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  ACTA 

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2017/8 El ple 

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària 

Data 21 de setembre de 2017 

Durada Des de les 19:00h.  fins a les 19.40 hores 

Lloc Sala de Plens 

Presidida per Amadeu Benach i Miquel 

Secretari José Félix Velasco Martínez 

  

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix 

39689555L Amadeu Benach i Miquel Sí 

39718771W Anna Jané Caralt Sí 

36572173B Anna Ordóñez Rivero Sí 

35013086W Ida Pilar Josefa Berdusan Farré Sí 

46333082L Joan Roig i Soria Sí 

39654927Y Joana Josepa Fernández Coll Sí 

39684489J Jordi Guasch Bea Sí 

39636281J Lluís Inglada i Jané Sí 

77785897N Luís Enrique Rodríguez Rivas Sí 

39720816T Marian Sainz López Sí 
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39643552Q Núria Figueras Tuset Sí 

  

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia 

Les contestacions de l’equip de Govern si s’escau a les explicacions de vot resten 
gravades al corresponent CD.  

A) PART RESOLUTIVA 

 

Es procedeix a fer lectura pel Secretari, de la Diligència de Secretaria sobre la rectificació de 
actes anteriors que contenien errors, i per tant, els condicionants per aprovar certes actes 
que indica el Sr. Guasch queden resoltes i el seu vot resultaria favorable. 

Es tracta de les següents actes: 

 Acta de Ple en sessió de data 15 de juny de 2017 

 Acta de JGL de data 8 de juny de 2017 

 Acta de JGL de data 22 de juny de 2017 

 Acta de JGL de data 29 de juny de 2017 

 Acta de JGL de data 6 de juliol de 2017 

 Acta de JGL de data 13 de juliol de 2017 

 

Aprovació Actes anteriors del plens de data  

Favorable Tipus de votació: Unanimitat 

 
 Acta PLE PLN/2017/6 en sessió ordinària de data 3 d'agost de 2017 

Favorable Tipus de votació: Ordinària. A favor: 3 BNY, 1 ICV, 3 PSC i 3PDeCAT; En 
contra:0; Abstencions:1 BNY (Sra. Berdusan) per falta d’assistència; Absents: 0 

 
 Acta Ple PLN/2017/7 en sessió extraordinària de data 31 d'agost de 2017 

 

Expedient 1193/2017, Moció per proposar l'atorgament de la creu de Sant Jordi a la 
societat "LA CUMPRATIVA" amb motiu del seu centenari. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat 
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Expedient 1185/2017. Donar de baixa el Servei de recollida de residus voluminosos 
(mobles i andròmines) del Conveni únic amb EcoBP,SL i el Consell Comarcal del Baix 
Penedès 

Favorable Tipus de votació: Ordinària 

A favor: 4 BNY, 1 ICV, 3 PSC; En contra:0; Abstencions:3 PDeCAT; 
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Absents: 0 

PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE 
 

APROVAR, SI S’ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI ÚNIC AMB EcoBP, S.L. I EL 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS DEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT, 

TRACTAMENT I/O ELIMINACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS EN REFERÈNCIA A LA 

RECOLLIDA DE RESIDUS VOLUMINOSOS (MOBLES I ANDRÒMINES).- EXP. 1185/2017 

Atès que el Ple, en sessió extraordinària, de data 28 de febrer de 2013 va aprovar el Conveni únic entre 

l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Empresa Comarcal de 

Serveis Mediambientals del Baix Penedès, S.L. (EcoBP, S.L.), descriptiu de les condicions tècniques i 

econòmiques en les quals es prestaran els serveis de recollida, transport, tractament i/o eliminació dels 

residus municipals i la memòria de dimensionament dels nous serveis de recollida selectiva. 

Atès que el conveni va ser formalitzat en data 15 de maig de 2013 i és vigent fins el 15 de març de 2021.  

Atès que el pacte vint-i-unè es convé que aquest conveni podrà ser modificat o ampliat mitjançant annexos 

que incorporin la prestació de nous serveis o noves fórmules de col·laboració entre les parts, en el marc de 

la delegació de competències i de l’objecte de la societat EcoBP, SL (art.2 dels Estatuts). 

Atenent la consideració de les regidories de Medi Ambient i Serveis en pro la conformitat de l’execució del 

present acord. 

Atès l’informe del coordinador de Serveis Tècnics emès en data 15 de setembre de 2017 que diu: 

“ANTECEDENTS 

Vista la necessitat que actualment te l’Ajuntament de millorar l’estat de les illes de contenidors del 

municipi, millorant la seguretat i salubritat, substituint els elements malmesos que s’han vist afectats per 
actes de incivisme , reduint els abocament massius d’andròmines i restes d’obra descontrolats. 

Des de els Serveis Tècnics hem detectat que tot i haver un calendari estipulat per part de l’Ajuntament amb 

les dates de recollida de les andròmines dels particulars, les illes de contenidors cada setmana estan 
plenes de mobles i d’andròmines fora de les dates establertes per la recollida. Aquest fet està provocant 

que la recollida actual sigui insuficient per mantenir aquestes zones problemàtiques en bones condicions 

de salubritat i seguretat fet que fa que haguem de reforçar constantment les recollides que ens realitza 
l’empresa comarcal Ecobp amb recollides que realitza la nostra brigada. 

La recollida de mobles i d’andròmines és un annex al conveni signat entre l’Ajuntament de Banyeres, el 
Consell Comarcal del Baix Penedès i Eco BP, S.L. del servei de recollida de la fracció Orgànica i Resta.  I 
es va signar el 15-05-2013. 

El cost del servei, referits a despeses de personal, despeses d’explotació i despeses de tractament, 
ascendeixen a 981,68 euros mensuals (abans IVA). 

A continuació es transcriu part del text del conveni: 

“ CONVENI ÚNIC ENTRE L’AJUNTMAENT DE BANYERES DEL PENEDÈS, EL CONSELL 

COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’EMPRESA COMARCAL DE SERVEIS MEDIAMBIENTALS DEL 

BAIX PENEDÈS, S.L., DESCRIPTIU DE LES CONDICIONS TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES EN LES 

QUALS ES PRESETARAN ELS SERVEIS DE RECOLLIDA, TRANSPORT, TRACTAMENT I/O 
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ELIMINACIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS. 

A la seu del Consell Comarcal del Baix Penedès, sent el dia 15 del 5 de 2013. 

PACTEN I CONVENEN 

Primer. Condicions generals. 

El Consell Comarcal del Baix Penedès, a través de la societat d’economia mixta EcoBP, SL, continua 

assumint la gestió del servei de recollida, transport, tractament i/o eliminació dels residus municipals, i de 
la deixalleria comarcal, comprometent-se a prestar aquests serveis d’acord a les condicions tècniques i 

econòmiques establertes als annexos del present conveni. 

En els pactes següents s’especifiquen les condicions generals en les que EcoBP, SL presta tots els serveis 
als ajuntaments, però tots els ajuntaments no tenen activats tots els serveis, sinó que cada ajuntament és 

receptor d’algun o alguns dels serveis que en aquest conveni s’especifiquen. En annexos al present conveni 

es detallen els serveis que es presten a cada ajuntament de la Comarca del Baix Penedès. Els pactes 
següents, sobre les condicions generals de cada servei, només són d’aplicació en els casos que 

l’Ajuntament hagi activat aquests serveis al Consell Comarcal del Baix Penedès, d’acord amb allò 
especificat en l’annex primer del present conveni. Tanmateix, en el cas de que algun Ajuntament volgués 

ampliar els serveis que es presten en el seu municipi, les condicions generals que s’aplicarien en el nou 

servei serien les mateixes que a continuació s’exposen, a no ser que s’establissin noves formes de 

col·laboració entre les parts ara no previstes. 

Novè. Condicions generals del servei de recollida de residus voluminosos (mobles i andròmines). 

Aquest servei consisteix en la recollida de mobles i andròmines apilades en punts que els veïns hagin 

concertat prèviament amb els serveis municipals. La recollida es farà mitjançant un vehicle amb caixa 
oberta, que farà una ruta determinada, segons les sol·licituds de l’Ajuntament, arran de les trucades que 

hagin fet els usuaris del servei. 

Un cop la caixa del vehicle estigui plena, o s’hagin recollit tots els punts de recollida encomanats, els 

residus seran transportats fins a un gestor autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya. Actualment 
aquest tipus de residus es gestionen a través de l’Eco parc de Cunit. 

Pel que fa a l’àmbit territorial, el desenvolupament d’aquesta solució tècnica s’emmarca físicament a tot el 

terme municipal. 

Els horaris i la planificació del servei s’especifiquen a l’annex del present conveni. “ 
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Per tot això, i vista la situació d’incivisme que està sofrint el municipi, fet que provoca que el servei 
proporcionat per l’empresa Ecobp sigui insuficient per mantindre en bones condicions les illes de 

contenidors, el servei de recollida de mobles i andròmines serà assumit en la seva totalitat per la brigada 
municipal a partir del 1 de febrer de 2017. 

Això deixa sense efecte l’annex al conveni del servei de recollida de la fracció Orgànica i Resta signat 

entre l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, el Consell Comarcal i EcoBp sobre la recollida de mobles i 

andròmines, però es mantenen la resta d’acords i convenis pactats. 

  

Rafa Rodríguez Rivas                                                                                                                                     

 

Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament  

Banyeres, a la data de la signatura” 

  

Atès les competències pròpies a favor de les entitats locals que atorga l’art. 84 de l’Estatut d’autonomia de 

Catalunya i l’art. 25 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret número 66/2015 i 

les competències delegades del Ple a favor de la Junta de Govern Local pel Ple de data 22 de juny de 2015, 

i atenent a les competències recuperades a favor del Ple arran del 4 d’abril de 2017.  

Es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords: 

PRIMER.- Donar de baixa el Servei de recollida de residus voluminosos (mobles i andròmines) del 

Conveni únic amb EcoBP,SL i el Consell Comarcal del Baix Penedès del Servei de recollida, transport, 

tractament i/o eliminació de residus municipals, donat que des de febrer de 2017 el Servei s’està realitzant 

per mitjans propis municipals. 

SEGON.-  Notificar el present acord a l’empresa EcoBP, S.L., Consell Comarcal del Baix Penedès i a la 

resta de  persones interessades. 
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INTERVENCIONS /EXPLICACIONS DE VOT 

 
L’Alcalde, al·ludeix a la problemàtica històrica del servei esmentat de recollida de 
voluminosos i andròmines, ja que, contínuament, l’Ajuntament ha estat supervisor 
d’abocaments incívics a les diferents illes de contenidors.  
 
“Des d’alcaldia, hem tingut reunions mensuals amb responsables de l’empresa ECO BP  per 
tal, de millorar el servei i restem a l’espera, d’una proposta de l’empresa, sobre la seva 
consideració del servei que avui es suprimeix per motius indicats en l’informe tècnic, donat 
que, s’ha considerat oportú realitzar el servei per mitjans propis de la Brigada.” 
 
El Sr. Guasch, considera que hagués calgut un estudi econòmic on es reflectís el estalvi 
econòmic suposat. Per tant, el PDCat s’abstindrà al respecte. 
 
El Sr. Inglada, comenta que, a banda d’un estalvi  de 13.000 € aproximadament, es millorarà 
 el servei i la freqüència en la recollida. 
 
Sra. Ordóñez, comenta que des de l’entrada al Govern, s’ha apostat sempre per potenciar la 
brigada, però no es comptava amb aquest canvi del servei de recollida d’andròmines i 
voluminosos, seria aconsellable, no perjudicar la brigada davant de tantes funcions que 
realitza. 
 
  

 

 

  

 

 

B ACTIVITAT DE CONTROL 

  

Donar compte dels Decrets d'Alcaldia 

 

Número de 

Decret 
data Assumpte Expedient 

2017-0100 28/07/2017 
Convocatòria JGL ordinària de data 31 de juliol de 

2017 
JGL/2017/24 

2017-0101 31/07/2017 
Convocatòria PLE ordinari de data 3 d’agost de 

2017  
PLN/2017/6 
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2017-0102 01/08/2017 Bestreta de la treballadora amb DNI:..425Z 1020/2017 

2017-0103 02/08/2017 
Sol·licitud de subvenció per a inversions en camins 

públics locals període 2018-2020 
882/2017 

2017-0104 03/08/2017 
Modificació de crèdits núm. 6/2017, modalitat 

generació de crèdit per ingressos. 
1009/2017 

2017-0105 03/08/2017 
Convocatòria JGL en sessió extraordinària de data 

4 d’agost de 2017 
JGL/2017/25 

2017-0106 08/08/2017 

Modificació del Decret nº2017-0076 de data 14 de 

juny de 2017 sobre la sol·licitud de retirar pilones a 

l’Av. Marquesa de Grinyí, per errada a la part 

resolutiva.  

783/2017 

2017-0107 08/08/2017 

Modificació del Decret nª2017-0106 de data 8 

d’agost de 2017, sobre part del tancament de vorera 

per obres (reparació mur) per seguretat dels 

ciutadans que circulen per la via, per errada a la 

part de l’informe tècnic. 

1087/2017 

2017-0108 11/08/2017 
Delegació de les funcions d’alcaldia per celebració 

de matrimoni civil 
50/2017 

2017-0109 11/08/2017 
Delegació de les funcions d’alcaldia per a la 

celebració de matrimoni civil 
50/2017 

2017-0110 21/08/17 

Resolució de l’expedient de renovació o caducitat 

de les inscripcions patronals corresponents a les 

persones estrangeres no comunitàries sense 

autorització de residència permanent. 

688/2017 

2017-0111 23/08/2017 
Convocatòria JGL ordinària de data 24 d’agost de 

2017. 
JGL//2017/27 

2017-0112 28/08/2017 
Convocatòria PLE extraordinària de data 31 

d’agost de 2017. 
PNL/2017/7 

2017-0113 3/08/2017 
Aprovació de la modificació de crèdit núm.7/2017, 

modalitat de transferència de crèdit  
959/2017 

2017-0114 06/09/2017 
Convocatòria JGL ordinària de data 7 de setembre 

de 2017. 
JGL//2017/28 

2017-0115 12/09/2017 

Protocol de Col·laboració pel desenvolupament 

d’un Pla d’acció per a la millora i dinamització dels 

polígons d’activitat econòmica del Baix Penedès, 

que promou el Servei d’ocupació de Catalunya 

624/2017 

2017-0116 12/09/2017 

Protocol de Col·laboració pel desenvolupament 

d’un Programa d’innovació en l’Ocupació en el 

marc dels programes innovadors i experimentals 

que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya. 

624/2017 
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2017-0117 13/09/2017 
Convocatòria JGL ordinària de data 14 de setembre 

de 2017 
JGL/2017/29 

2017-0118 14/09/2017 
Aprovació de les línies fonamentals del pressupost 

de l’exercici 2018 
1173/2017 

 

 

INTERVENCIONS /EXPLICACIONS DE VOT 

L’alcalde informa sobre les gestions realitzades en els Decrets següents: 

 Decret 2017-115  sobre Protocol de Col·laboració pel desenvolupament d’un Pla d’acció 
per a la millora i dinamització dels polígons d’activitat econòmica del Baix Penedès, que 
promou el Servei d’ocupació de Catalunya. 

 Decret 2017-116 sobre el Protocol de Col·laboració pel desenvolupament d’un Programa 
d’innovació en l’Ocupació en el marc dels programes innovadors i experimentals que 
promou el Servei d’Ocupació de Catalunya. 

 

  

Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local 

Donar compte de les següents actes de la Junta de Govern Local: 

    Acta de Junta de Govern Local JLG/2017/24 en sessió ordinària de data 31 de juliol de 
2017 

 Acta de Junta de Govern Local JLG/2017/25 en sessió extraordinària de data 4 d'agost de 
2017 

 Acta de Junta de Govern Local JGL/2017/27 en sessió ordinària de data 24 d'agost de 
2017 

 Acta de Junta de Govern Local JGL/2017/28 en sessió ordinària de data 7 de setembre 
de 2017 

 Acta de Junta de Govern Local JGL/2017/29 en sessió ordinària de data 14 de setembre 
de 2017 

 

  

C) PRECS I PREGUNTES 

El contingut de les preguntes i les contestacions resten gravades al corresponent CD. 

El Sr. Alcalde respecte a les preguntes del Ple anterior formulades pel Sr. Guasch, informa sobre 
la llicència d’obres en una parcel·la de Casa Roja i sobre les pintades a les façanes públiques i 
privades que resten a l’espera d’un informe del SAM. 
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Respecte a les preguntes formulades per la Sra. Ordóñez, informa sobre les retribucions  dels 
càrrecs electes per assistència als Plens, que es demanarà informe al SAM, sobre el servei de 
recollida d’excrements de gossos i sobre actuacions de reparació del servei d’aigua a Casa Roja. 

El Sr. Guasch pregunta sobre quines gestions s’han fet per procedir a penjar les actes en àudio i 
vídeo. La transcripció escrita que consta a la web i a la seu electrònica es complementa per via 
CD, no obstant, la població no té accés als mateixos. Caldria penjar al portal de transparència les 
actes plenàries per via àudio. 

El Sr. Alcalde, indica la Secretari que procedeixi a la lectura del correu electrònic enviat pel Sr. 
Francesc Caralt Rafecas, del Departament de noves tecnologies del Consell Comarcal. El seu 
contingut literal és el següent: 

“... en resposta  a la teva pregunta sobre les possibilitats de publicar les gravacions d'òrgans 
col·legiats en Vídeo o Àudio, t'explico: 
 

1) Les gravacions (àudio o vídeo) de les sessions dels òrgans col·legiats haurien de 
publicar-se sota les següents premisses: 
 

      1.1) S'haurien de publicar dins la certificació electrònica que proporciona la Seu electrònica. 
Sota aquest ampar, el lloc on hauria d'estar la publicació, del vídeo o àudio, és al PORTAL DE 
TRASNPARÈCIA per tal de complir amb la legislació en matèria de transparència establerta. 
     1.2) Per tal que el àudio o vídeo donin fe de a seva integritat, han d'anar signats 
electrònicament pel Secretari de la corporació o per Segell d'Òrgan de la corporació (si la 
corporació així ho aprova). 
 
2) La manera més adient, fent us de la solució d'administració electrònica que utilitza 
l'Ajuntament (Gestiona), és utilitzar la seu electrònica de Gestiona i el seu Portal de 
Transparència, doncs aporta els següents avantatges: 
      2.1) S'integra amb els expedients. 
      2.2) Facilitat d'ús i eficiència. 
No obstant el portal de transparència que actualment gestiona l'ajuntament és el de l'AOC 
(Administració Oberta de Catalunya). Està previst substituir-lo pel de Gestiona, prèvia aprovació 
del projecte nou d'organigrama que s'ha portat a terme a l'Ajuntament. Aquest organigrama 
implica uns grups de treball diferents als actuals amb els seus procediments respectius (per 
publicar-los a la seu electrònica).  
 
CONSIDERACIONS: 
 
A) Els fitxers d'àudio o de vídeo, per ser penjats a Gestiona, han de pesar menys de 50 MBytes. 
Per la qual cosa, les gravacions superiors s'han de partir en parts que no superin aquesta mida i 
que estiguin signades digitalment. 
 
B) La signatura electrònica dels fitxers d’àudio i vídeo són del tipus "dettached", que dificulten la 
comprovació de validesa del vídeo. 
 
C) Gestiona no permet visualitzar el vídeo o àudio a través d'un streeming en temps real. És 
necessari descarregar-se el vídeo o l’àudio a la unitat local de l'ordinador per poder-lo reproduir. 
 
Posant en marxa la Seu electrònica (Gestiona) de la corporació, es podran penjar els vídeos o 
àudios de les reunions dels Òrgans Col·legiats tal i com disposa la legislació vigent, atenent a les 
limitacions que imposen les tres consideracions exposades.  
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No obstant si es vol una solució d'streeming en temps real i que garanteixi la veracitat i signatura 
de forma automàtica (senzilla) i permeti vídeos sense limitació de tamany (que solventi les 3 
consideracions exposades), faria falta un programari específic d'actes digitals, l’inconvenient 
d'aquests programaris és que tenen un cost econòmic elevat (sobre els 9.000 euros amb una 
configuració bàsica). 
 
Crec que amb això queda exposada la situació actual i les possibilitats reals. ” 
 
El Sr. Alcalde indica la necessitat de modificar el contracte amb la Sra. Lourdes Meroño, i 
comenta que el proper dilluns hi ha reunió al respecte, amb el Sr. Caralt per continuar amb la 
gestió de la seu electrònica,  el portal de transparència, organigrama i la resta de tasques 
necessàries pendents per poder penjar les actes en àudio i vídeo.  
 
Es decideix penjar en àudio les actes que estiguin celebrades i en disposició. 
 
Sra. Ordóñez, indica que per estalvi econòmic, fora desitjable un repartiment de CD per grups i 
no per persones. 
 
Donen la conformitat al respecte, la resta de partits polítics. 
 
El Sr. Guasch pregunta sobre el expedient de protecció civil de Banyeres donat que no s’ha 
signat el conveni, i sol·licita que les reunions de taula rodona es convoquin amb suficient 
antelació. 
 

El Sr. Alcalde es compromet a donar resposta del tema de protecció civil a la propera sessió. 

La Sra. Ordóñez, comenta que les Juntes de portaveus siguin en dimarts i no els dimecres, per 
tenir temps a l’hora de preparar el Ple. 

També comenta, perquè hi ha terminis diferents a l’Agenda sobre la sol·licitud i contestació per 
l’ús de les barbacoes de St. Miquel i formula les següents qüestions: 

Quan començaran les reunions per la redacció del ROM? 

Ja funciona el Mercat en seguiment de l’acord plenari adoptat? 

El Sr. Alcalde contesta que donarà  resposta al proper Ple sobre els horaris de l’agenda per l’ús  
de les barbacoes i en 15 dies es farà el calendari pel tema del ROM i altres.  

El Sr. Lluis Inglada, comenta que pel que fa al mercat, s’està gestionant les contractacions 
necessàries per iniciar la gestió directe.  

Les contestacions del BNY a aquestes preguntes resten gravades al corresponent CD. 
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