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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
LA BISBAL DEL PENEDÈS CELEBRADA EL DIA 7 DE NOVEMBRE DE 2014.
La Bisbal del Penedès, 7 de novembre de 2014.
Al Saló de Plens, es reuneixen en sessió extraordinària els membres del Ple, sota
la presidència de l’Il·lm. Sr. Josep M. Puigibet Mestre (ERC-AM), Alcalde de la
Corporació i President d’aquest Ple i amb l’assistència de:
Sr. Joaquín Rivas Piqueras (ERC-AM)
Sra. Montserrat Mestre Farrerons (ERC-AM)
Sra. Mónica M. Pérez Garrido (ERC-AM)
Sra. Pilar Verdún Vives (ERC-AM)
Sra. Juana Reina Torres (ERC-AM)
Sra. Ma. Carmen Burgos Rodríguez (CIU)
Sra. Agnès Ferré Cañellas (CiU)
Sr. Lluis Latorre Cabrerizo (PSC-PM)
Els senyors Ferran Garcia Escobar (CIU), senyor Pere Saumoy Bundó (CIU) han
excusat prèviament la seva assistència.
Actua com a secretari el Sr. Christian Riverola i Romero, secretari-interventor de
la Corporació.
L’alcalde obre la sessió plenària:

Són les 10h del matí i hi ha número suficient de regidors per constituir el ple, per
tant queda constituït.
Recorda al públic assistent, que el ple no és un òrgan de participació ciutadana,
en l’aspecte que no es permet la intervenció de les paraules, i no es permeten
manifestacions d’aprovació o desaprovació vers al govern municipal, vers als
grups de l’oposició i vers a cap regidor.
Recorda als regidors, que s’ha de respectar el torn de paraules.
Recorda que ha fet els advertiments que fa en cada ple i que moltes vegades no
es respecten.
Recorda als regidors que no es permeten els insults, la falta de respecte a cap
membre de la corporació, sigui de l’equip de govern o de l’oposició i menys a cap
funcionari públic. Fa l’advertiment que l’insult o falta de respecte als funcionaris
públics d’aquest ajuntament comportarà l’expulsió del plenari.
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Demana a totes les persones assistents a aquest ple que han de guardar respecte
a tots els membres de la corporació i que si així no ho fan, tal com marca la llei, es
veuria obligat donat el cas després de fer els advertiments legals, a expulsar-los
del ple, desitjant que això no passi.
L’objecte de la reunió és la celebració d’una sessió extraordinària del Ple de
l’Ajuntament, segons l’ordre del dia que tot seguit es transcriurà.
ORDRE DEL DIA
1. DONAR COMPTE AL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
DE LA DESAFECTACIÓ I CESSIÓ DE LA CARRETERA DE L’ALBORNAR
ENTRE LA CRUÏLLA DE LA T-240km 3,70 I LA ROTONDA D’ACCÉS AL
POLÍGON LES PLANES
El Secretari llegeix la proposta.

En el proppassat ple ordinari de 17 de juny de 2014 es va aprovar inicialment la
desafectació i cessió de la carretera de l’Albornar entre la cruïlla de la T-240 KM
3,70 i la Rotonda d’accés al Polígon Les Planes.
S’han fet tots els tràmits previstos per la llei, i alhora s’han publicat en el BOP de
TARRAGONA número 200 de data 30 d’agost de 2014 l’esmentat acord, no
havent-hi cap tipus d’impugnació o reclamació.
Es dona compte al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya perque procedeixi a tramitat tot aquest expedient.
Els assistents es donen per assabentats.
2.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS : ABONAMENT ALS
DIABLES FACTURA D’ACTUACIÓ DE 2013.
El Secretari llegeix la proposta.
A continuació es sotmet el punt a votació amb el següent resultat:
Vots a favor : 6 (ERC) 2 (CIU) 1 (PSC)
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Quedant aprovat com segueix :

APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
Atès l’informe de Secretaria emès en data 29 d’octubre de 2014 en relació amb el
procediment i la Legislació aplicable per a procedir al reconeixement extrajudicial
de la factura dels Diables de la Bisbal del Penedès, corresponent al correfoc de la
Festa Major 2013 per un import de 2.000€, els quals corresponen a un altre
exercici pressupostari.
Atès l’informe d’Intervenció de la mateixa data en què s’establia que era possible
aquest reconeixement, tot i que calia la tramitació d’una modificació de crèdit.
Atesa la proposta realitzada per l’Alcaldia, de conformitat amb allò que disposa
l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el Ple ACORDA el següent
PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdit per atendre la despesa del
correfoc de la Festa Major 2013 per un import de 2.000€
SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2014, els crèdits
corresponents a aquest reconeixement.
3.-APROVACIÓ SIGNATURA DE CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA
BISBAL DEL PENEDÈS I LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER LA GESTIÓ I
RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA DE LES SANCIONS
ESTABLERTES A LA LLEI DE TRÀNSIT, CIRCULACIÓ DE VEHICLES A
MOTOR I SEGURETAT VIAL DE L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL
PENEDÈS
El Secretari llegeix la proposta. S’aprova el Conveni i la Delegació de les facultats
de la gestió, encàrrec de gestió i recaptació voluntària i executiva de les sancions
establertes a la Llei de Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial de
l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, a favor de la Diputació de Tarragona en els
mateixos termes del conveni que també s’aprova.
L’Alcalde comenta que el que es busca es que hi hagi una mica de disciplina, que
no hi ha una finalitat represora.
L’Alcalde dona el torn de la paraula al regidor del PSC-PM, senyor Latorre, que
pregunta si ja s’ha fet alguna actuació. L’Alcalde li diu que no.
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L’Alcalde dona el torn de la paraula a la regidora de CIU, senyora Maria Carmen
Burgos critica el desconeixement que té l’Alcalde sobre com funciona el Consorci
de Compensació d’Assegurances, ella entén que en cas de sinistre serà
l’Ajuntament qui pagarà i vol saber la potestat que tenen els vigilants en matèria
de trànsit i quina serà la formació que tindran.
L’Alcalde dona el torn de la paraula al regidor d’ERC-AM, senyor Rivas, que
insisteix en la mesura disciplinària i explica algun cas concret.

A continuació es sotmet el punt a votació amb el següent resultat:
Vots a favor : 6 (ERC) i 1 (PSC)
Vots en contra: 2 (CIU)
Quedant aprovat com segueix :
APROVACIO DE LA DELEGACIÓ DE LES FACULTATS DE LA GESTIÓ,
ENCÀRREC DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA DE LES
SANCIONS ESTABLERTES A LA LLEI DE TRÀNSIT, CIRCULACIÓ DE
VEHICLES A MOTOR I SEGURETAT VIAL DE L'AJUNTAMENT DE LA BISBAL
DEL PENEDÈS A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA EN ELS
MATEIXOS TERMES DEL CONVENI QUE TAMBÉ S'APROVA I APROVACIÓ
DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE
GESTIÓ, ENCÀRREC DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ VOLUNTARIA I EXECUTIVA
DE LES SANCIONS ESTABLERTES A LA LLEI DE TRÀNSIT, CIRCULACIÓ
DE VEHICLES A MOTOR I SEGURETAT VIAL DE L’AJUNTAMENT DE LA
BISBAL DEL PENEDÈS A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Tarragona, ........ de ....................... de 20__
Es reuneixen, d’una part:
L’Il.lm. Sr. JOSEP POBLET TOUS, president de la Diputació de Tarragona i
assistit per la secretària general de la Corporació, Sra. PILAR SANCHEZ PEÑA
i de l’altra:
L’Il.lm. Sr..............................., alcalde de l’Ajuntament ....................., en nom i
representació d’aquesta Corporació i assistit pel secretari de l’Ajuntament,
Sr........................
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MANIFESTEN
I.- Que la Diputació de Tarragona, a través de l’Organisme Autònom, BASEGestió d’Ingressos, pot realitzar les funcions de gestió, dels ingressos de dret
públic municipals de tots aquells Ajuntaments que hi estiguin interessats.
II.- Que l’Ajuntament de __________________. està interessat en què la
Diputació de Tarragona porti a terme la gestió integral dels expedients
sancionadors en matèria de trànsit i, amb aquest fi i a l’empara del que preveu
l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant TRLRHL), i l’article 13
de la Llei de 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i procediment administratiu comú, (en endavant LRJAP-PAC), el Ple de
la Corporació municipal en sessió del dia .................... adoptà l’acord de delegació
de la facultat de gestió en la Diputació de Tarragona.
III.- Que la Diputació de Tarragona, per acord de data ................ acceptà la petició
de l’Ajuntament de ..................
IV.- Que ambdues institucions procedeixen a la formalització del present conveni
de delegació, a l’empara del que es preveu en els articles 7 i 8 del TRLHL.
A aquest efecte ambdues parts estableixen els següents:

PACTES
PRIMER.- La delegació compren totes les competències municipals relatives a la
gestió i recaptació de les sancions de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles
de motor i seguretat viària, el text articulat de la qual va aprovar-se pel Reial
decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, d’acord amb el que determinen els
articles 7.1 del TRLHL i l’article 13 de la LRJAP-PAC, que a continuació es
relacionen:
 Expedir els documents de notificació de les denúncies formulades o tramitades
exclusivament pels agents municipals, incloent les formulades per vigilants de les
zones d’estacionament amb limitació horària, a partir de les dades facilitades per
l’Ajuntament i la consulta dels Registres de la Direcció General de Trànsit i la
Prefectura Provincial de Trànsit.


Notificar les denúncies esmentades en el punt anterior.

 Dictar la provisió de constrenyiment derivada de la manca de pagament en
període voluntari de l’import de les multes de trànsit.
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La recaptació de l’import de les sancions en període voluntari i executiu.



La liquidació dels interessos de demora.



La concessió i denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.



La resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

 La resolució dels recursos que es puguin interposar contra els actes del
procediment de recaptació.
 Qualsevol altre acte necessari per tal d’assegurar l’efectiva realització de les
actuacions esmentades.
 La defensa jurídica i, en el seu cas, la representació davant Jutjats i Tribunals
en els procediments que s’originin com a conseqüència d’actuacions derivades
d’aquest conveni.
SEGON.- De conformitat amb el que s’estableix a l’article 15 de la LRJACP-PAC,
s’encomana a la Diputació de Tarragona, a través del seu organisme autònom
BASE- Gestió d’Ingressos la realització de les següents activitats de caràcter
material, tècnic o de serveis, sense que això suposi la cessió de la titularitat de la
competència, essent de responsabilitat de l’Ajuntament dictar les resolucions de
caire jurídic en què s’integra l’activitat concreta encomanada.


La identificació dels titulars dels vehicles denunciats.



L’enregistrament dels butlletins de denúncia.

 La instrucció del procediment sancionador i la notificació dels actes
administratius que en ell es dictin.
 Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga i necessària per a la
materialització de les activitats anteriors.
TERCER.- Procediments i terminis
Per tal de garantir una coordinació eficaç entre les actuacions que hagin de dur a
terme l’Ajuntament i l’organisme autònom BASE-Gestió d’Ingressos s’estableix
que:
1. BASE-Gestió d’Ingressos facilitarà a l’Ajuntament els impresos dels butlletins
de denúncia, butlletins que es trobaran numerats de forma correlativa, sense salts
de numeració, normalitzats a efectes de cobrament dels imports de les sancions
d’acord amb les especificacions emanades dels òrgans rectors de les entitats
financeres i documentades en els respectius quaderns.
MUNICIPI ADHERIT A LA VEGUERIA DEL PENEDÈS
Codi ELT núm. 4302870005
C.I.F. P4302800J

www.bisbalpenedes.com
info@bisbalpenedes.com

C/ Major, 21

AJUNTAMENT
DE LA VILA DE
LA BISBAL DEL PENEDÈS

43717 La Bisbal del Penedès
(Baix Penedès – Tarragona)
Tel. 977688438 - Fax 977109672

2. L’Ajuntament donarà trasllat dels butlletins de denúncia i, en el seu cas, dels
informes de ratificació de les denúncies, en el termini de quinze dies des de la
seva formalització o emissió, pel procediment que s’acordi conjuntament i en
funció dels mitjans tècnics i operatius establerts. BASE-Gestió d’Ingressos podrà
negar-se a tramitar els expedients sancionadors en els quals la demora en la
tramesa de la documentació anterior superi en un 50 per 100 el termini acordat,
quedant alliberada BASE-Gestió d’Ingressos de qualsevol responsabilitat.
3. L’Ajuntament, a proposta de BASE-Gestió d’Ingressos o dels Serveis
Municipals, resoldrà les al·legacions que facin els interessats per mitja de
l’adopció del acords procedents emesos per l’òrgan competent, ordenant
l’anul·lació i baixa dels expedients, confirmant la sanció proposta o, en cas de que
aquesta sanció hagués estat imposada amb anterioritat, es procedirà a la seva
anul·lació.
4. BASE-Gestió d’Ingressos procedirà a la successiva implantació d’aquells
mitjans tècnics que permetin l’agilització dels procediments, com l’escanejat de
butlletins, al·legacions, recursos i avisos de recepció.
5. BASE-Gestió d’Ingressos presentarà a l’Ajuntament els informes i propostes
per tal d’introduir els instruments de tecnologia digital que permetin als agents
municipals l’optimització de la seva activitat. Així mateix, es cercaran les fórmules
de finançament que facin possible fer front als costos d’ implantació i manteniment
d’aquests instruments pel municipi.
6. BASE-Gestió d’Ingressos proporcionarà a l’Ajuntament els mitjans de control
per un seguiment eficaç dels expedients mitjançant l’oportú seguiment informàtic
en línia de cada expedient i mitjançant estadístiques mensuals indicatives de la
seva evolució i situació.
7. L’Ajuntament no podrà cobrar directament els imports de les sancions, els
quals s’hauran d’ingressar necessàriament als comptes restringits de BASEGestió d’Ingressos. No obstant, s’estableix expressament la possibilitat de
cobrament a través de targeta de crèdit i/o dèbit i el cobrament en efectiu per part
dels agents denunciants. El cobrament per targeta de crèdit s’haurà de realitzar
necessàriament a través de les terminals de TPV que facilitarà BASE-Gestió
d’Ingressos. El cobrament en efectiu pels agents comportarà l’obligació de l’ingrés
de l’import exaccionat al compte restringit designat per BASE-Gestió d’Ingressos
dintre dels deu dies següents al seu cobrament.
QUART.- Atenció al públic.
BASE-Gestió d’Ingressos habilitarà els locals d’atenció al públic necessaris per un
funcionament adequat i correcte del servei. En aquest sentit, es possibilitarà
l’atenció pública en qualsevol Oficina de BASE-Gestió d’Ingressos per tal de què
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els ciutadans puguin ser atesos en relació als expedients objecte d’aquest
conveni.
CINQUÈ.- Compensació econòmica. Clàusula de garantia.
La prestació dels serveis que es derivin de la delegació i tasques encomanades,
que recull aquest conveni, comporta la compensació de les quantitats que
s’indiquen en els apartats següents:
1. El percentatge establert a l’article 5 de l’Ordenança fiscal número 11 de la
Diputació de Tarragona, aplicat sobre el principal i els interessos de demora
ingressats en període de pagament voluntari o executiu.
2. Les despeses variables que suposi la tramitació de l’expedient en via
voluntària. En concret:
 Despeses de notificació.
 Despeses derivades del cobrament bancari. S’inclou en aquest apartat com a
despesa variable, les despeses per cobrament mitjançant TPV, si aquesta
modalitat de pagament fos d’interès de l’Ajuntament.
 Despeses de confecció de les notificacions.
3. A més de les anteriors compensacions per despeses de gestió, BASE-gestió
d’Ingressos rebrà en concepte de compensació l’import del recàrrec de
constrenyiment, cas de recaptació efectiva de l’import de la multa en període
executiu, més les costes del procediment repercutides al deutor. És a dir, les
costes del procediment executiu només es podran exigir al deutor, en cap cas a
l’Ajuntament.
Als esmentats efectes, BASE-Gestió d’Ingressos informarà a l’Ajuntament durant
el mes de desembre de les despeses variables unitàries a aplicar l’any següent.
Alhora BASE-Gestió d’Ingressos s’obliga a informar de tota variació en les
despeses esmentades el mes anterior al seu efecte, sens perjudici de la seva
formalització mitjançant l’Ordenança reguladora corresponent.
Després de dos anys de vigència del present acord de delegació s’analitzaran les
despeses i resultats obtinguts per tal de revisar, en cas que sigui necessari, la
compensació econòmica que s’estableix en aquesta clàusula.
SISÉ.- Ingrés de l’import de les sancions.
L’import de les sancions recaptades mensualment, a la qual s’aplicarà una
minoració pels costos fixes i els variables dels expedients tramitats durant el mes,
s’ingressaran per BASE-Gestió d’Ingressos a l’Ajuntament dintre dels primers vint
dies naturals del mes següent. L’Ajuntament autoritza expressament a BASEGestió d’Ingressos a practicar l’esmentada minoració.
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SETÈ.- Si l’Ajuntament subministra a la Diputació de Tarragona la informació de
les denuncies en format digital, sigui perquè disposa de mitjans de captació
electrònica de la informació sigui perquè ha cedit aquesta captació a tercers,
s’haurà d’adaptar al format que prèviament li haurà facilitat la Diputació.
Si l’Ajuntament vol que la Diputació de Tarragona adquireixi els dispositius de
captació electrònica de la informació amb tots els seus accessoris, perquè
desprès li siguin cedits per aquesta, l’Ajuntament autoritza a la Diputació perquè
liquidi l’import d’aquests dispositius dintre dels dos mesos següents al lliurament
dels mateixos a l’Ajuntament. La liquidació es practicarà mitjançant la deducció de
l’esmentat import de la liquidació mensual de multes que la Diputació practica a
l’Ajuntament. Quan en les dues primeres liquidacions de multes següents al
lliurament dels dispositius, no s’hagi pogut compensar l’import d’aquests,
l’Ajuntament autoritza a la Diputació a compensar-lo de les liquidacions futures,
siguin de multes o de qualsevol altre ingrés municipal del qual l’Ajuntament hagi
delegat la recaptació en la Diputació de Tarragona.
VUITÈ.- Per donar acompliment a les clàusules anteriors es constituirà una
Comissió de Seguiment formada per tres membres nomenats per l’Ajuntament i
tres membres nomenats per BASE-Gestió d’Ingressos i que serà presidida pel
president de BASE-Gestió d’Ingressos o persona en qui delegui.
Aquesta Comissió de seguiment es reunirà, com a mínim, un cop a l’any.
NOVÈ.- L’Ajuntament podrà efectuar suggeriments de caràcter general i demanar,
en qualsevol moment, informació sobre la gestió del procediments aquí regulats.
DESÈ.- La Diputació de Tarragona durà a terme les funcions delegades d’acord
amb el què disposa l’ordenament local i la normativa interna dictada per l’entitat
de conformitat amb el que determina l’article 7.3 del TRLHL i de les pròpies
facultats d’organització per a la gestió dels serveis atribuïts i, molt especialment,
l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció, comprovació i recaptació dels
ingressos gestionats per BASE-Gestió d’Ingressos.
ONZÈ.- Protecció de dades
1. Objecte de l’encàrrec de tractament
Mitjançant les presents clàusules s’habilita l’entitat BASE, ENCARREGADA DEL
TRACTAMENT, per tractar, per compte de l’Ajuntament de ................................,
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT, les dades de caràcter personal
necessàries per prestar el servei de gestió i instrucció de les denúncies en matèria
de trànsit.
El tractament consistirà en la pràctica de prova i l’emissió d’informes i propostes
de resolució i pràctica de les notificacions, d’acord amb les dades que
l’Ajuntament faciliti directament o indirectament.
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2. Identificació dels fitxers afectats
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest
encàrrec, l’Ajuntament de .........................., responsable del fitxer i del tractament,
posa a disposició de l’entitat BASE, encarregada del tractament, el/s fitxer/s que
s’indica/quen a continuació, inscrit/s al Registre de Protecció de Dades de
Catalunya:
Fitxer 1:
Fitxer 2:
Fitxer...
3. Obligacions de l’encarregat del tractament
L’encarregat del tractament i tot el seu personal queda sotmès a la normativa de
protecció de dades, en especial la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal i el Reglament que la desplega, aprovat
pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i, de forma específica, a les
condicions següents:
a. Utilitzar les dades que formen part d’aquest/s fitxer/s, que reculli per a ser-hi
incloses, només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec.
b. Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament.
c. No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per a la seva
conservació, llevat que compti amb l’autorització expressa del responsable del
fitxer o tractament, en els supòsits legalment admissibles.
L’encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del
mateix responsable, expressament designats per a la mateixa finalitat o una que
sigui compatible.
d. No subcontractar cap de les prestacions que formen part de l’objecte principal
d’aquesta addenda i que comporten el tractament de dades personals, llevat de
serveis auxiliars necessaris per al normal funcionament dels serveis de
l’encarregat. En aquest cas haurà de comunicar prèviament i per escrit al
responsable el nom i les dades de contacte de l’empresa subcontractista.
El subcontractista, que també té la condició d’encarregat del tractament, està
obligat igualment al compliment de les obligacions establertes en aquest
document per a l’encarregat del tractament, i de les instruccions que dicti el
responsable.
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e. Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què
hagin tingut accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després de finalitzar el
seu objecte.
f. Informar les persones afectades, d’acord amb l’article 5 de la LOPD, en les
operacions de recollida de dades per integrar-les en al fitxer a què es refereix
aquesta addenda.
g. Adequar el seu propi document de seguretat a les necessitats i els riscos derivats
d’aquest encàrrec.
h. Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions que
corresponen als seus treballadors afectats.
i. Implantar les mesures de seguretat que corresponen al nivell MITJÀ, segons el
que estableix el Reglament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter
personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, d’acord amb
les especificacions següents:

1)

Els sistemes de gestió de la informació utilitzats seran propis de
l’Organisme autònom BASE.

2)

Les dades es tractaran als locals de l’encarregat ubicats als serveis
centrals de BASE. Si l’encarregat del tractament ha de canviar els locals on duu a
terme el tractament, ho ha de comunicar prèviament al responsable.

3)

L’encarregat ha de designar un responsable de seguretat i comunicar-ne
la identitat i el perfil professional al responsable del fitxer.

4)

L’encarregat ha d’anotar les incidències al Registre d’incidències i ha de
posar en coneixement del responsable del fitxer o tractament, de forma
immediata, qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució del conveni
que pugui afectar la integritat o la confidencialitat de les dades de caràcter
personal tractades.

5)

L’encarregat s’ha de sotmetre a les auditories de compliment de la
normativa de protecció de dades.

6)

L’encarregat només podrà utilitzar sistemes per tractament de la informació
i les dades que compleixin amb els requisits i mesures legals establertes per la
normativa de protecció de dades vigent.

j. Informar el personal afectat de les obligacions derivades de les mesures de
seguretat aplicables.
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k. Retornar a l’encarregat que designi el responsable del tractament, un cop
complerta la prestació, les dades de caràcter personal i, si escau, els suports on
constin.
El retorn ha de comportar l’esborrat total de les dades existents als equips
informàtics de l’encarregat utilitzats.
No obstant això, l’encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades
degudament boquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de l’execució
de la prestació.
4. Obligacions del responsable del tractament
Correspon al responsable del tractament:
a)

Lliurar a l’encarregat les dades a què es refereix la clàusula 2 d’aquest
document.

b)

Elaborar i, si escau, revisar el seu document de seguretat i facilitar-ne una
còpia a l’encarregat del tractament.

c)

Vetllar perquè l’encarregat del tractament adopti les mesures de seguretat
exigibles, d’acord amb el que estableixi la normativa de protecció de dades i la
resta d’obligacions i principis que estableix aquesta.

5. Exercici de drets
Quan les persones afectades exerceixin els drets d’accés, rectificació i
cancel·lació davant l’encarregat del tractament, aquest ha de comunicar-ho per
correu electrònic a l’adreça que indiqui el responsable. La comunicació s’ha de fer
de forma immediata, i en cap cas més enllà del dia laborable següent a la
recepció de la sol·licitud, juntament, si escau, amb les altres informacions que
puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.
DOTZÈ.- Entrada en vigor, efectes i durada de la delegació.
La delegació entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província per un període de cinc anys prorrogable per reconducció tàcita
anual, excepte si qualsevol de les dues parts acorda deixar sense efecte
l’esmentada delegació, cosa que s’haurà de notificar en un termini no inferior a sis
mesos.
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TRETZÈ.- Aquest acord substituirà qualsevol altre acord anterior en matèria de
recaptació executiva de Multes de Trànsit.
L’ALCALDE DE
LA BISBAL DEL PENEDÈS

EL PRESIDENT DE
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

DAVANT MEU
EL SECRETARI

DAVANT MEU
LA SECRETÀRIA GENERAL

4.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT Nº 3/2014.
El Secretari llegeix la proposta.
L’Alcalde dona el torn de la paraula al regidor del PSC-PM, senyor Latorre que
pregunta que quin control periòdic es fa dels comptes.
L’Alcalde dona el torn de la paraula a la regidora de CIU, senyora Agnès Ferré,
que demana explicacions per conceptes que s’han incorporat a l’expedient.
L’Alcalde respon al regidor senyor Latorre que en primer lloc tenim un govern
morós de la Generalitat de CIU que no paga, que adeuta al municipi més de
250.000 euros, que hi ha gent que no pot pagar i que hi ha gent que no vol pagar,
i que hi ha hagut una regidora de CIU que se li va descobrir que no pagava
impostos municipals, i això és la realitat.
Les dues regidores de CIU abandonen el ple essent les 11.36h.
L’Alcalde segueix la seva intervenció donant resposta al regidor del PSC-PM i diu
per part de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, es fa un control exhaustiu, però
que durant un exercici anual, poden sorgir excepcionalitats i posa algun exemple
il·lustratiu, que fa que s’hagi de fer alguna modificació pressupostària com es fa
ara.

A continuació es sotmet el punt a votació amb el següent resultat:
Vots a favor : 6 (ERC) i 1 (PSC)
Quedant aprovat com segueix :
INFORME DE LA SECRETARIA
1. IDENTIFICACIÓ
1.1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: president de la corporació
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1.2. Caràcter: preceptiu
1.3. Títol: modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant expedient
de suplement de crèdit i crèdit extraordinari
1.4. Número: 3/2014

2. ANTECEDENTS
Pel Decret de l’Alcaldia de data 27 d’octubre de 2014 s’ha instat l’expedient de
suplement de crèdit i crèdit extraordinari a finançar mitjançant romanent de
tresoreria per a despeses generals, nous ingressos i baixes dels crèdits de
partides de despeses, del pressupost vigent de la corporació.
3. FONAMENTS DE DRET
3.1. D’acord amb l’article 177.2 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
(TRLRHL), la proposta de modificació, amb l’informe previ de la Intervenció, ha
de ser sotmesa pel president a l’aprovació del Ple de la corporació.
3.2. En compliment del que disposa l’article 169 del TRLRHL, l’expedient s’ha de
publicar al BOP i al tauler d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el
puguin examinar i puguin formular-hi reclamacions. L’expedient es considerarà
definitivament aprovat si en el termini d’exposició al públic no es presenten
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per resoldre-les.
3.3. Quan l’expedient sigui definitiu, el pressupost s’ha de publicar resumit per
capítols, al BOP i al tauler d'anuncis.
3.4. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
les bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es
competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
4. CONCLUSIÓ
Les modificacions pressupostàries que el Ple ha d’aprovar per majoria simple han
de seguir les normes sobre tramitació, informació, reclamacions, recursos i
publicitat a què es refereixen els articles 169, 170 i 171 del TRLRHL.
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3. CERTIFICAT
Christian Riverola Romero secretari interventor de l'Ajuntament de la Bisbal del
Penedès
CERTIFICO:
1. Que de la liquidació del pressupost d'aquest municipi corresponent a l'exercici
de 2013, en resulta un romanent líquid de tresoreria de:
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL
D’EXERCICI
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL
FINAL DE L’EXERCICI
+ De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs
+ De pressupostos d’ingressos. Pressupostos
tancats
+ D’altres operacions no pressupostàries
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació
definitiva
– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL
FINAL DE L’EXERCICI
+ De pressupostos de despeses. Exercici corrent
+ De pressupostos de despeses. Pressupostos
tancats
+D’altres operacions no pressupostàries
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació
definitiva
Romanent de tresoreria total:
– SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT
- EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT
ROMANENT DE TRESORERIA PER
DESPESES GENERALS

A

846.373,85€
4.607.935,18€
581.628,33€
3.507.281,92€
519.024,93€
0
630.425,88€
156.460,26€
24.494,19€
449.471,43€
0
4.823.883,15€
545.645,31€
3.990.500,56€
287.737,28€

4.1. INFORME DE LA INTERVENCIÓ

1. IDENTIFICACIÓ
1.1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: president de la corporació
1.2. Caràcter: preceptiu
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1.3. Títol: modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant expedient
de suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
1.4. Número: 3/2014

2. ANTECEDENTS
2.1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 27 d’octubre de 2014 s’ha incoat l’expedient
per modificar el crèdit mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari per un
import de 1.610.405,99€.
2.2. L’alcalde, en data 27 d’octubre de 2014, ha proposat les partides i els imports
de les despeses específiques i determinades que no poden demorar-se fins
l’exercici següent, per les quals no existeix crèdit pressupostari (crèdit
extraordinari) així com per les quals el crèdit previst és insuficient i no pot ser
objecte d’ampliació (suplement de crèdit), que són les següents:

1/ Suplements de crèdit:
Partida

Nom

Consignació
inicial

230.4650
0
162.2270
9
342.2120
0
338.2260
8
TOTAL

Conveni serveis
socials
Recollida, eliminació
i tractament residus
Instal·lacions
esportives
Festes Populars

Proposta
modificació

Consignació
definitiva

30.000,00€

8.000,00€

38.000,00€

475.000,00€

135.300,00€

610.300,00€

2.000,00€

6.000,00€

8.000,00€

60.000,00€
567.000,00€

19.000,00€
168.300,00€

79.000,00€
735.300,00€

2/ Crèdits extraordinaris:
Partida

Nom

Proposta de consignació

241.46500 Conveni col·laboració social Consell

25.000,00 €

162.46201 Conveni brossa Rodonyà

27.200,00 €

321.22000 Material escola

12.000,00 €

155.22199 Materials operaris

35.000,00 €
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35.000,00
€

155.21000 Reparacions i conservació

1.200.000,00 €

151.60000 Adjudicació terrenys Miralba

2.500,00 €

231.22199 material horts i altres
231.21000
342.62304
342.21300
341.22709
342.22199
TOTAL

7.000,00 €
9.000,00€
6.000,00€
23.000,00€
5.000,00€
1.386.700,00€

Posada en marxa hort
Mobiliari piscina
Reparacions i conservació
Treballs realitzats per altres empreses
Altres Subministraments

1.555.000€

IMPORT TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

2.3. Aquestes despeses es finançaran mitjançant els següents recursos: romanent
de tresoreria per a despeses generals; majors i/o nous ingressos recaptats /
anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses del pressupost vigent
de la corporació / i excepcionalment, amb operacions de crèdit subjectes a les
limitacions de l’article 177.5 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 (TRLRHL).
Detall del corresponent finançament:
2.3.1. Romanent de tresoreria per a despeses generals:

Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible:

280.000,00€

2/ Romanent ingressos afectats:
1.200.000,00€

Ingressos afectats segons liquidació any 2013:

2.3.2. Baixes en partides de despeses:

Partida

Nom

Consignació
inicial

241.
13100
Personal laboral
011.31000 Interessos

30.000,00€

Proposta
baixa

a

la Consignació
definitiva

25.000,00€
25.000,00€

5.000,00€
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155.000,00€
Altres despeses
929.22699 diverses
Neteja i
929.22700 condicionament
Total

130.000,00€

20.000,00€

15.000,00€

5.000,00€

12.000,00€
217.000,00€

10.000,00€
75.000,00€

2.000,00€
142.000,00€

Aquestes baixes no perjudiquen el funcionament normal dels serveis.

3. FONAMENTS DE DRET
3.1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment als articles 172 a 182 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 (TRLRHL), i als articles 34 a 48 del Reial
decret 500/1990.
3.2. L’alcalde, en la seva proposta, justifica que s’han de realitzar despeses que
no es poden ajornar fins a l'exercici següent i que en el pressupost de la
corporació no hi ha crèdit i/o és insuficient o no ampliable, per la qual cosa s’ha de
tramitar l’expedient de concessió de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit.
3.3. A l'expedient s'hi ha d'especificar la partida pressupostària concreta que s'ha
d'incrementar i el mitjà o recurs que ha de finançar l'augment proposat.
3.4. El finançament dels suplements de crèdit o crèdit extraordinaris es pot fer 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. Excepcionalment, amb operacions de crèdit amb les limitacions
que estableix l’article 177.5 del TRLRHL.
3.5. A l'expedient s'ha d'acreditar que els ingressos previstos en el pressupost
s'han fet amb normalitat, tret d'aquells que tinguin caràcter finalista.
3.6. D’acord amb l’article 104 del RD 500/1990, el romanent de tresoreria positiu
constitueix un recurs per finançar les modificacions de crèdit del pressupost. El
romanent líquid de tresoreria ha de ser, en cada moment, el que resulti de deduir
del romanent inicial les quanties ja destinades a finançar les modificacions de
crèdit. De la liquidació del pressupost de l’exercici anterior, en va resultar un
romanent de tresoreria de 4.823.883,15€, del qual 3.990.500,56€ estaven
assignats a despeses amb finançament afectat, i 287.737,28€ formen el romanent
de tresoreria per a despeses generals.
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3.7. El finançament amb nous ingressos no previstos i/o amb majors ingressos
recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent comporta que fins al
dia de la data, els ingressos previstos en el pressupost s’han de produir amb
normalitat, sense considerar els que tenen caràcter finalista. D’altra banda, i per
aplicació de l’article 12.5 de la Llei Orgànica 12/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, els ingressos que s’obtinguin per damunt
dels previstos es destinaran a reduir el nivell de deute públic. Per tant, les
modificacions de crèdit finançades amb nous o majors ingressos s’hauran de
destinar obligatòriament a l’amortització de deutes, i en cas de no tenir, a altres
despeses.
3.8. L’aprovació d’aquest expedient es competència del Ple de la corporació i hi
són d’aplicació les mateixes normes sobre informació, reclamacions i publicitat
previstes en l’article 169 del TRLRHL.
3.9. El pressupost general, incorporant-hi la modificació de crèdit en tràmit, no
està anivellat i si equilibrat.

4. CONCLUSIÓ
S’ha comprovat el compliment de la normativa que regula aquesta modificació de
crèdit i s’informa favorablement sobre l’expedient de modificació de crèdit; el
finançament proposat es pot utilitzar per al suplement de crèdit i crèdit
extraordinari del pressupost de la corporació, amb un import total de
1.555.000,00€.

INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU
D’ESTABILITAT
1. IDENTIFICACIÓ
1.1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: Ple de la Corporació
1.2. Caràcter: preceptiu
1.3. Títol: Informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària
1.4. Número: 3/2014 Modificació de crèdit
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2. ANTECEDENTS
2.1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 27 d’octubre de 2014 s’ha incoat l’expedient
per modificar el crèdit mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari que s’ha
de finançar a través del romanent de tresoreria per a despeses generals i baixes
dels crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de la corporació.
2.2. L’alcalde, en data 27 d’octubre de 2014 ha proposat les partides i els imports
que s’han de modificar, i ha justificat l’existència de despeses que no poden
demorar-se fins a l’exercici següent.
2.3. El resum per capítols del pressupost vigent amb les modificacions
pressupostàries en tràmit que afecten al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, és el següent:
PRESSUPOST DE DESPESES:
Capítol

Augment
260.800,00 €

25.000,00 €

3
4

Import total

25.000,00 €

1
2

PRESSUPOST D'INGRESSOS:

Baixa

60.200,00 €

5
6

Capítol

150.000,00 €

140.424,00 € 3

593.675,00 €

267.811,00 € 4

838.413,00 €

€ 5

21.000,00 €

1.767.889,00 € 6

261.000,00 €

€ 7

-

8

12.000,00 € 8

325.000,00 €
1.480.000,00 €

1.492.000,00 €

1.480.000,00 €

5.654.338,00 €

781.000,00 € 9

9
1.530.000,00 €

50.000,00 €

Import total
1.973.250,00 €

7

TOTAL:

Baixa

1.649.174,00 € 2

1.209.000,00 €

Augment

1.036.040,00 € 1

5.654.338,00 € TOTAL:

-

CÀLCUL DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT:
+ Suma dels capítols 1 a 7 d'Ingressos (incloent la modificació de
crèdit en tràmit):
- Suma dels capítols 1 a 7 de Despeses (incloent la modificació de
crèdit en tràmit):

€

4.162.338,00
€
4.861.338,00
€

+/-Ajustos que sigui procedent realitzar:
CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT:

176.590,06 €
522.409,94 €

Tenint en compte la modificació de crèdit en tràmit, la suma dels ingressos no
financers, capítols 1 a 7, és inferior a la suma de les despeses no financeres,
capítols 1 a 7, amb la qual cosa, s’obté un dèficit no financer per import de 699.000 €. Tenint en compte els ajustos SEC que sigui procedent realitzar, de
176.590,06€, es genera necessitat de finançament per import de 522.409,94€.
Aquest incompliment és dóna per la incorporació de romanent.
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2.4. Compliment de la regla de la despesa:
Concepte

Liquidació del
pressupost de
l'exercici 2013

Pressupost
de l'exercici
n amb les
modificacion
s de crèdit
3.123.597,54 4.776.319,99
240.908,86 -280.632,00

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres
segons el SEC)
-Venda de terrenys i altres inversions reals.
0,00
0,00
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens
0,00
0,00
local.
+/-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
240.908,86 -280.632,00
d'aplicar a pressupost.
+/-Pagaments a socis privats realitzats en el
0,00
0,00
marc de les Associacions público privades.
+/-Adquisicions amb pagament ajornat.
0,00
0,00
+/-Arrendament financer.
0,00
0,00
+Préstecs
0,00
0,00
-Mecanisme extraordinari de pagament a
0,00
proveïdors
-Inversions realitzades per la Corporació local
0,00
0,00
per compte d'altres Administracions Públiques
Altres
0,00
0,00
Despeses no financeres en termes SEC
3.364.506,40 4.495.687,99
excepte interessos del deute
-Pagaments per transferències (i altres
0,00
0,00
operacions internes) a altres ens que integren la
Corporació Local
- Despesa finançada amb fons finalistes
38.406,30
366.406,11
procedents de la Unió Europea o d'altres
Administracions públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
38.406,30
366.406,11
Altres Administracions Públiques
- Transferències per fons dels sistemes de finançament.
- Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria (Nota 1)
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Total despesa computable a l'exercici
3.326.100,10 4.129.281,88
Taxa de referència de creix. del PIB en %
1,50
(Nota 2)
Despesa computable incrementada per la
3.375.991,60
taxa de referència
+ canvis normatius que suposen increments permanents de la recaptació
- canvis normatius que suposen decrements permanents de la recaptació
A) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX.
n-1)
B) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n)
Diferència
COMPLEIX SI a) ÉS SUPERIOR O IGUAL A b)
%Variació de la despesa computable

3.375.991,60
4.129.281,88
-753.290,28
-753.290,28
24,15%

Tenint en compte la modificació de crèdit en tràmit, no es compleix amb la regla
de la despesa ja que el límit de la despesa, de 3.375.991,60 €, està per sota del
total de la despesa computable, que és de 4.129.281,88 €.
2.5. Compliment de l’objectiu del deute públic:
D’acord amb l’article 15 de la LOEPSF, les corporacions locals han d’assolir
l’objectiu del deute públic. El govern fixa l’objectiu del deute públic, per al període
2014-2016, en el 4% del PIB per al 2014 i 2015, i en el 3,9% per al 2016 (Acord
de Govern de 28 de juny de 2013, publicat al Butlletí Oficial de les Corts Generals
–Senat- núm.218 de 5 de juliol de 2013).
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 (110% dels ingressos
corrents liquidats consolidats i ajustats) tenint en compte la regulació especial
(75% dels mateixos recursos) que per a l’exercici 2013, es determina en la
disposició final trentena primera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013, i que s'aplicarà també a l'any
2014.
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El volum de deute viu estimat a final d'exercici, 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) 3.570.237,19
0,00
2 (-) Ingressos aprofitament urbanístic
0,00
3 (-) Ingressos extraordinaris
Total ingressos corrents consolidats
ajustats: (1-2-3)
3.570.237,19
4
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
4.243.707,97
5
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
0,00
6
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)
121,97%
7
Segons això, la ratio del deute viu, en termes consolidats és de 121,97%
3. FONAMENTS JURÍDICS
Els articles 3 i 11 de la Llei Orgànica, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF), estableixen que 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.
Atès l’article 21 de la LOEPSF, les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària restaran obligades a formular un pla econòmic
financer per l'any en curs i el següent, que serà aprovat pel Ple, en el termini de
dos mesos des de la seva presentació.
No obstant, 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.
4. CONCLUSIÓ
El Pressupost general de l’exercici 2014, incorporant la modificació de crèdit en
tràmit, no s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària ni a la
regla de la despesa i objectiu del deute públic.
L’Ajuntament ja té un pla econòmic financer vigent fins el 2015, atès que
l’Ajuntament va liquidar l’exercici 2013 incomplint amb la regla de la despesa i
l’objectiu del deute, es farà el seguiment del mateix amb les dades de la liquidació
de l’exercici 2014.
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5.- DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ SOBRE L’APROVACIÓ DEL
CENTRE DIA QUE HA PRESENTAT EL GRUP DE CIU
El Secretari llegeix la proposta i l’informe que s’ha annexat a aquest expedient.
A continuació es sotmet el punt a votació amb el següent resultat:
Vots a favor : 6 (ERC) 1 (PSC)
Quedant aprovat com segueix :
DESESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL GRUP DE CIU
CONTRA L’ACORD INICIAL DEL PROJECTE D’ADAPTACIÓ D’EDIFICI
EXISTENT PER A CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN I EL PROJECTE PER
A L’ACTIVITAT DE CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN
El grup municipal de CIU va presentar reclamació amb al·legacions demanant que
l’acord de junta de govern local de data 30 de juliol de 2014 sobre EL PROJECTE
D’ADAPTACIÓ D’EDIFICI EXISTENT PER A CENTRE DE DIA PER A GENT
GRAN I EL PROJECTE PER A L’ACTIVITAT DE CENTRE DE DIA PER A GENT
GRAN esdevingui NUL
Per tot el que s’ha exposat, el PLE acorda el següent
ACORD

Primer. DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL GRUP DE
CIU CONTRA L’ACORD INICIAL DEL PROJECTE D’ADAPTACIÓ D’EDIFICI
EXISTENT PER A CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN I EL PROJECTE PER
A L’ACTIVITAT DE CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN

DESESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL GRUP DE CIU
CONTRA L’ACORD INICIAL DEL PROJECTE D’ADAPTACIÓ D’EDIFICI
EXISTENT PER A CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN I EL PROJECTE PER
A L’ACTIVITAT DE CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN
En data 29 de setembre de 2014 va entrar per registre d’entrada amb número
2006, escrit del grup municipal de CIU demanant la nul·litat de l’acord de Junta
de Govern Local de 30 de juliol de 2014 i publicada en el BOP de 27 d’agost de
2014.
Es procedeix a DESESTIMAR aquestes al·legacions,
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1.- L’obra que es pretén realitzar, no és una obra nova sinó sobre una edificació
existent, on s’ubicava abans l’antiga escola bressol. Si no fos així si que no seria
possible dur-la a terme, ateses les limitacions imposades pel govern de l’estat en
matèria de prohibició de fer instal·lacions noves. I en tot moment, com el mateix
títol del projecte especifica, és PROJECTE D’ADAPTACIÓ D’EDIFICI EXISTENT
PER A CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN”. Per tant no es construeix res.
2.- Sobre l’al·legació tercera on el seu grup polític manifesta que és un projecte
d’inversió per crear un nou servei i amb unes mancances d’estudis i personal.
Aquesta es desvirtua en el moment que la consideració que es fa per part dels
serveis jurídics d’aquest ajuntament, és que no és un projecte d’inversió, és una
adaptació. Tot això queda refermat també pel propi vist-i-plau dels serveis
territorials de benestar i família, que van en la mateixa línia.
CONSIDERACIONS FINALS
Cal dir que al ser un projecte d’adaptació d’edifici existent; No hi haurà costos de
personal en adequar-lo ates que serà la pròpia brigada municipal qui l’arranjarà.
Per tant no hi haurà licitació d’obres, el que torna a desvirtuar novament el
concepte d’inversió.
Sense entrar en la qüestió política, cal dir que és una actuació amb funció social,
adreçada a la tercera edat, i on en aquesta instal·lació es modifica la seva part
interior, per adaptar-la a un nou us. I en tot cas, ates aquest nou us a fi de complir
amb la normativa d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, la
pròpia millora la realitzarà la brigada municipal en el seu horari laboral, no
suposant cap sobrecost.
Ho signo als efectes oportuns.
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6.- MOCIO ERC DE LA BISBAL DEL PENEDÈS DE SUPORT ALS BOMBERS
VOLUNTARIS
L’Alcalde proposa al regidor del PSC-PM senyor Latorre que aquesta moció pugui
ser presentada de forma conjunta i el regidor no hi posa cap objecció.
A continuació es sotmet el punt a votació amb el següent resultat:
Vots a favor : 6 (ERC) i 1 (PSC)
Quedant aprovat com segueix :

MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-AM I PSC-PM DE LA BISBAL DEL
PENEDÈS,
Moció de suport a les reivindicacions dels bombers voluntaris de Catalunya.
Moció que presenten conjuntament els grups polítics d’ERC-AM i PSC-PM de la
Bisbal del Penedès al Ple de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès per donar
suport a les reivindicacions dels bombers voluntaris de Catalunya.
Al llarg dels últims anys els Bombers Voluntaris de Catalunya han contribuït
decisivament a conformar l’estructura vital en el model de Seguretat del País,
donant servei a 946 municipis de Catalunya a través del Servei de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya. Seguretat que
dóna gent arrelada al Territori, coneixedora del mateix i de la seva població,
disposats a donar-ho tot per als altres i amb disponibilitat 24 hores els 365 dies de
l'any, dins els límits que les seves obligacions laborals els hi ho permeten.
El poble de la Bisbal del Penedès, ha estat testimoni directe en moltes ocasions
de la importància i transcendència que aquest col·lectiu representa per la
seguretat del municipi, participant activament i eficaçment en múltiples situacions
de risc, accidents, incendis, recerques i altres circumstàncies de forma totalment
satisfactòria.
Només la gent dels pobles que no disposem d’uns cossos de seguretat
assalariats sabem de la repercussió que aquest col·lectiu té per la protecció del
nostre entorn i de les persones.

MUNICIPI ADHERIT A LA VEGUERIA DEL PENEDÈS
Codi ELT núm. 4302870005
C.I.F. P4302800J

www.bisbalpenedes.com
info@bisbalpenedes.com

C/ Major, 21

AJUNTAMENT
DE LA VILA DE
LA BISBAL DEL PENEDÈS

43717 La Bisbal del Penedès
(Baix Penedès – Tarragona)
Tel. 977688438 - Fax 977109672

Darrerament ens trobem davant una disminució espectacular dels efectius
disponibles en els parcs que pot qüestionar una resposta eficaç a les
emergències, sobretot alhora de produir-se una simultaneïtat de serveis en el
territori. L’envelliment natural dels propis bombers, la inestabilitat i precarietat del
mercat de treball, la manca de convocatòries en els últims anys i la difícil
conciliació entre la vida laboral i familiar, comporta que la capacitat actual dels
bombers voluntaris s’estigui afeblint de forma alarmant, fins al punt que en
qualsevol moment es pugui produir la no atenció dels serveis.
Però encara és més preocupant i lamentable que les condicions de seguretat i
salut dels mateixos bombers voluntaris siguin totalment insuficients en termes de
protecció jurídica, de protecció social, protecció econòmica, i sobretot, en
PROTECCIÓ SANITÀRIA, posant en risc la seva dedicació, compromís i
abnegació, així com la protecció en vers les seves famílies. Difícilment els
membres que participen en la seguretat en emergències d'un país poden exercirla amb garanties si ells mateixos estan desprotegits i no hi ha prous efectius per
actuar-hi.
Cal plantejar qüestions bàsiques i inajornables que des de fa molt temps els
bombers voluntaris estan plantejant, i que l’acció política dels diferents governs al
llarg dels últims anys no han sabut o volgut resoldre.
Per exemple:
- Gaudir de cobertura sanitària en cas d’accident i el suport d’una mútua
en cas de lesions.
- Reconeixement del dret a una incapacitat digne i reglada per causa
d’accident en acte de servei.
- Disposar de la condició d’agent de l’autoritat.
- I resoldre altres aspectes que afecten potser més a l’operativitat i al
reconeixement d’aquest col·lectiu.
Totes aquestes circumstàncies estan conduint a un perillós deteriorament del
sistema, circumstància denunciada reiteradament per l’Associació de Bombers
Voluntaris de Catalunya i del mateix col·lectiu de bombers voluntaris a través dels
seus òrgans. Cal que el govern de la Generalitat afronti amb determinació aquest
problemes i resolgui les justes reivindicacions d’aquest col·lectiu per poder
desenvolupar amb dignitat la seva tasca en vers la societat i per continuar sent un
element indispensable en la seguretat del nostre territori.
Per això posem de manifest la oportunitat de revisar profundament el model de
seguretat en emergències, reforçant el paper dels bombers voluntaris en aquest
sistema i trobant un millor encaix amb la imprescindible i brillant tasca que porten
a terme els cossos professionals dels bombers de Catalunya.
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Això representa una aposta per un NOU MODEL del sistema MIXT basat en un
mateix denominador comú que faci front als problemes i a les mancances actuals.
És urgent un canvi normatiu que possibiliti una llei integradora i unificadora per
aconseguir una millor coordinació i reconeixement de tots els integrants en l’àmbit
del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del nostre país.És per
això que el Ple de l’ajuntament de la Bisbal del Penedès pren els següents
ACORDS:
PRIMER.- Manifestar el nostre suport a les justes i necessàries reivindicacions
dels Bombers Voluntaris de Catalunya, denunciant l’immobilisme, per part de la
Generalitat de Catalunya, i la falta de voluntat política per solucionar aquesta
situació.
SEGON.- Instar a l’Honorable conseller d’Interior del govern català perquè mostri
una actitud més decidida i dialogant per tal de resoldre aquesta situació,
convocant un grup de treball amb participació de l’Associació de Bombers
Voluntaris de Catalunya, per donar resposta a les propostes exposades i es
configuri un marc normatiu que garanteixi les demandes legítimes dels bombers
voluntaris de Catalunya.
TERCER.- Demanar a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya
que recolzin públicament aquesta iniciativa i promoguin iniciatives legislatives que
recullin les demandes exposades, configurant així un verdader sistema mixt que
doni resposta a les necessitats del territori.
QUART.- Traslladar aquesta moció a tots aquells municipis i Consells Comarcals
que disposen d’un Parc de Bombers Voluntaris per tal de que donin suport plenari
a aquesta iniciativa i promoguin els acords previstos en aquesta moció.
CINQUÈ.- Notificar el present acord a l’Associació de Bombers Voluntaris de
Catalunya (AS.BO.VO.CA) i al propi col·lectiu de bombers voluntaris.
No havent més temes a tractar, la Presidència, dóna per finalitzada aquesta
sessió del Ple quan són les 11.35h del dia 7 de novembre de 2014, de la qual
n’estenc la present acta.

Christian Riverola i Romero
Secretari-Interventor
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