575,3'1
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45',t1 22709 cursos 18.6re,0q 1.242 19.861

4630 23100 -ocomoció 270,0(
200,0( 470,0(

4220 31000 nteressos crédit Escola Bressol 11.537.0:
2.247,82 13.784.8f

4410 31001 nteressos crédit conducció aigua Casa
?oia 2.964,6f

118 ,9 : 3.083,6(

4410 46200 lransferéncies a ajuntaments 't8.000.0( 30.352,9i 48.352.91

4221 46500 )CBP. Transport escolar 15.000.0( 4.442,1t 19.442,1

4420 46500 ransferéncies a comarques 13.796,3(
12.226,81 26.023,1f

4221 46700 \portació consorcis 3.000.0( 52,8( 3.052,8f

3132 48900
\ltres transferéncies 3.500,0( 450,0( 3.950,0(

4221 62200
/lillores escola pública 6.000,0( 10.000,0( 16.000.0(

4220 62201 ülillores escola bressol 6.000,0(
2.884,0( 8.884,0(

2220 62002 iquipament elements de transport 395,6¿ 386,2f 781,91

4510 62501 -libres biblioteca municipal 1.500,0(
449,6( 1.949,6(

432262700 ülillores urbanes 60.000,0( 2.231,0t 62.23't.Ol

4321 62705 )arcs infantils 18.000,0( 11.370,9( 29.370,9(

IOTAL SUPLEMENTS DE CREDIT 213.681 .3(

Finangament que es proposa:

1/ Nous ingressos

3/ Anul'lació per baixa de crédits de despeses

lmport

46107 )iputació de Tarraqona. Subvenció per actuacions de participació ciutadana 2.030.00

47101 \oortació ACESA. Edició llibre informatiu Banveres 7.500,00

76111 )iputació de Tarraqona-PAM 2008. Subvenció adquisició "Cal Fontanilles" 146.876.02

2l Majors ingressos

Inicial trooosta d'increment)efinitiu

42000 rarticipació en els tributs de I'estat 384.383.76 54.027.81 438.41 1,6(

32112 ndústries al carrer 540,00 4.800,0( 5.340.0(

: 3¡ bX$tffS pTHfrñfiffi-,qdibNs Inicial )roposta de baixa )efinitiu

1211 22200 )omun icacions telefónioues 960.00 960.0( 0,0(

1210 60001 \dquisició habitatoe "Cal Fontanilles" ' t41 .815,27 ' t  1 8.141 ,0: 23.674.2'

Tt', 119"i0i.ói

4/ Romanent de tresoreria de lliure disposició

Fonaments de dret
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1. La normativa jurídica está recollida fonamentalment a I'article 177 del Reial decret
legislatiu 212004, de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, i als articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990.

2. Segons la normativa d'hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a I'exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crédit o el que hi hagi sigui insuficient, el president ha d'ordenar la
incoació de I'expedient de concessió de crédit extraordinari i suplement de crédit.

El finangament es pot realitzar a cárrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjangant
anul'lacions o baixes de crédits de despeses d'altres partides no compromeses del
pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduTbles sense pertorbació del
respectiu servei.

3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 711985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del régim local, l'aprovació de la modificació del pressupost es competéncia del Ple de
I'Ajuntament amb majoria simple.

Per tot aixó,

Es proposa al Ple de la corporació I'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar I'expedient de crédit extraordinari número 4/08, que cal finangar
mitjangant romanent líquid de tresoreria, nous i majors ingressos i baixes de crédits de
partides de despeses.

SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant eltermini reglamentari de quinze dies
hábils, mitjangant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Províncra. Si no es
presenten reclamacions, I'acord será ferm. En cas contrari, el Ple disposará del termini
d'un mes, comptat des de la finalització del període d'exposició pública, per resoldre-les.

Intervencions:

Sra. Ribosa: Fa una explicació de les despeses que cal finangar i del finangament que es
proposa, exposa textualment:

"En aquesta modificació s'han incorporat les despeses provinents de l'exercici anterior, peró cal
remarcar que solament s'ha utilitzat romanent de tresoreria per 132.292,63. En part perqué
encara estem utilitzant "Cal Fontanilles" per cobrir e/s crédfs. També cal indicar els 146.876,02
rebuts del PAM per I'adquisició d'aquesta casa. La participació de Tributs de l'estat que ens
han donat 54.027, euros més, així com el mercat dels diumenges amb un ingrés de 4.800 fins
final d'any. En quan a despeses cal remarcar el módul esco/a bresso{ gue suposa un gran
esforg, doncs hem de comptar 2 professores més i el muntatge i lloguer de la cargola, la
catització aigua TP2124, etc".

Sr. Menéndez: exposa literalment:

"Omisiones:
Parada autocares transporte escolar /ES a Los Boscos

¿Convenio con lncasolque Vds han aprobado en anterior Pleno?. Donde esfán /os dineros?.
Parcela de /os Boscos que continuaba sin prever en las quotas urbanlsticas

Plaga Auntament, 6 - Teléfon 671350 - Fax67'1228 - E-ma¡l aj.banyeres@altanst.org - 4371 1 BANYERES oel perugOÉS - tttF P43O2OOOG
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Ampliación bajada Mafta Mata?

Inclusiones
Más dinero para las obras complementarias de la carretera. 38467 €. No sabernos cuanto
llevan acumulado?. Solicitamos nos faciliten resumen.
Se mantienen el capítulo Vl de las inversiones. Creo que 0 € de variación sobre 437 mil € a que
asciende la Modificacón.
Eso sr. Novedad del nuevo equipo : aparecen en inversiones partidas de 78 € y 242 €. Será
para incrementar las inversiones. ¿Es acaso un aumento de patrimonio?
Eso sr. 4 partidas más para el Seruicio de /os Vigilantes de Seguridad. Por cie¡to son un
seruicio público, para auxilio a los vecinos. ¿Su vehículo va dotado de extintor?, por ejemplo. El
costo ya supera los 11 millones de pfas.

Lo que ha quedado descolgado :
o Portada d'aigües Priorat de Banyeres
. Conexio aguas pluviales Marquesa Griny
. Cámaras de Vigilancia
. Centro de Día
. Pavello poliesportiu
. Barrerasarquitectónicas
. Climatitzacio Hotel d'entitats
o Formació zona verde Pinetellada - Pujolet".

Sr. Alcalde: referent a la parada de transport, exposa que abans de fer una inversió en la
parada s'haurá de fer un.estudi de la gent que la utilitzará. L'eixamplament de la Avinguda
Marta Mata I'ha costejat Arids Catalunya, no li ha costat res a l'Ajuntament.
Exposa que no pot donar contesta a tot el que demana. Es queixa que es va constituir una
empresa municipal amb 10.000 euros, amb un alcalde empresari. No está pendent de
temes com la benzina o els extintors sinó de temes més importants. Banyeres tindrá un
pavelló com "Déu mana" amb una subvenció de 800.000 euros i no de 130.000 euros.

Sr. Solé: diu que el cotxe de la Guárdia Municipal té extintor, referent a I'aigua, estan en
contacte amb Lloreng per solucionar-ho.

Sr. Menéndez: ens van donar mes diners del PUOSC en 4 anys que ara del PAM per a 5
anys.

Sr. Alcalde: del PAM rebrem 140.000 euros per a la compra de Cal Fontanilles que té 515
m2, per tant només costará 109.000 euros.

Un cop discutida la present proposta. el Sr. Alcalde proposa oue es passi a votació. i per 6
vots a favor dels orups CIU i ICV i 5 vots en contra del qrup PSC. queda aprovada la
present proposta.

8.. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA MOCIÓ PER A LA DECLARACIÓ DE BANYERES
DEL PENEDÉS, MUNICIPI LLIURE DE TRANSGÉNICS c/08/190.
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Vista la petició de la Plataforma som el que sembrem relativa a incloure una modó al
proper Ple (RE 3362 de 16 de juliol) i vistes les facultats d'alcaldia per establ¡r l'ordre del
dia de les sessions de Plens, s'inclou la present moció:

Un transgénic (Organisme Modificat Genéticament, OMG) és un organisme viu que ha
estat creat artificialment tot manipulant els seus gens. Les técniques d'enginyeria genética
consisteixen en alllar segments de I'ADN (el material genétic) d'un ésser viu (virus, bacteri,
vegetal, animal i fins i tot humá) per introduir-los el material hereditari d'un altre ésser viu.

Per exemple, el blat de moro transgénic que es conrea a Catalunya porta gens de bacteri
que el converteixen en una planta insecticida.

Els organismes modificats genéticament (OMG), en agricultura i alimentació, són avengos
tecnológics dels quals es desconeix l'afectació en la salut humana, I'animal i el medi
ambient.

En els darrers anys, s'han donat a conéixer suficients estudis científics i experiéncies que
alerten del riscos sanitaris i ambientals dels aliments i cultius genéticament modificats.
L'experiéncia de l'únic cultiu transgénic a Catalunya (el panís o blat de moro) ha generat,
des de la seva autorització, irresolubles conflictes d'incompatibilitat amb I'agricultura i
ramaderia tradicional i ecológica, aixícom en el camp dels elaborats alimentaris.

L'efensió dels cultius modificats genéticament posen en qüestió el dret dels pagesos a
practicar una agricultura i una ramaderia tradicional i ecológica, el dret dels elaboradors
alimentaris a realitzar una producció lliure d'aquest organismes i el dret dels consumidors a
escollir productes ecológics i sense OGMs.

La normativa d'etiquetatge vigent no permet diferencia als consumidors els aliments que
incorporen components produils mitjangant la utiliEació d'OMGs, com ara els láctics, els
ous i la carn.

El cultiu de panís modificat genéticament a Catalunya, s'ha mostrat com un factor d'erosió
genética de la biodiversitat cultivada, posant en perill el manteniment del patrimoni cultural
i alimentarique s'expressa les varietats própies del país.

Els OMGs estan suposant un avang cap a la privatització del patrimoni agroambiental i cap
a la dependéncia del pagesos, consumidors i del Pobles en matéria de llavors i
alimentació, i tenint en compte els diferents estats, regions i municipis de la UE i de tot el
món que han adoptat mesures per aturar el cultiu d'OMGs en el seu territori entre els que
s'hi compta Franga, Sulssa, Alemanya, Austria o les mateixes llles Balears... i molts altres
palsos.

No ens oposem a la biotecnologia sempre que es faci en ambients conflnats, controlats,
sense interacció amb el medi ambient.

Tenint en compte la precipitació amb la que I'Estat espanyol va transportar la directiva
2OO1/l9l0E, de 12 de marg, i, donades les noves informacions i successos dels últims
anys, i considerant que la normativa vigent que en regula l'ús, alliberació voluntária i
comercialització no ha estat eficag en alló que pretenia, com tampoc els sistemes de
control establerts.

Plaga Auntament, 6 - Teléfon 671350 - Fax671228 -E-mail 4.banyeras@altanet. org - 43711 BANYERES DEL PENEDES - NIF P43020o0G
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Atesa la superfície que es dest¡na a Catalunya al cultiu de productes mod¡ficats
genéticament, molt superior que a la resta d'estats de la Unió Europea, i tenint en compte,
les mancances d'¡nvestigació independent i interdisciplinari sobre els efectes dels cultius i
aliments modificats genéticament, així com I'escassa transparéncia i participació social en
la política d'investigació pública en aquesta matéria.

Considerant la pagesia no transgénica i les varietats tradicionals com elements capagos de
donar valor afegit a la producció alimentária com a país, com també la inexistent la
necessitat técnica, social o política de I'adopció de la tecnologia transgénica per a la
producció agroalimentária.

Atenent al principi de precaució reconegut per la normativa i la jurisprudéncia vigent, i per
tal de salvaguardar la biodiversitat, es considera que fins que no se'n demostri la innocuitat
tant dels conreus com en la cadena alimentária és prudent aturar-ne el seu cultiu.

Recollint la inquietud de la societat des de pagesos, científics, consumidors i del conjunt de
la societat catalana,

Per tot aixó, es proposa al Ple, I'adopció de la següent moció:

PRf MER.- Aprovar declarar Banyeres del Penedés com aZona Lliure de Transgénics.

SEGON.- Notificar el present acord al Conseller d'Agricultura, Acció Rural i Alimentació, al
Conseller de Medi Ambient i al President del Parlament de Catalunya, al Govern
d'Espanya i a la Plataforma som elque sembrem

lntervencions:

Sr. Suárez: exposa la intenció del seu grup d'abstenir-s'hi en aquesta moció doncs no
respecta la normativa comunitária. Pregunta quines mesures adoptaran per donar
complíment a aquesta moció.

Sr. Alcalde: respon que no estan per la labor de fer actuacions concretes, és un
compromís genéric d'intencions.

Un cop discutida la present nroposta, el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació. i per 6
vots a favor dels qrups CIU i ICV i 5 abstencions del orup PSC. queda aprovada la present
proposta.

9.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA MOCIÓ PER A RECONÉXER LA SARDANA
COM A DANSA NACIONAL DE CATALUNYA cIo8I,I92.

Vista la petició de la colla sardanista Dansaires del Penedés relatva a incloure una moció
al proper Ple (RE 3381 de 17 de juliol de 2008) i vista les facultats d'alcaldia per establir
I'ordre del dia de les sessions de Plens, s'inclou la present moció:

La Sardana tenint com a punt de partenga les comarques gironines al segle XlX, s'estén
progressivament per tot el territori catalá. Així, doncs tenim que l'any 1861 ja és ballada per
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primera vegada a Barcelona, i continua expand¡nt-se per la resta del país fins arribar
també a les comarques del sud i ponent.

A Catalunya es ballen diverses danses, les quals són sovint, representatives tan sols
d'una població concreta, com ara la dansa de Castelltersol, la dansa de la Mort de
Vegues, etc. Peró, la sardana és l'única dansa que abasta tot el territori catalá i a la
vegada no és representativa cap vila, sinó que ho és del país sencer i n'esdevé símbol.
Aquest fenomen no passa en cap més dansa.

És la dansa que simbolitza i representa universalment Catalunya.

En un escrit de fa 124 anys, la sardana ja era considerada com a "dansa nacional de
Catalunya". Des d'aleshores, aquesta consideració s' ha generalitzat, i a I'actualitat és
acceptada i reconeguda per tothom, de forma natural. Aquesta consideració de "dansa
nacional" ningú la dóna ni la demana per cap altra dansa i, tanmateix, sorprén de constatar
que aquest reconeixement no es recollit en cap document oficial, bé sigui en l'ámbit dels
ajuntaments, les diputacions, el Parlament o la Generalitat.

Per tot aixó, es proposa al Ple, I'adopció de la següent moció:

PRIMER. Aprovar reconéixer la Sardana com a Dansa Nacional de Catalunya.

SEGON. Notificar el present acord a la colla sardanista Dansaires del Penedés.

Intervencions:

No es realitzen intervencions per pañ dels Sr/es Reqidors/es, sotmesa a votació queda
aprovada per unanimitat.

IO.. APROVACIó, SI S'ESCAU, DE LA MOCIÓ PER A REBUTJAR LA DIRECTIVA
EUROPEA QUE REGULA LA JORNADA LABORAL c,o8/193.

Vista la petició del grup PSC a I'Ajuntament de Banyeres del Penedés relativa a incloure
una moció al proper Ple (RE 3425 de 18 de juliol 2008)i vistes les facultats d'alcaldia per
establir I'orde deldia de les sessions de Planaries, s'inclou la present moció:

Actualment el límit de la jornada laboral a Europa se situa en les 48 hores setmanals.
Aquest sostre va ser aprovat per I'Organització Internacional del Treball al 1917.
Aquesta norma va representar una fita en la conquesta dels drets dels treballadors,
després d'anys de revoltes sindicals que es van iniciar en la convenció de la Federació de
treballadors d'Estats Units iCanadá de I'any 1884, quan es va fer una crida per lluitar
contra la jornada laboral de 10 i 12 hores diáries i passar a la de I hores. Aquestes
reivindicacions van provocar la revolta de Chicago al 1886 amb greus enfrontaments
entres treballadors i policies.

L'any 1993, el Consell i el Parlament Europeu va aprovar una directiva que limitava a 48
hores el temps de treball setmanal, per raons relacionades amb la salut i la seguretat dels
treballadors.

El passat 10 de juny, els ministres de Treball i Assumptes socials de la Unió Europea van
aprovar una directiva que permet expendre fins les 60 hores-i en casos específics fins les
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65- la jornada laboral setmanal.

La directiva aprovada representa un atac frontal a I'Europa social i una auténtica regressió
en els drets dels treballadors europeus.

És un pas més en la individualització de les relacions laborals i, per tant, en la pérdua de
capacitat de negociació col.lectiva. Elimina, de facto, el dret al descans en les jornades
laborals continuades i atenta contra la seguretat i la salut a la feina, alhora que dificulta la
conciliació de la vida laboral i personal.

La Confederació Europea de Sindicats també ha denunciat aquesta directiva Europea i
considera que aquesta mesura suposa un retrocés de més de 100 anys en la protecció
dels drets de treballadors i treballadores.

Cal defensar que Europa sigui una Europa social i deixi de banda els plantejaments
neoliberals que només porten a perdre drets aconseguits al llarg dels anys i tornar a
situacions més própies de segles passats.

Per tot aixó, es proposa al Ple, l'adopció de la següent moció:

PRIMER.- Aprovar rebutjar l'actual directiva europea referent a I'ordenació del temps de
treball, ja que representa una pérdua del benestar social, un atac als drets laborals, atenta
contra la seguretat i la salut a la feina, a més de dificultar la conciliació entre la vida laboral
i la familiar i personal.

SEGON.- Demanar al Govern espanyol i als grups parlamentaris al Parlament Europeu
que facin totes les gestions necessáries per defensar I'actualjornada laboral i que rebutgin
aquesta directiva.
TERCER.- Donar total suport al posicionament de la Confederació Europea de sindicats,
en la seva denúncia d'aquesta mesura.

QUART.- Demanar al Consell de la Unió Europea que adopti una nova normativa que
estigui en consonáncia amb els Tractats Europeus i la Carta de Drets Fonamentals de la
UE.

CINQUE.- lnformar d'aquest acord, al Govern de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al
Congrés de Diputats, al Govern Espanyol al Parlament Europeu, a la Comissió i al Consell
de la Unió Europea.

Intervencions:

Sr. Alcalde: está d'acord que el grup PSC es preocupi dels drets a nivell europeu peró
lamenta que no s'hagin preocupat a nivell local, doncs s'ha fet molt per dignificar els sous
del personal de I'Ajuntament.

Sr. Suárez: li replica que s'ha de cenyir a la moció i no a temes col'laterals.

Acte sequit el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació. quedant les mateixes aprovades
per unanimitat.

I l . .DESPATX D'OFICI

PlaC¿ Ajuntament, 6 - Teléfon 671350 -Fd67'1228 -E-ma¡l aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDES - NIF P4302000G



@

@
de Banyeres
(Tanagona)

CODI EXP. NÚM. DOC PAG.

ct08t173 00 28t29

Ajuntament del Penedés

Es donen compte a l'órgan plenari les següents actes de Junta de Govern Local:

c 24 d'abri l2008.

. 30 d'abri l2008.

. 7 de maig 2008.

. 14 de maig 2008.

o 28 de maig 2008.

I2.-PRECS IPREGUNTES

Sr. Menéndez: Sol'licita que el Sr. Alcalde contesti les preguntes del Ple de 29 de maig de
2008.

22.5- Sr. Menéndez: pregunta perqué als regidors es va entregar un pin de plata, mentre a
I'Alcalde, i sembla a la Tinet d'Alcaldessa el tenen d'or, es queixa d'aquesta diferenciació.
Sr. Alcalde: respon que tots son iguals peró hi ha diferenciacions com tot. Pregunta
perqué no está agrait, que I'alcalde s'ho gasti en els regidors i no en mariscades.

22.6- Sr: Menéndez: exposa que I'Ajuntament va estimar I'al.legació sobre el projecte
d'urbanització de la perllongació de I'avinguda Marta Mata, peró que la Sra. Bofill encara
figura com a propietária de la finca que llinda amb I'avinguda Marta Mata, després de
haver-ne signat un conveni de cessió.
Sr. Alcalde dona la paraula al Secretari perqué expliqui aquesta situació.

El Secretari respon que encara figura la Sra. Bofill com a titular doncs ex¡steixen dificultats
i errors en les identificacions de les finques que impedeixen elevar a escriptura pública les
cessions realitzades.

22,7- Sr. Menéndez: pregunta quan s'entregaran les vivendes de protecció oficial del
Sector Camí de I'Arbog.
Sr. Alcalde: respon que al Nadal.
Sr. Inglada: matisa que al Nadal era quan estava previst.

22.8- S¡. Menéndez: Pregunta que es faran amb les parcel.les que I'INCASOL venia a
I'Ajuntament de Banyeres del Penedés per fer 80 habitatges.
Sr. Alcalde: l'equip de govern está ruminat el tema, peró cap constructor les compra, per
quelcom será, demanen molts diners.

22.9- Sr. Menéndez: com és possible que en una zona verda i al costat del col'legi, des de
ja fa 7 mesos hi hagi estés un cable eléctric sobre la mateixa amb els riscos que aixó
representa per a tots i especialment per als nens
Sr. Alcalde: respon que está solucionat o parcialment solucionat.

22.10- Sr. Menéndez: Pregunta sis'han recuperat les obres del Sr. Cañas.
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Sr. Alcalde: respon que a la vista está, senyalant les escultures del Sr. Cañas que estan a
la sala Plenária.

22.11- Sr. Menéndez: Pregunta perqué I'Ajuntament ha deixat de ser solidari, l'últim any
ha succeit moltes calamitats al món i no han vist a cap acta cap aportació a les víctimes.
Sr. Alcalde: respon que I'Ajuntament té els recursos que té, peró que s'ha fet aportació al
Fons de Cooperació Catalá.
Sra. Figueras: apunta que s'ha estat solidari amb la Marató de TV3, ffíga contra el cáncer,
ajudes a nens sahrauís.

A més es formulen les següents preguntes:

12.',1
Sr. Menéndez: pregunta si s'han previst efs passos del nou dipósit.
Sr. Inglada: contesta que s'ha retirat la proposta d'emplagament del dipósit, ara es pretén
instal.lar-ho al costat del que hi ha.

12.2
Sr.Menéndez: pregunta si s'ha parlat amb l'Arbog per repartir el cost de I'enllumenat de les
faroles, doncs totes estan connectades a Banyeres.
Sr. Solé: respon que totes les obres les ha executat la Diputació, i que son ells els que han
de contactar amb I'Arbog.

Faig constar, a petició del Sr. Suárez, que el grup PSC no ha acabat de formular
preguntes.

El Sr. Afcalde aixeca la sessió essent les 22:48 hores, donant fe de tot alló, jo el Secretari
que certifico.

Banyeres del Penedés,24 dejuliol de 2008.

Josep Maria Abril i Palacios
Alcalde de I'Ajuntament de Banyeres del Penedés

Joan Manel Ferrera
Secretari
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