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Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2018/1

El ple

Data

18 / de gener / 2018

Durada

Des de les 19:00 fins a les 20:04 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
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Tipus de convocatòria

ACTA DE PLE

Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 02/02/2018
HASH: 215169ece8bf17ab847df913e256e132

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Jordi Guasch Bea

SÍ

39636281J

Lluís Inglada i Jané

SÍ

77785897N

Luís Enrique Rodríguez Rivas

SÍ

39720816T

Marian Sainz López

SÍ

39643552Q

Núria Figueres 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

Aprovació de les actes de les sessions anteriors



Acta Ple en sessió ordinària de data 16 de novembre de 2017. PLN/2017/11



Acta Ple en sessió Extraordinària de data 23 de novembre de 2017. PLN/2017/12



Acta Ple en sessió Extraordinària de data 7 de desembre de 2017. PLN/2017/13



Acta Ple en sessió Extraordinària de data 28 de desembre de 2017. PLN/2017/14
INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT



El Sr. Jordi Guasch Bea portaveu del grup PDeCAT, comenta el següent:

“Nosaltres voldríem aprovar les actes i ho voldríem fer no ara, sinó sempre però, un altre
cop, ens trobem que les transcripcions que es fan de les actes, sovint són bastant
sintetitzades, a diferència del que es va acordar en altres sessions plenàries on s’havia
debatut abastament sobre aquest tema, i on enteníem que l’acord assolit va ser, que les
explicacions de vot que es facilitessin a Secretaria ja transcrites en suport informàtic
serien incorporades en la seva totalitat, no ha sigut així.....
Un fet que en algunes ocasions podria tenir poca rellevància, com es transcriu un acte,
en altres casos concrets, en té molta, com és el cas del Ple en que s’aprova el
pressupost d’enguany.
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A) PART RESOLUTIVA
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Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Creiem, que seria prou rellevant, incloure aquestes intervencions íntegrament, a més,
atès que no comporta cap feina addicional als treballadors municipals, perquè ja se’ls
faciliten transcrites.
Per tant, agrairíem que les actes fossin esmenades en aquest sentit i en especial, l’acte
de la sessió plenària d’aprovació del pressupost”



La Sra. Anna Ordóñez Rivero, portaveu del grup PSC comenta el següent:

La Sra. Anna Jané i Caralt regidora d’hisenda fa la següent explicació:
La confecció del pressupost s’ha realitzat de forma anàloga a la d’exercicis anteriors, amb
AUSTERITAT i seguint la LEGALITAT vigent donant compliment a l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, a l’objectiu del deute públic i de la regla de la despesa segons s’indica en
l’informe de la Secretaria Intervenció d’aquest ajuntament.
Pel que fa al pressupost de l’ens matriu, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès:
1. PRESSUPOST D’INGRESSOS: Les previsions inicials d’ingressos són de
3.337.039,14 euros. Un 3.11% d’increment respecte el pressupost vigent. Distribuïts de la
manera següent :
Ingressos corrents:
Capítol 1 – Impostos directes: són els que tenen més pes dins el pressupost, en
aquest apartat es contemplen els ingressos provinents de IBI, Impost sobre Vehicles,
Impost sobre Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana i IAE. Es preveu un
ingrés 1.351.158,68€ per aquests conceptes, un increment del 25.36% respecte aquest
any.
No hi ha increment normatiu però sí variacions provocades per altres motius:
-

La supressió de la bonificació del 95% que tenien els béns immobles de
característiques especials (BICE), autopistes.
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Per tant, l’acta del Ple de data 7 de desembre de 2017 te el següent contingut literal:

ACTA DE PLE

L’acta del Ple de sessió extraordinària de data 7 de desembre de 2017 expedient
PLN/2017/13 S’aprova amb la condició de que es transcrigui de forma literal les
manifestacions i intervencions dels grups municipals de la Corporació.

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

“Aprovarem i no posarem cap impediment, restem a l’espera després de parlar amb el
secretari, que ens informi com finalment es configuraran les actes.
El nostre vot es : A FAVOR”

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

-

Increment del IAE respecte a la previsió inicial d’aquest any, degut a una
inspecció de BASE durant l’any 2017 es van detectar noves activitats, situació
que es va regularitzar reportant un ingrés extraordinari a l’Ajuntament de
153.676,75€.

Capítol 2 – Impostos indirectes: ICIO (impost sobre construccions i obres).
El capítol 2 s’ha minorat, de 20.000€ a 14.000€, una reducció d’un 30% considerant
l’actual situació.

Capítol 4 – Transferències corrents: Es preveu un petit increment del capítol respecte
l’inicial de l’exercici 2017 considerant bàsicament l’increment de la participació municipal
en els tributs de l’Estat respecte la previsió inicial de l’exercici anterior (s’ha considerat la
participació real de l’exercici 2017).
Capítol 5 – Ingressos patrimonials: Sense variació significativa respecte el pressupost
inicial de l’exercici 2017. Únicament es preveu una minoració en l’ingrés procedent dels
interessos de comptes corrents i d’estalvi.
Ingressos de capital:
Capítol 6 – Alienació d'inversions reals: sense cap previsió de venda.
Capítol 7 – Transferències de capital: Es preveuen reconèixer, com a recursos de
capital per finançar inversió, les següents subvencions de la Diputació de Tarragona:

Concepte
d’ingrés

Denominació

761.00

Diputació de Tarragona. PAM: reparació coberta
translúcida centre cívic
Diputació de Tarragona. PAM: reforma i ampliació local per

761.01

Import subvenció
(€)
29.735,19
109.656,45
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El que sí que es preveuen en concepte d’ingressos per aprofitaments urbanístics
(concepte 397.10) la quantia de 289.083,69€, procedents d’Esteve Química, SA
(259.998€) i Nutripack (29.085,69€). Aquesta quantia forma part del Patrimoni Municipal
del Sòl i d’Habitatge de manera que s’integrarà en ell i es pot destinar a alguna de les
finalitats legalment previstes (consultar annex d’inversions respecte finançament
d’inversions amb PMSH)

ACTA DE PLE

Respecte la previsió del PMU Boscos, no es contempla en pressupost inicial despesa ni
ingrés en concepte de quotes d’urbanització, a expenses de la sentència judicial que
resolgui el recurs contenciós administratiu pendent.

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

Capítol 3 – Taxes i altres ingressos: en aquest apartat no es preveuen variacions
significatives en la majoria dels conceptes. Comentar una minoració en la previsió en
concepte de taxa urbanística (en la mateixa línia que la previsió en concepte d’ICIO).

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

biblioteca i serveis socials
761.06

Diputació de Tarragona. Subvenció per a inversions en
equipaments municipals d’interès ciutadà

4.485,50

Ingressos financers
Capítol 8 – Actius financers: sense previsió.

a) Bases utilitzades per a avaluar les despeses

Capítol 1 – Despeses de personal
S’han previst els crèdits per a despeses de personal d’acord amb les retribucions vigents
i de les necessitats de personal dels diferents serveis, considerant els permisos concedits
per reducció de jornada així com la jubilació d’una treballadora al mes de juliol.
En cas que s’aprovi durant 2018 la Llei de Pressupostos generals per aquest any i
aquesta contempli increment retributiu del personal al servei de l’administració local,
aquest es finançarà amb la previsió de despesa feta al capítol 5 del pressupost,
denominat “Fons de contingència i altres imprevistos”, equivalent a un 1 per cent del
capítol 1 de despeses.
Capítol 2 – Despeses corrents en béns i serveis
S’han consignat, en la mesura de les disponibilitats, crèdits per atendre la compra de
béns corrents i el funcionament dels diferents serveis que presta aquest organisme. S’ha
incrementat, respecte al pressupost de l’exercici 2017, partides com la neteja viària, el
manteniment de parcs i jardins o el manteniment de la via pública.
Capítol 3 – Despeses financeres
El present pressupost contempla crèdits suficients per atendre les despeses financeres
derivades de transferències i altres comissions per serveis bancaris.
També es contemplen les despeses financeres derivades de les operacions vigents,
inclosa l’operació d’arrendament financer, que són:
-

Préstec per finançar l’obra de conducció d’aigua a la Urbanització Casa Roja,
concertat l’any 2002.
Préstec per finançar les obres de construcció de l’escola bressol municipal,
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ACTA DE PLE

Despeses corrents:
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2. PRESSUPOST DE DESPESES

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

Capítol 9 – Passius financers: sense previsió.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

-

concertat l’any 2004.
Préstec per finançar diverses obres d’inversió durant l’any 2005.
Préstec per finançar diverses obres d’inversió durant l’any 2008.
Préstec per finançar l’obra de “Subministrament d’aigua al Baix Penedès”,
concertat l’any 2009.
Operació d’arrendament financer per finançar el subministrament i col·locació de
la gespa artificial al camp de futbol durant l’any 2014.

Aquesta partida es redueix respecte l’any anterior un 26.79%.

Referent a la subvenció del futbol, es sumen a la subvenció anual 1000€ que se’ls hi
devien per fer-se càrrec de la neteja i del camp quan es va llogar aquest al club de futbol
de Llorenç. Aquest increment és puntual només per aquest any 2018.
Capítol 5 – Fons de contingència i altres imprevistos
Es preveu aquest concepte en el present pressupost (al igual que es va fer al pressupost
de l’exercici 2017) amb una dotació del 1 per cent de l’import del capítol 1 per tal de
preveure que en cas que s’aprovi la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any
2018 i aquesta prevegi un increment del 1 per cent de les retribucions del personal
respecte les vigents a 31 de desembre de 2017, s’incrementarà la despesa del capítol 1
fent ús del fons de contingència.

Despeses de capital
Capítol 6 – Inversions reals
S’han consignat les aplicacions pressupostàries corresponents que permetran dur a
terme la realització de les obres i serveis previstes a l’annex d'inversions i que
comentarem les més rellevants seguidament.
Complint el principi de PUDÈNCIA, S’han consignat amb crèdit 1€ diferents despeses
que es pretenen dur a terme però manca determinar la quantificació, de manera que
s’enumeren a títol indicatiu però caldrà la corresponent modificació de crèdit per poder
finançar la despesa. És el cas de les següents despeses d’inversió:
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Només comentar que s’ha previst la subvenció de 1000€ per aniversari a l’Esbart Santa
Eulàlia i 500€ per a la Penya Blaugrana que van fer l’aniversari al 2017 però s’havia
contemplat dins aquest any.

ACTA DE PLE

S'han consignat crèdits per atendre les diferents aplicacions pressupostàries relatives a
convenis, subvencions i altres transferències corrents. No hi ha variacions significatives
respecte el pressupost inicial de l’exercici anterior.

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

Capítol 4 – Transferències corrents

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)



Zona arqueològica de les Masies de Sant Miquel (3360 627.01)



Urbanització Pla Municipal Urbanístic dels Boscos (1510 627.02). Es declara a les
bases d’execució del pressupost com una despesa ampliable condicionada a
l’ingrés procedent de les quotes d’urbanització. Manca determinar import a
expenses de sentència judicial ferma. Per aquest mateix motiu, no es fa previsió
pressupostària, més enllà d’1€, pel concepte “Indemnitzacions per responsabilitat
municipal” (1510 226.99).

o

Coberta del Centre Cívic Ernest Lluch pressupostada en 40.000€ (finançat
parcialment amb subvenció del PAM de 29.735,19€).

o

VIA PÚBLICA; Important increment de despesa (73%) en aquest
programa (programa 1532): es passa de 60.000€ despesa inicial any 2017 a
104.000€ any 2018 (inclou despesa corrent + inversió).

o

SERVEI D’AIGUA, inversió en infraestructures: Bypass canalització del dipòsit
general d’aigua potable. Inversió de 110.000€ (pendent de convocatòria de
subvenció).

o

RECOLLIDA DE RESIDUS, es contempla com inversió un nou tancament de
poda pel priorat, i els seus contenidors.

o

CEMENTIRI, a part del manteniment es contempla com inversió en la reixa pel
crematori i reparació d’esquerdes a la teulada.

o

PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC, millores en la façana de l’església.

o

ÀREA D’ESBARJO, es contemplen millores a les existents i una inversió en la
nova àrea de darrera del camp de futbol.

o

PISCINA MUNICIPAL, es preveu una inversió en un ionitzador.

o

CAMP DE FUTBOL, com inversió es preveuen millores en els vestuaris.

o

CAMINS, es pressuposta la millora del camí del Tancat i el pont que hi ha a la
zona d’esbarjo de Sant Miquel.

o

PARC I JARDINS, incrementa el manteniment en aquest concepte, i com inversió
es preveu la millora del parc el Patufet amb el terra de cautxú igual que s’ha fet
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Reforma i ampliació de l’antic edifici de la cooperativa per biblioteca i serveis
socials per un valor de 120.000€ (finançat parcialment amb subvenció del PAM
de 109.656,45€).
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o

ACTA DE PLE

Principals Inversions i despeses corrents separades per programes i contemplades al
pressupost: (passo paraula a presidència que explicarà algunes d’elles)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

o

FOMENT DE L’OCUPACIÓ, com a novetat s’ha contemplat acollir-nos a nou
projecte de gestió de la borsa de treball, obrint una oficina unes hores a la
setmana per aquest finalitat. Es contempla com inversió dins aquest programa el
condicionament d’aquesta oficina al baixos de l’edifici en front de l’ajuntament.

o

ESCOLA BRESSOL, es preveu una inversió en millores de 7400€.

o

ESCOLA PÚBLICA, com a millores en l’edifici es contempla la substitució d’un
tram de tanca, la instal·lació de dues pèrgoles de fusta al pati. A més es
contempla una inversió en ordinadors.

o

ASSISTÈNCIA SOCIAL, aquesta partida ha incrementat respecte l’any anterior un
19.43%. Es contemplen tots els convenis d’ajudes socials més un pis de
reallotjament per famílies procedents de la mesa d’emergències socials.

o

GENT GRAN, s’incorpora el nou projecte “Sempre hi som”, i com a inversió a la
llar d’avis un aire condicionat i es segueix amb la remodelació del mobiliari com
s’ha fet en els dos darrers anys. Aquesta partida incrementa un
%.

o

IMMIGRACIÓ, el crèdit d’aquest programa va completament destinat al curs
d’alfabetització igual que al 2017, tal com ens va sol·licitar aquest col·lectiu.

o

SANITAT, con inversió es preveu la compra de 2 desfibril·ladors més. Un per
Casa Roja i un pels Boscos, cobrint així tot el municipi.

o

BIBLIOTECA, es preveu una inversió en taquilles i expositors, així com un aire
condicionat, tablets i projector i pantalla.

o

CUROS I TALLERS, aquesta partida incrementa per que s’incorporen els cursos
d’estimulació cognitiva a aquest programa i l’any 2017 es contemplaven dins la
partida de gent gran, a més de nous cursos que es preveuen.

o

ESPAI JOVE, aquesta partida incrementa principalment perquè el noi que treballa
a l’espai jove ens ha comunicat que rescindeix el contracte. Com que no tenim
clar quin mes serà, s’ha pressupostat el capítol 1 i el capítol 2 com contracte amb
Divertalia per cobrir aquest servei de dilluns a divendres una vegada es
restringeixi el contracte.

o

FESTES, hi ha un increment d’aquesta partida tenint en compte l’increment que
suposa la contractació dels serveis com poden ser les orquestres, l’increment
com aquest any 2017 en les festes majors dels barris i la col·laboració
excepcional que ens han sol·licitat algunes entitats.

o

PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ESPORT, després de l’èxit de la cursa que es va fer
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Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

PROTECCIÓ CIVIL, es manté la partida ja que seguim apostant per aquest
servei.
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o

ACTA DE PLE

enguany amb el parc del costat de l’escola.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

aquest passat mes de maig, es preveu poder fer durant el proper any dos
esdeveniment d’aquest tipus.
o

ADMINISTRACIÓ GENERAL, es contempla com a principals inversions en
l’edifici la substitució de finestres i la substitució de dos aire condicionats. També
s’inclou dins aquest pressupost el material i software necessari per fer el
videoacta en els plens i una fotocopiadora.

Despeses financeres
Capítol 8 – Actius financers
Es preveu la mateixa quantitat que a l’exercici 2017 en concepte de concessió de
préstecs al personal.
Capítol 9 – Passius Financers
S'han calculat les quotes d'amortització dels préstecs vigents, segons els quadres
d'amortització facilitats per les entitats financeres, així com les quotes de l’operació
d’arrendament financer vigent (operacions detallades a l’apartat “Capítol 3 – Despeses
financeres).
Es redueix un 32.94% la consignació en aquest capítol considerant que a l’exercici 2017:
- va finalitzar una operació de crèdit concertada l’any 2002.
- i es va cancel·lar anticipadament una altra operació concertada l’any 2010 com a
conseqüència de la reducció de deute per distribució i aplicació del superàvit de la
liquidació de l’exercici 2015.

Els crèdits inicials de despeses són de 3.337.039,14 euros. La variació total en relació al
pressupost de l’exercici anterior és de 3.11%.
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ACTA DE PLE

Sense previsió.
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Capítol 7 – Transferències de capital

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

Comentar també, que es preveu executar durant l’exercici 2018 el canvi de llumeneres al
Priorat de Banyeres i altres zones del municipi, per aconseguir un major estalvi energètic.
El projecte està en fase de redacció i es preveu finançar amb la distribució del superàvit
de l’exercici 2016, pendent d’acordar en Ple. Atès el finançament previst (romanent de
tresoreria), no es preveu en pressupost inicial.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Pel que fa al pressupost de l’organisme autònom Fundació Josep Cañas.
Les previsions inicials d’ingressos són de 35.828,00 euros. El principal ingrés que es
contempla és la transferència de l’aportació de l’Ajuntament de Banyeres, com ens matriu
de 35.377€.

 Despeses corrents en béns i serveis: s’han consignat, en la mesura de les
disponibilitats, crèdits per atendre la compra de béns corrents i el funcionament
dels diferents serveis que presta aquest organisme. La principal modificació és la
previsió de la despesa derivada del contracte vigent amb Espai Lleure Divertalia
pel servei d’obertura al públic del Museu Josep Cañas els diumenges. El
contracte actual té una durada de 12 mesos, del 1 de novembre de 2017 al 31
d’octubre de 2018. La despesa es preveu per tota l’anualitat.
 Fons de Contingència: es preveu aquest concepte el 1 per cent de les
retribucions del personal respecte les vigents a 31 de desembre de 2017.
 Inversions: s’ha consignat en aquest capítol el crèdit necessari per adquirir el
subministrament de tres deshumidificadors per l’edifici del Museu Josep Cañas.

En termes consolidats, es presenta un pressupost pel 2018 d’ingressos i despeses per
un valor de 3.337.490,14€.
Per altra banda, com a novetat documental en les bases d’execució del pressupost,
indicar que es contemplen els següents annexos:
1) Formulari I a la clàusula 30, sobre contractes de tracte successiu per tal d’agilitzar les
comandes sense menyscabar la seguretat jurídica.
2) Entitats sense ànim de lucre i quantitats subvencionables.
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Despeses de personal: s’han dotat segons les retribucions vigents, no es preveu
cap increment. En cas que s’aprovi durant 2018 la Llei de Pressupostos generals
per aquest any i aquesta contempli increment retributiu del personal al servei de
l’administració local, aquest increment es finançarà amb la previsió de despesa
feta al “Fons de contingència i altres imprevistos”, equivalent a un 1 per cent del
capítol 1 de despeses.

ACTA DE PLE



Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

Pel que fa al pressupost de despeses es preveu un crèdit inicial de 35.828,00 euros. En
aquest apartat s’han consignat els crèdits necessaris per poder atendre amb normalitat
les despeses següents:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

3) Organigrama per determinar funcions i departaments per tal d’evitar duplicitats i
disfuncions (aquest annexa consta en l’apartat de personal).
4) Relació de contractes i convenis.
5) Acomodació de l’actual cartipàs municipal en la base 18 sobre autorització i
disposició de despeses pel que fa als òrgans competents.”

“L’alcalde de l’Ajuntament de Banyeres ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2018”
Doncs res, aquest any tampoc podrem participar en l’elaboració del Pressupost com ja ve
essent habitual. Aleshores, perquè posar aquest nom al punt de l’ordre del dia ? Potser
és una maniobra de distracció...? O simplement un casual error.... vostès sabran....

Com dèiem abans, poques coses de les que fan vostès ens sorprenen. Per tant, tampoc
ens ha de sorprendre la data en la qual han convocat vostès aquest Ple. Avui dijous dia 7
de desembre de 2017.
Just el dia de pont entre dos festius: La Constitució i La Puríssima. Una data en la que
molta gent aprofita per marxar de vacances.
Just el dia en que les entitats catalanistes, de les que bona part de vostès se’n
consideren afins, han convocat una trobada a Brussel·les per reclamar la llibertat dels
presos polítics.
Per tant, si algun regidor volia fer alguna d’aquestes coses o se n’haurà d’estar o haurà
d’incomplir amb les seves obligacions com a regidor d’aquest ajuntament.
I la pregunta obligada és: Perquè precisament aquesta data i no una altra? De fet l’any
passat es van aprovar els pressupostos el dia 30 de desembre i l’anterior, el dia 24 de
desembre.... si segueixen la seva dinàmica habitual, bé es podien haver esperat a la
setmana següent, o l’altra....
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Vam llegir “Elaboració i aprovació del Pressupost” i la primera reacció va ser: vaja!, ara
per fi podrem participar en l’elaboració del pressupost, potser no són tant prepotents com
pensàvem... Ara, a veure com tenen pensat fer-ho perquè en un mateix ple elaborar el
pressupost i aprovar-lo ens sembla una mica complicat. Doncs la nostra expectació, es
va resoldre ben aviat perquè en llegir la proposta ja ho diu ben clar:

ACTA DE PLE

“Al veure la convocatòria d’aquest Ple Extraordinari ens van sorprendre bastantes coses.
Bé, diem sorprendre per posar-hi algun verb, perquè realment de vostès ja ens ho
esperem tot, i més.

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

El Sr. Jordi Guasch Bea Portaveu del grup PDeCAT fa la següent intervenció literal:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Doncs bé, el motiu real, malgrat vostès no el vulguin reconèixer és que sabien
perfectament que en aquesta data hi hauria una regidora del nostre grup que no hi podria
assistir. I es clar, calia aprofitar aquesta circumstància, per aprovar uns pressupostos
amb el vot de qualitat del Sr. Alcalde, sense cap mena de necessitat de convèncer a
ningú, ni deixar-hi participar a ningú més, que no fossin vostès mateixos. Cosa que
sabien que tindrien difícil si aquesta aprovació s’hagués de fer amb la presència de tots
els regidors.

En altres ocasions, quan ha calgut ajornar un Ple per la circumstància que fos, sempre
s’ha demanat a tots els regidors si ens anava bé o no, i es buscava un dia consensuat
per tal que tothom hi pogués assistir. Però aquest cop no, aquest cop calia aprofitar
l’avinentesa de l’absència de la nostra cap de llista per fer el ple avui i no un altre dia.
Cal fer saber que, la persona que avui no ens pot acompanyar, va avisar amb antelació
de que s’absentaria uns dies del municipi, tant de paraula com per correu electrònic. I se
li va dir que no hi havia cap problema, que hi hauria temps de fer el Ple de pressupostos
quan tornés. Doncs no, no s’ha fet el que li van dir.

ACTA DE PLE

Però la seva resposta va ser que no era possible, no es podia canviar el dia del ple
perquè les properes setmanes hi hauria regidors del govern que farien vacances, per
tant, s’havia de fer aquest dia sí o sí.

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

Com bé saben, el primer que vam fer va ser sol·licitar-los un ajornament d’aquest Ple,
atès que un assumpte de la importància del Pressupost municipal, entorn del qual pivoten
totes les actuacions que desenvoluparà l’ajuntament en el decurs de l’any vinent,
requeriria la participació de tots els membres del consistori i un consens el més ampli
possible.

Quina conclusió en podem treure d’això ? Doncs que pel nostre alcalde hi ha vots que
tenen mes valor que d’altres. Hi ha regidors que es important que siguin al Ple i altres
que no. Hi ha regidors de primera i de segona...
I quin es el resultat ? Doncs que un govern en minoria i que representa poc mes del 40%
de la població del nostre municipi, d’una manera totalment mancada d’ètica, i de
responsabilitat democràtica, pot acabar aprovant un pressupost, sense cap mena de
participació ni ciutadana, ni tampoc de la resta de grups municipals, imposició en lloc de
consens.
Tal i com hem dit, aquest pressupost s’ha elaborat sense cap possibilitat de que ningú hi
pugui participar de cap manera. Resulta que dels mes de 3000 veïns que vivim a
Banyeres només n’hi ha 5 que poden decidir com es distribuiran els diners que entraran a
les arques municipals, la resta s’ho han de mirar i callar. La única veu que tenen els que
no hi estan d’acord som els regidors de l’oposició i com hem dit també s’aprofita el dia en
que no hi seran tots i podrien condicionar l’aprovació d’aquest pressupost.
El primer pressupost que el seu govern va aprovar l’any 2015 ja els vam recriminar que
entrats a l’era de la transparència, la participació ciutadana i els governs oberts, vostès
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Simplement calia esperar a dilluns vinent.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

no haguessin fet uns pressupostos mes participatius. No era el mes adient pel nostre
municipi. I la seva resposta era que acabaven d’entrar al govern i no havien tingut temps,
i ens els vam creure. Però resulta que l’any següent van fer el mateix, i aquest igual.
Perdonin però aquesta excusa ja no serveix. Ara nomes vostès saben perquè. A veure
quina justificació pretendran que ens creguem aquest cop.
Els hem de recordar que aquesta minoria de banyerencs i banyerenques que els van
donar confiança ho van fer, segons vostès, perquè volien un canvi a millor i vostès es
presentaven com a garants d’aquest canvi. Vostès, se suposa que sabien governar
millor. Doncs la veritat es que d’aquesta manera estan demostrant ben bé tot el contrari.

Perquè les inversions d’enguany no s’han dut a terme? Qui ens garanteix que les de
l’exercici 2018 si que es faran? Podem entendre que en alguns casos puguin sortir
imprevistos o causes sobrevingudes que dificultin l’execució completa. Però que es deixi
d’executar el 75% del pressupostat en inversions, necessitaria alguna cosa més que una
justificació.
Quelcom semblant passa amb altres partides, com per exemple el Capítol 4 de serveis
socials, on han quedat pendents d’executar un 30% de l’import pressupostat. De que
serveix pressupostar imports elevats a serveis socials si després no els fan efectius?.
I amb més motiu encara ens hem de fer aquestes preguntes, quan resulta que, a
diferencia del mandat anterior, on tot eren davallades de recaptació, de subvencions i de
tot tipus d’aportacions, ara la situació econòmica es va revertint.
Compten vostès amb aportacions noves per desenvolupament de sol industrial, i no es
poc: mes de 200.000 euros; així com els nous tributs que cobren de les Autopistes, mes
de 300.000 euros anuals. I moltes altres subvencions que es van rebent d’altres
administracions com la Diputació.
Ara que tenen uns ingressos addicionals importants no son capaços de desenvolupar les
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M’explico. Un exemple. En el pressupost del 2017 van pressupostar 567.299 euros
d’inversions, després els van incrementar en 325.450 euros mes, assolint un total de
892.750 euros. I al final segons els seus propis números només n’executen 229.470
euros. Es a dir preveuen fer inversions per gairebé 900.000 euros i fan poc mes de
200.000. NOMÉS UN 25%. I no es un cas aïllat, a l’exercici anterior va passar quelcom
semblant.

ACTA DE PLE

Un altre dels motius que no ens permetria votar a favor dels seus pressupostos, és que
son uns pressupostos que ni vostès mateixos es creuen. Dona tota la sensació de que
elaborar i aprovar un pressupost és un mer acte de tràmit i després van improvisant
sobre la marxa.

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

Per a nosaltres, simplement aquests motius ja son suficients per tal de no recolzar i no
aprovar aquests pressupostos. Però en podrem trobar molts més.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

inversions que vostès mateixos van preveure. No els les vam pas imposar nosaltres, els
recordem que son previsions seves.

I ara proposen una inversió sense definir exactament en que consisteix i que no sabem si
és la més adient, o no, si és la més necessària, o no...

Més exemples. Per descomptat hem pogut veure que no preveuen vostès, per les
partides contemplades, restablir algun dels serveis que tan alegrement van suprimir com
van ser la emissora municipal i el servei de vigilància.
El servei de vigilància. Un servei que segons vostès no era necessari, però que s’han vist
obligats a restablir forçosament ben recentment, degut a una onada de robatoris. Per tant
si era tan prescindible, com es que l’han recuperat? Ara ja si que és necessari? Era
necessari que es produïssin robatoris per reconèixer que no s’havia d’haver suprimit?
Perquè en el fons és el que van fer vostès. Primer contracten un servei privat i després
ens informen que de cara a l’any vinent pensen mancomunar la policia local de l’Arboç.
D’aquesta manera, tàcitament, accepten que es bo pel nostre municipi disposar d’algun
tipus de servei de vigilància. El que sobta, o no, es que un govern que pretén ser
d’esquerres, o al menys això és el que diu, prefereixi suprimir un servei existent per
acabar exterioritzant-lo, i per tant, privatitzant-lo.
I parlant de mancomunar el servei de policia. Ens poden dir com pensen fer-ho si no hi
destinen cap partida en el pressupost? O potser els policies municipals de l’Arboç vindran
a patrullar per Banyeres de franc? Ja que vostès no ens ho expliquen vam adreçar-nos a
l’Ajuntament de l’Arboç per informar-nos en quines condicions es faria aquesta
mancomunitat de policia. Una noticia que ja es van preocupar prou de que sortís a la
premsa. Perquè això si, altra cosa potser no, però sortir a la premsa i als mitjans de
comunicació creant alarma social advertint sobre la perillositat d’algunes “dones rosses”, i
altres temes que no cal repetir ara, al nostre alcalde li agraden molt.
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Doncs be, aquest Pla Director, 3 anys després, segueix sense aprovar-se, i possiblement
en un calaix criant pols, perquè no ens consta que vostès el vulguin sotmetre a aprovació
ni tan sols que es plantegin alguna modificació del mateix, els ho hem reclamat
insistentment en diversos plens i la seva resposta ha estat nul·la.

ACTA DE PLE

Durant el mandat anterior es va redactar, no sense dificultats, un Pla Director del Servei
d’Aigua. Un pla que havia de servir per identificar correctament la situació actual de la
xarxa d’aigua, diagnosticar-ne els seus problemes i preveure les solucions mes adients,
per tal de fer-la mes eficient i estar preparada per a futurs creixements del municipi. I en
aquest sentit poder planificar i prioritzar les actuacions a fer.

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

Un altre exemple de la seva improvisació. Si ens mirem la segona partida mes important
en inversions, veiem que es una partida destinada a la reposició d’infraestructures del
servei d’aigua, una partida dotada amb un import de 110.000 euros, certament és un
servei que necessita una inversió molt important, i no pas en un sol exercici sinó en
diversos exercicis per tal de poder ser reposada adequadament. I això necessita una
correcta planificació que trobem a faltar.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Per altra banda hem vist algunes partides que potser podríem discutir si pertoca assumir
al nostre ajuntament, com per exemple una partida de gairebé 10.000 euros per a
material clínic al consultori. A manca d’una explicació mes concreta entenem que hauria
de ser el departament corresponent de la Generalitat qui assumís aquest tipus de
despesa, o en el seu defecte el consorci sanitari que gestiona el nostre consultori.
I així podríem seguir una bona estona. Però poca cosa aconseguiríem a banda de cansar
a l’audiència i, amb una mica de sort, potser indignar-la si comparteixen el nostre punt de
vista.
Vostè es va oferir mitjançant un trist missatge en una xarxa social, a explicar-nos el
pressupost. Per cert, un mitjà de comunicació que pel que veiem, al seu entendre, es
com s’han de realitzar les comunicacions en una administració.
Una invitació que nosaltres vam rebutjar perquè la invitació que esperàvem rebre en
algun moment es una convocatòria a debatre el pressupost i poder-hi fer aportacions i
consensuar d’alguna manera aquest instrument que ha de regular la despesa de
l’ajuntament per l’any vinent. Per tant estàvem, i estem, oberts a poder fer aquest treball
conjunt si ho consideren oportú.
Si només ens volien explicar el pressupost, ara ho poden fer directament en el ple
d’aquesta manera també se n’assabenten tots els assistents.
I ja si per acabar. Ara ja pot sotmetre a votació aquest pressupost i amb la seva brillant
estratègia de servir-se de l’absència de la nostra cap de llista, es a dir amb un quòrum
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Tampoc preveuen vostès cap mena d’actuació per tal d’executar les obres d’urbanització
pendents a Boscos. Possiblement un dels problemes mes greus que tenim al municipi.
Un problema en el qual no hi hem pogut veure cap mena d’avenç des que vostès estan al
govern. I pel que sembla, si tampoc no hi destinen ni un euro, la previsió es que segueixi
així, al menys durant l’any vinent.

ACTA DE PLE

Mes exemples. Hem vist també que no contemplen vostès ni un euro en fer cap mena
d’actuació en el jaciment ibèric de les Masies de Sant Miquel. Una decisió que no
compartim en absolut. Al mandat anterior vam deixar una partida prevista per a la
redacció d’un Pla Director per tal de planificar com caldria excavar i acondicionar
l’important jaciment iber que tenim al nostre terme municipal. I que durant el seu mandat
no han mostrat la mes mínima intenció de desenvolupar ni potenciar. I ara veiem que a
curt termini tenen previst seguir igual, perquè difícilment hi faran res si no hi destinen
algun import.

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

Tornem al que anàvem dient... La sorpresa va ser que a l’Ajuntament de l’Arboç no hi
havia res d’aquesta suposada mancomunitat. Ni una trista proposta, ni una valoració, ni
res de res. Es a dir que quan en el ple se’ns diu que es mancomunarà el servei amb
l’Arboç resulta que el més calent és a l’aigüera. Aquí sempre fent volar coloms...
improvisació... potser també en podem dir mentir, no?

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

incomplet, imposar als 3000 habitants de Banyeres el pressupost que vostès han
dissenyat sense que ningú hi pugui dir res...
Ah... i un pressupost que d’aquí un any veurem que han complert.....”

La Sra. Anna Ordóñez Rivero Portaveu del grup PSC fa la següent intervenció:

Porque si realmente "escuchara”, si realmente “importaran” nuestras opiniones,
trataríamos un presupuesto ajustado a la mayoría del consistorio, que es la mayoría del
pueblo. Probablemente no estaríamos aquí sentados, estaríamos trabajado, valorando y
cuadrando un presupuesto para y por Banyeres, lo nunca ocurrido en nuestro municipio,
por las mayorías absolutas.
Pero NO, no nos sentaremos, porque el Sr. Alcalde y su equipo de gobierno no lo han
permitido; será el primer ayuntamiento de la comarca que estando en MINORÍA aprueba
los presupuestos con toda la oposición en contra y sin capacidad de equipo para
convencer y evitar que se aprueben de esta manera. Tenga en cuenta Sr. Alcalde que el
trabajar mal, el vender humo, las reiteradas faltas de respeto hacia nosotros y al pueblo
de Banyeres, tiene sus consecuencias, que para poder aprobar estos presupuestos va a
tener que exponerse y utilizar su voto, algo que lleva días intentado evitar por activa y por
pasiva; todos sabemos que lo que usted quiere es cuidar su imagen, el resto no es
importante.
•
•
•
•

Que nos va a decir, ¿qué ha intentado hablar con nosotros?
¿Qué nos ha llamado mil veces?
¿Que ahora, cuando a usted le interesa tiene disponibilidad absoluta?
¿Que no queremos sentarnos a escucharle?
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La única manera que tiene un gobierno en minoría de aprobar algo sin contar con la
oposición, es convocar un pleno entre dos festivos y faltando un regidor. Esto nos
demuestra que al Sr. Alcalde sólo le importa sacar adelante sus iniciativas y lo hará
cueste lo que cueste, pese al pueblo y a los que estamos aquí.

ACTA DE PLE

La oposición solicitó por escrito un aplazamiento del pleno, porque creemos que el pleno
más importante del año son los presupuestos, y debemos estar todos y debatirlos entre
todos.

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

“Siendo conocedor el equipo de gobierno de que un regidor de la oposición no podría
asistir, recibimos convocatoria de un Pleno Extraordinario con un único punto en el orden
del día, la Aprobación de los presupuestos generales para el año 2018.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Por favor no nos falte más el respeto y no tenga la cara dura de intentar engañar a la
gente. Imagínese si su palabra esta en entre dicho que llevamos meses diciéndole que
para tratar cualquier tema lo haga por escrito, con una convocatoria formal, exponiendo
los puntos a tratar, para poder justificar cada una de las reuniones mantenidas con usted;
“no nos ha hecho caso”, usted se dedica “entre bambalinas”, a presionar, ofertar e
intentar convencernos, pero sin que quede prueba alguna de sus intenciones. ¿Oculta
algo Sr. Alcalde?

Llevan tres días desesperados para explicarnos unos presupuestos cerrados, para poder
justificar que se han sentado con nosotros y así evitar que les votemos en contra.
El único documento real, que nos envían en respuesta a nuestra entrada para intentar
aplazar este pleno es para decirnos:
• Que no disponen de más días en el mes de diciembre para poder sentarnos a
tratar los presupuestos.
Solo puede ser hoy.
• No hay disponibilidad porque hay regidores del equipo de gobierno en periodo
vacacional.
Pero aquí estamos, celebrando el pleno, porqué los 5 regidores del gobierno local
son más importantes que los 6 regidores que hay en la oposición.
• Nos dicen que es un “presupuesto vivo” para revisar y modificar entre los 11
regidores.
Tienen la cara de respondernos esto cuando les estamos pidiendo aplazarlo
precisamente por los mismos motivos.
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Su problema es la “NO COMUNICACIÓN”, dejen de utilizar los plenos para convencer y
para darnos lecciones, no nos gustan los “trileros” trabajamos con hechos no con
palabras.
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Usted lo que hace es hacer alguna que otra llamada, hablar por los pasillitos intentando
que nada quede registrado, hemos insistido en que las cosas se hagan bien, que las
convocatorias se hagan de manera formal y lo que se acuerda en una reunión tiene que
constar en un acta. Cualquier vecino tiene derecho a estar informado, a eso se le llama
“transparencia” y es una de sus “carencias”. No son ustedes mejores que el resto, nada
ni nadie es más importante que nuestro pueblo.

ACTA DE PLE

¿Esa es su manera de trabajar en equipo?

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Lo que tenemos que aprobar ahora es un presupuesto cerrado, no un borrador abierto; si
realmente lo que quieren es debatirlo y modificarlo no estaríamos hoy aquí sentados, se
necesitan más de dos días para trabajar algo tan importante.

No se puede trabajar de esta manera y ser tan ineficaz e irresponsable.
En definitiva, para entendernos, se van aprobar los presupuestos con el voto del alcalde
por falta de un regidor de la oposición.”

Expedient 28/2018. Conveni interadministratiu entre el Consell Comarcal
del Baix Penedès i l'Ajuntament pel projecte Jove Baix Penedès
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA DE L’ALCALDIA AL PLE

APROVACIÓ,
SI
S’ESCAU,
DEL
CONVENI
DE
COOPERACIÓ
INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS – PROJECTE JOVE BAIX
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El Grupo Municipal Socialista votará totalmente en contra unos presupuestos de todo un
año que se pretenden analizar y aprobar en una semana y lo hacemos por lógica y sobre
todo por respeto a todos los que representamos.
Ahora haga lo de siempre Sr.Alcalde desprestigie a la oposición, sonría a la cámara y a
los vecinos aquí presentes, porqué cuando se trabaja mal, lo único que puede hacer es
reírse del pueblo y salir victorioso en su última intervención.”

ACTA DE PLE

Que quieren hacer ahora deprisa y corriendo, si son incapaces de sentarse a tratarlo.
Ustedes no quieren ni necesitan a nadie, sólo aprobar de cualquier manera sus números;
hasta se permiten el lujo de no convocar la junta de portavoces, para dar las
explicaciones convenientes antes de un pleno; con este grupo municipal no cuente.

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

• ¿Qué es lo que quieren que le digamos de estos presupuestos?
• ¿Qué hay partidas de gastos de 1€?
• ¿Qué por qué se destina más dinero a fiestas que a educación?
• ¿Que por qué la partida de promoción cultural “escultures al carrer” es el doble
que la de “fomento de la ocupación”?

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

PENEDÈS: PROJECTE DE DINAMITZACIÓ DE POLÍTIQUES DE JOVENTUT AL BAIX
PENEDÈS I APORTACIÓ ECONÒMICA PER AL 2018.- Exp. 28/2018

L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
enumera entre les formes de cooperació interadministratives el conveni. En el mateix
sentit, l’article 150 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que
es desenvolupa reglamentàriament en els articles 303 i ss del Decret 179/1995, de 13 de
juny. A més, els convenis i el seu procediment està regulat als articles 108 a 112 de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions
públiques de Catalunya i als art. 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.

Davant els últims canvis normatius que regulen els convenis i el seu procediment, cal
actualitzar-ne el contingut per tal d’incorporar aquesta nova regulació en la seva
redacció. Per una altra banda, en data 9 de novembre de 2017, en la jornada políticotècnica de seguiment del projecte, es van acordar les propostes d’aportacions dels
ajuntaments participants i del Consell Comarcal del Baix Penedès, per a l’any 2018. El
Consell d’alcaldes celebrat en data 15 de novembre de 2017, va informar favorablement
la proposta de les aportacions les quals queden incloses dins el conveni.

Atès el conveni interadministratiu entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès que a continuació es transcriu :
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El conveni interadministratiu entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos
ajuntaments de la comarca, vigent actualment, és el que es va signar l’any 2013 que
actualitzava el que es va signar inicialment l’any 1998, per adaptar-lo a les normatives
del moment.

ACTA DE PLE

Atès que des de l’any 2005 Banyeres del Penedès forma part del projecte de
dinamització de polítiques de joventut al Baix Penedès.

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

L’any 1995 es van realitzar per primera vegada a la comarca accions del projecte de
dinamització juvenil Jove Baix Penedès, com a una experiència de coordinació de
polítiques de joventut de diverses administracions a nivell comarcal. Es considera oportú
signar un conveni de col·laboració per diferents raons: pel grau de participació
aconseguit, per l’assoliment dels objectius i per dotar de la legalitat necessària aquesta
experiència de coordinació.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

“CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
PENEDÈS I L'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS

JOVE BAIX PENEDÈS:
PROJECTE DE DINAMITZACIÓ

D'una part la Il·ltre. Sra. Eva M. Serramià Rofes, president del Consell Comarcal del Baix
Penedès, amb seu a la Plaça del Centre, 5, del Vendrell.

De l'altra l'il·ltre. Sr. Amadeu Benach i Miquel, alcalde de l'Ajuntament de Banyeres del
Penedès, amb seu a la Pl. de l’Ajuntament, 6, de Banyeres del Penedès.

REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN

Ambdós representen legalment les respectives corporacions i signen el present conveni
d'acord amb els respectius acords plenaris.

EXPOSEN

Primer.

L'any 1995 es van realitzar per primera vegada a la comarca accions del
projecte de dinamització juvenil “Jove Baix Penedès” com una
experiència de coordinació de polítiques de Joventut de diverses
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REUNITS

ACTA DE PLE

El Vendrell (Baix Penedès), ___ de _________ de 2018

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

DE POLÍTIQUES DE JOVENTUT AL BAIX PENEDÈS

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

administracions a nivell comarcal. Tant pel grau de participació
aconseguit, com per l'assoliment dels objectius que s'exposen en el
conveni passat, es va considerar oportú redefinir el projecte, i l'any
2013 es va signar un nou conveni amb diversos ajuntaments de la
comarca.

Quart. D'acord amb l'art. 71.1. b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la llei municipal i règim local de Catalunya, els
ajuntaments poden exercir activitats complementàries de les pròpies
d'altres administracions públiques en matèria de Joventut.

Cinquè.

Sisè.

Les diverses administracions participants en el projecte de dinamització
juvenil Jove Baix Penedès fan necessària la redacció d'aquest conveni,
per a delimitar les funcions, competències i responsabilitats de
cadascuna d'aquestes entitats.

La Llei 33/2010, de l'1 d'octubre, de Polítiques de Joventut de la Generalitat de
Catalunya, estableix que les polítiques de joventut de l'àmbit local han
de respectar els seus principis. En l’art. 13.2 s’estableix que els
ajuntaments poden col·laborar amb l’Administració de la Generalitat i
amb l’Administració supramunicipal en l’elaboració d’estudis i d’anàlisis
per a detectar les necessitats de les persones joves en llur àmbit
territorial i, en general, de totes els estudis que ajudin a conèixer millor
aquest col·lectiu. Per una altra banda, l’art. 14.2 estableix les
actuacions que els ens supramunicipals poden dur a terme en l’àmbit
de la joventut, en virtut de les funcions d’assistència i cooperació als
municipis. Finalment, a l’art. 46 s’enumeren les fonts de finançament
amb què es finança l’execució d’aquesta llei, incloent-hi les partides
pressupostàries dels ajuntaments. El Pla Nacional de Joventut a
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Tercer. L'art. 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text
refós de la llei sobre l'organització comarcal de Catalunya, estableix
que la comarca exerceix les competències que li delega o assigna
l'Administració de la Generalitat. En aquest sentit, el dia 3 d’agost de
2016 es va signar el Contracte Programa entre la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, i el Consell Comarcal del Baix Penedès en matèria de
polítiques de Joventut.

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

Aquest projecte comarcal de dinamització juvenil està obert a tots els
ajuntaments de la comarca que desitgin integrar-s'hi.

ACTA DE PLE

Segon.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Catalunya atorga una rellevància especial als ens locals i les seves
polítiques de joventut.

PACTES

PRIMER. Objectius del Projecte

Augmentar qualitativament i quantitativament la informació que ofereixen els
serveis d'informació juvenils del Baix Penedès.
Intercanviar informació, coneixements, material i altres dades referents a les
polítiques juvenils entre els tècnics dels diferents municipis.
Promoure activitats conjuntes per tal d'ampliar i diversificar l'oferta existents,
optimitzant els recursos disponibles de cada municipi.
Estimular la participació dels joves del Baix Penedès en tots els serveis que
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Novè. Aquest conveni té naturalesa administrativa, respon al principi de col·laboració
entre administracions i al compliment d’obligacions legals específiques
i queda fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes del sector
públic.
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Vuitè. L'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
enumera entre les formes de cooperació interadministratives el
conveni. En el mateix sentit, l'art. 150 del Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, que es desenvolupa reglamentàriament
en les art. 303 i ss. del Decret 179/1995, de 13 de juny. A més, els
convenis i el seu procediment està regulat als art. 108 a 112 de la Llei
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya. Finalment, també es regulen
els convenis als art. 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.

ACTA DE PLE

Setè. L’article 28 del Decret Legislatiu 4/2003, per qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’organització comarcal del Catalunya, estableix que correspon a les
comarques prestar assistència i cooperació als municipis en diversos
àmbits, tenint en compte les necessitats d’aquests, tant pel que fa al
nombre d’habitants com a la situació geogràfica o a llur tipologia quant
a l’activitat econòmica predominant.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

ofereix el projecte i en les polítiques de Joventut locals i comarcals.
Coordinar-se i donar suport a les activitats municipals preexistents, evitant la
reiteració i aplicant de la forma més eficient els recursos posats a l'abast.
Fomentar l'anàlisi de la realitat juvenil dels municipis de la comarca per tal de
definir les accions del projecte.

Sota el nom de “JOVE BAIX PENEDÈS” queden representades les entitats que
signen aquest conveni.

Totes les entitats signants es comprometen a delegar en un equip de tècnics per
treballar un mínim de quatre hores setmanals en el projecte de dinamització
juvenil Jove Baix Penedès, del qual es desprenen el pla d'actuació i les fases de
la programació d'activitats.

ACTA DE PLE

TERCER. Equip de tècnics

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

SEGON. Jove Baix Penedès

Aquest serà l'encarregat de coordinar les tasques del projecte, per la qual cosa
haurà de tenir una dedicació més àmplia que la resta dels serveis de Joventut.

Les dues administratives del Departament de Joventut del Consell Comarcal
realitzaran tasques administratives, de dinamització i de gestió pel
desenvolupament del projecte.

CINQUÈ. Els camps d'actuació de JOVE BAIX PENEDÈS són:

Activitats generades per Jove Baix Penedès
Activitats generades per la Direcció General de Joventut amb la col·laboració
de Jove Baix Penedès
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QUART. El tècnic comarcal de Joventut

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Activitats generades per qualsevol de les Administracions membres en conveni
amb Jove Baix Penedès, o entitats d'aquests municipis.

SISÈ. Proposta d'activitats

Els àmbits d'actuació son:
Treball
Formació

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

Una actuació concreta és el programa “Fes la teva acció”, que consisteix en
efectuar activitats adreçades i proposades per joves dels municipis. Hi podran
participar els municipis que signin el present conveni i que hagin complert tots els
requisits que s’hi estableixen. Les actuacions a realitzar en cada municipi tindran
un cost màxim del 20% de les respectives aportacions.

ACTA DE PLE

El Projecte Jove Baix Penedès pot incorporar tant activitats programades
d'antuvi, com d'altres que es puguin arribar a programar en funció de les
demandes que explicitin els ajuntaments signataris o recollint les propostes
sorgides des de les associacions o col·lectius juvenils.

Educació
Participació
Cultura

Les activitats seran proposades amb caràcter semestral per la Comissió Tècnica
i traslladades pels tècnics al respectiu regidor o conseller comarcal de Joventut.
Es podran realitzar directament si no hi ha dues entitats que s'hi oposin. Per què
es pugui realitzar una activitat amb oposició ha de ser expressament aprovada
per la Comissió de Seguiment del projecte, escoltades les raons que hi
concorren, per majoria simple de les entitats.

SETÈ. Despeses
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Salut

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Per a la realització del projecte es preveu que s'incidirà en despeses de
subministraments o contractació de serveis per executar la proposta d'activitats.

VUITÈ. Aportació econòmica de les parts.

Ajuntament del Vendrell

5.770,00 €

Ajuntament d'Albinyana

3.003,00 €

Ajuntament de l'Arboç

3.753,00 €

Ajuntament de Banyeres del Penedès

3.003,00 €

Ajuntament de Bellvei

3.003,00 €

Ajuntament de la Bisbal del Penedès

3.003,00 €

Ajuntament de Bonastre

1.233,00 €

Ajuntament de Calafell

4.830,00 €

Ajuntament de Cunit

3.953,00 €

Ajuntament de Llorenç del Penedès

3.003,00 €

Ajuntament de Masllorenç

1.233,00 €

Ajuntament del Montmell

1.233,00 €

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

3.003,00 €

Ajuntament de Santa Oliva

APORTACIÓ TOTAL

3.003,00 €

48.276,00 €
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5.250,00 €
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Consell Comarcal del Baix Penedès

ACTA DE PLE

La despesa de cada administració serà la següent:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

NOVÈ. Altres ingressos

Els ingressos que s'obtinguin de la participació dels joves a les diferents activitats
programades o la incorporació d'algun altre ajuntament de la comarca, es
destinaran íntegrament a dotar l’aplicació pressupostària de despesa per al
desenvolupament d’activitats en aquest àmbit.

Es constituirà una Comissió Tècnica de Joventut integrada pels respectius
tècnics o tècniques de les entitats membres del Projecte, la finalitat de la qual és
fer propostes d'activitats i executar les que hagin estat aprovades. Els tècnics i
tècniques de Joventut estaran tots en contacte permanent i com a mínim es
reuniran cada 15 dies.

Durant el mes següent a la finalització del conveni, el Consell Comarcal
presentarà una memòria de les activitats realitzades durant l'any.

Amb periodicitat quadrimestral, en ocasió d'una sessió de la Comissió Tècnica,
sota la presidència del conseller/a comarcal delegat de l'Àrea de Joventut, es
reuniran els/les responsables institucionals de cada entitat, constituint-se
aleshores en Comissió de Seguiment del Projecte. La finalitat de la Comissió de
Seguiment és fixar la política juvenil que es desenvoluparà a través del Projecte,
establir els criteris generals i els objectius operatius de la mateixa, aprovar o
refusar activitats proposades amb oposició de dues o més entitats membres,
avaluar les activitats executades i superar les divergències sobre interpretació
del Conveni.
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ONZÈ. Garanties en favor dels ajuntaments signants
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Les corporacions signants encarreguen al Consell Comarcal del Baix Penedès la
gestió econòmica del Projecte. Els ajuntaments ingressaran a la Tresoreria del
Consell Comarcal les seves aportacions abans de l’1 d’abril de l’exercici a què es
refereix aquest conveni i de cadascuna de les pròrrogues, en cas que es
produeixin. En cas contrari, Consell Comarcal podrà procedir a la compensació
de la quantia establerta en aquest conveni, sempre i quan s’hagi dictat l’acte
administratiu de compensació de l’esmentat deute per l’òrgan competent.

ACTA DE PLE

DESÈ. Gestió econòmica

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

El funcionament de la Comissió de Seguiment s'ajustarà al que disposa la Llei de
règim jurídic i del procediment administratiu de les administracions públiques de
Catalunya (art. 13 a 20). Els membres de la Comissió Tècnica actuen en la
Comissió de Seguiment amb veu i sense vot. Dels acords que adopti se'n deixarà
constància en Acta.

TRETZÈ. Ús del material emprat

Tot el material adquirit en ocasió del projecte Jove Baix Penedès podrà ser
utilitzat per qualsevol de les entitats que hi participen, sempre que hi figuri com a
col·laborador el logotip de Jove Baix Penedès.

ACTA DE PLE

Les parts signants autoritzen l'esponsorització privada de tot o part del projecte.
Els ingressos obtinguts per aquest concepte s'aplicaran en el mateix sentit del
pacte 9è.

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

DOTZÈ. Altres col·laboracions o esponsoritzacions

Si de la realització de les activitats programades en aquest Projecte se'n derivés
responsabilitat patrimonial per a les Administracions participants s'entén que
aquesta serà solidària, tal com preveu l'art. 33 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre
de règim jurídic del sector públic.

QUINZÈ. Vigència

El conveni serà vigent des del dia 1 de gener de 2018 fins al dia 31 de desembre
de 2019. Anualment es revisarà el cost final i les aportacions, amb el límit
establert a l’art. 48.6 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector
Públic, mitjançant acord de Junta de Govern del Consell Comarcal, previ informe
favorable del Consell d’Alcaldes, atesa la proposta que li haurà adreçat la
Comissió de Seguiment del projecte, establerta al pacte onzè, paràgraf tercer.
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CATORZÈ. Responsabilitat

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

En qualsevol moment abans de la finalització del termini de vigència del conveni,
els signants podran acordar la seva pròrroga anual, i fins a dues vegades, o la
seva extinció.

SETZÈ. Extinció

El compliment del període de vigència.
L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per
qualsevol de les parts.

DISSETÈ. Arbitratge i jurisdicció

Les discrepàncies sorgides sobre la interpretació, el desenvolupament, la
modificació, la resolució i els efectes que puguin derivar-se de l’aplicació del
present Conveni, s’han de solucionar per acord de les parts observant els
principis reguladors de l’actuació administrativa previstos a l’article 31 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya que siguin d’aplicació, essent la Comissió de Seguiment
l'àmbit ordinari on plantejar les discrepàncies i salvar-les. Amb aquesta finalitat
es convocaran les sessions específiques que siguin necessàries.

En cas que persisteixin dificultats en l’execució del conveni motivades per
diferents criteris d’interpretació, les parts exposaran les seves raons, en una
sessió formal de la Permanent del Consell d'Alcaldes, constituïda com a
Comissió d'Arbitratge, presidida pel president/a o per un/a Vicepresidència/a del
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La demora en el pagament pe part d’una ajuntament. El Consell
Comarcal tindrà el dret a resoldre el conveni en relació a l’Ajuntament
demorat i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin originat com a
conseqüència d’això. El fet de resoldre el conveni suposarà que
l’Ajuntament en qüestió no tindrà accés a les activitats generades des del
Projecte Jove Baix Penedès, així com a l’activitat especificada al punt
sisè, anomenada Fes la teva acció.

ACTA DE PLE

L’acord entre les parts.

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

Les causes d’extinció del conveni són les següents:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

DIVUITÈ. Antecedents, naturalesa i impacte econòmic.

Atesos els antecedents s’entén abastament exposada la naturalesa, objecte i
finalitat d’aquest conveni, necessitat, oportunitat i impacte econòmic i el seu
caràcter no contractual sinó de cooperació mútua entre dues administracions,
sense que calgui cap memòria addicional que ho posi de manifest.

En prova de conformitat, les parts signen el present conveni en la data i lloc anteriorment
esmentats.

CONSELL COMARCAL
PENEDÈS

AJUNTAMENT DE BANYERES DEL

DEL BAIX PENEDÈS

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

Codi Validació: AZNHX252HPRYN7EA4MHE59RHN | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 29 de 66

Cas que la divergència fos insalvable pel procediment d'arbitratge adés exposat,
les parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats contenciosos administratius de
Tarragona.

ACTA DE PLE

Les parts procuraran responsablement que llurs divergències no afectin la
regularitat de prestació del servei ni perjudiquin els usuaris. En cap cas, basantse en una divergència d’interpretació, la part pot considerar-se habilitat per
incomplir o ajornar les seves obligacions de cofinançament.

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

Consell Comarcal, que en cas d'empat tindrà vot diriment. Si una de les parts en
conflicte fos el Consell Comarcal, el seu al·legat serà presentat pel conseller/a
comarcal delegat de Joventut. Si la controvèrsia fos entre ajuntaments, aquests
estarien representats pels alcaldes/esses respectius, podent delegar en un
regidor/a, i el conseller/a comarcal delegat de Joventut informaria a la Comissió
sense dret a vot. Si l’Ajuntament afectat tingués un/a representant en la
Permanent del Consell d'Alcaldes, aquest serà substituït per un altre alcalde/essa
nomenat per la Presidència. Aquesta Comissió elaborarà un informe que les
parts confrontades es comprometen a considerar abans de fixar la posició de la
corporació respectiva en la controvèrsia.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Eva M. Serramià Rofes

Amadeu Benach i Miquel”

Per tot això,

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar el conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell
Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament de Banyeres del Penedès – Projecte Jove
Baix Penedès: projecte de dinamització de polítiques de joventut al Baix Penedès 20182019 i aportació econòmica per al 2018.

SEGON.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura del conveni i per a dur a terme el que
calgui per donar compliment a l’acord.

TERCER.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa per import de 3.003,00 € (tres mil
tres euros) a favor del Consell Comarcal del Baix Penedès a càrrec de l’aplicació
pressupostària 3371 46500 del vigent pressupost i ordenar el seu pagament quan
procedeixi.
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Vistes les competències delegades de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local per Decret
número 66/2015, les competències del Ple a favor de Junta de Govern Local aprovades
per acord plenari de data 22 juny del 2015, i atenent a les competències recuperades a
favor del Ple arran de l’acord plenari de data 4 d’abril de 2017.

ACTA DE PLE

Ateses 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.

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

Vist l’informe emès per la Secretaria Intervenció Municipal, que consta a l’expedient.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

QUART.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Baix Penedès.

INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT

“Es proposa l’aprovació del conveni del Consell Comarcal en matèria de joventut,
Projecte Jove Baix Penedès, que és un projecte de Dinamització de Polítiques de
Joventut al Baix Penedès. A aquest conveni estan adherits tots els pobles de la
comarca. Enguany es modifica el conveni, davant els últims canvis normatius que
regulen els convenis i el seu procediment, cal actualitzar-ne el contingut per tal
d'incorporar aquesta nova regulació en la seva redacció.



El conveni que es proposa preveu una vigència de dos anys, 2018-2019.
Anualment es revisarà el cost final i les aportacions i es preveu que, abans de la
seva finalització, es pugui acordar la seva pròrroga anual, fins a dues vegades.



En l’apartat sisè s’afegeix el programa "Fes la teva acció", aquest consisteix en
efectuar activitats adreçades i proposades per joves dels municipis. Hi podran
participar els municipis que signin el present conveni i que hagin complert tots els
requisits que s'hi estableixen (entre ells l’abonament de la quota dins el termini).
Amb aquest programa JBP et retorna un 20% de l’aportació que es fa en aquest
conveni mitjançant una activitat que triïn els joves. El passat any des de l’espai
jove l’activitat que van elegir va ser el cinema a la fresca que es va fer a la plaça
del centre cívic a principis de setembre.



En aquest nou conveni també s’afegeix dos apartats nous, l’apartat setze que
parla de les causes d’extinció i l’apartat divuitè que parla del antecedents,
naturalesa i impacte econòmic.



I per últim comentar un altre diferència respecte al conveni anterior, l’increment
de la quota. En la última reunió de tècnics i regidors de joventut al Consell
Comarcal ens van proposar un augment del 5% justificant que des del 2011 que
no s’augmenten les aportacions i que han augmentat els projectes i les accions
realitzades.
L’aportació de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès durant els últims 7 anys ha
estat de 2.860,00 €, amb aquest augment es passa a una quota de 3.003,00€
(increment de 143,00 € anuals).”
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ACTA DE PLE

Pràcticament tots els punts són iguals que els del conveni signat l’any 2013, passaré a
detallar les principals diferències que es poden trobar:

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

La Sra. Anna Jané i Caralt, Regidora de Joventut fa la següent explicació del
present acord que es transcriu a continuació:

Codi Validació: AZNHX252HPRYN7EA4MHE59RHN | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 31 de 66



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)



El Sr. Jordi Guasch Bea, portaveu del PDeCAT comenta el següent:

“No direm res, estem d’acord amb aquest conveni, per tant, votarem A FAVOR”



La Sra. Anna Ordóñez Rivero, portaveu del PSC comenta el següent:

Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 5 (4 BNY) i 1 (ICV)
En contra: 0,
Abstencions: 6 (3 PDeCAT) i (3 PSC)

ACTA DE PLE

Expedient 1235/2017. Aprovació del compte general de l'exercici 2016

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

“Com es una modificació d’un conveni en vigor i sent beneficiós pels joves.
El nostre vot és : A favor”

D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS CORRESPONENT A L’EXERCICI
2016.- Exp. 1235/2017
Finalitzat l’exercici pressupostari 2016, s’ha elaborat el compte general de l’exercici
2016, integrat pel de la corporació i l’organisme autònom Fundació Josep Cañas, d’acord
amb el conjunt normatiu següent:

-

RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.

-

Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

-

Real decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del títol sisè de la Llei
d’hisendes locals.

-

Ordre HAP/1781/2013, de 3 d’octubre, pel qual s’aprova el model normal de
comptabilitat local.
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PROPOSTA D’ALCALDIA AL PLE

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

-

Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre per la qual s’aprova l’estructura
pressupostària de les entitats locals.

El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de
documentació bàsica, complementària i annexos que es detallen seguidament:

- Balanç de situació

- Estat de canvis del patrimoni net

- Memòria

Documentació complementària:

- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de
cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus
saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats per
nom o raó social de l’entitat bancària. En cas de discrepància entre els saldos
comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per
l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.

Vist l'informe de la Intervenció emès sobre el compte general, en data 13 d’octubre de
2017.

Vist que els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2016 s’han sotmès a
dictamen de Comissió Especial de Comptes, que va emetre dictamen favorable en data
2 de novembre de 2017.

Exposat el compte general al públic mitjançant inserció d’anunci en el Butlletí Oficial de
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ACTA DE PLE

- Estat de fluxos d’efectiu
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- Estat de liquidació del pressupost

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

- Compte de resultat econòmic patrimonial

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

la Província núm. 214, de data 7 de novembre de 2017, ha finalitzat el període
d’exposició pública en data 12 desembre de 2017, sense que s’hagin formulat
reclamacions, al·legacions ni observacions.

D’acord amb els articles 208 a 212 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, la Instrucció de
comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb
la tramitació i el contingut.

PRIMER.- Aprovar definitivament el compte general de l’exercici 2016 corresponent a
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, integrat pels següents documents comptables:

- Balanç de situació
- Compte de resultat econòmic patrimonial
- Estat de liquidació del pressupost
- Estat de canvis del patrimoni net
- Estat de fluxos d’efectiu
- Memòria

SEGON.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent:

- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus
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Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

ACTA DE PLE

Atesa la necessitat de dur a terme l’aprovació d’aquest expedient per poder sotmetre els
comptes a la preceptiva fiscalització dels òrgans de control extern.

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

Havent-se sotmès a debat i votació l’aprovació definitiva del compte general de l’exercici
2016 al Ple extraordinari de data 28 de desembre de 2017 i no havent-se aprovat.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

saldos a fi d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària.

TERCER.- Retre el compte general i tota la documentació que l’integra a la Sindicatura
de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles esmentats a la part expositiva.

El Sr. Secretari, amb el permís de la presidència, informa que, degut a que en
un primer intent no es va aprovar, hi ha hagut dues trobades amb cada un dels
grups municipals de la Corporació per ampliar la informació i explicar la
importància d’aprovar aquest acord, ja que, s’ha de remetre en temps i forma, a
la Sindicatura de comptes de la Generalitat i al Tribunal de comptes de
l’Administració central.



El Sr. Jordi Guasch Bea, portaveu del PDeCAT comenta el següent:

“En aquest punt, no tenim gaire cosa a afegir, ja vam dir alguns aspectes en el ple
extraordinari que es va convocar en aquest sentit..... un ple en que es van viure
situacions forces esperpèntiques, vam veure com en dues ocasions, el propi alcalde no
es votava a favor de dues propostes que ell va mateix va sotmetre a consideració del ple
Una situació que no hem sabut trobar cap altre lloc on s’hagin produït anteriorment,
possiblement ens hem convertit en pioners en aquest aspecte, no sabem si el fet de ser
28 de desembre pot haver tingut alguna cosa a veure.

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018



ACTA DE PLE

INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT

Si el nostre alcalde no confia en les seves pròpies propostes, fins el punt, que no les
vota, fet que comporta que no s’acabi aprovant, entenem que no ens podia demanar que
les avaléssim i votéssim a favor, el que hauria de fer, si no n’està segur, és no presentarles i estalviar-nos plens innecessaris.
Dit això, el nostre vot serà en funció del que voti el Sr. Alcalde:
Si ell s’absté o vota en contra nosaltres també hi votarem en contra
Si ell vota a favor, nosaltres ens abstindrem”



La Sra. Anna Ordóñez Rivero, portaveu del PSC comenta el següent:

“El criteri que es va tenir a la comissió de comptes del dia 2 de novembre de 2017,va ser
d’abstenció, avui podem mantenir el criteri donat que s’han complert les formes, que no
es van tenir en l’anterior ple.
El nostre vot és : Abstenció”
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En aquest punt, el nostre vot serà condicionat, i explicarem perquè ho considerem així:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Expedient 32/2018. Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 24,
Reguladora de la taxa per al servei de recollida de vehicles abandonats
o estacionats irregularment.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Aquesta proposta sorgeix de la necessitat de regular la taxa per al servei de recollida de
vehicles abandonats o estacionats irregularment.

L’Ordenança Fiscal vigent recull les tarifes de la taxa per al servei de recollida de
vehicles al seu article 4. La modificació proposada afecta exclusivament a l’article 4t. i
part del 5e. de la vigent ordenança, en el següent sentit:

Article 4t. redacció vigent:

Article 4t.- Quotes tributàries.

La quota tributària és el resultat d’aplicar les següents tarifes:
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Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

Per provisió de l’alcaldia de data 11 de gener de 2017 s’ha iniciat expedient de
modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 24, Reguladora de la taxa per al servei de
recollida de vehicles abandonats o estacionats irregularment..
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D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24, REGULADORA DE LA TAXA PER AL SERVEI DE
RECOLLIDA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS IRREGULARMENT.Exp. 32/2018

ACTA DE PLE

PROPOSTA DE L’ALCALDIA AL PLE

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

SERVEI RECOLLIDA VEHICLES APARCATS IRREGULARMENT:

1. Dies normals en horari laboral (8,00 a 20,00)

61,76€

2. Dies festius o fora d’horari

112,59€

3. Custòdia vehicle superior a 3 mesos

36,92€

4. Custòdia vehicle retirat gual a partir de la setmana

115,63€

(retirada i 3 mesos de custòdia)

2. Dies festius o fora d’horari
173,44€

(retirada i 3 mesos de custòdia)

3. Custòdia vehicles superior a 3 mesos
23,15€

SERVEI RECOLLIDA ESPECIAL:

1. En casos específics, servei contractació per hora.
47,86€

(mínim 4 hores)

Article 5e. Redacció vigent:
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1. Dies normals en horari laboral (8,00 a 20,00)

ACTA DE PLE

SERVEI RECOLLIDA VEHICLES ABANDONATS:

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

3,48€/dia

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Article 5e.- Normes de gestió i recaptació.

La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei.

ACTA DE PLE

Article 4t.- Quotes tributàries.

La quota tributària és el resultat d’aplicar les següents tarifes:

SERVEI RECOLLIDA VEHICLES APARCATS IRREGULARMENT:

1. Dies normals en horari laboral (8,00 a 19,00)

105,27€

2. Dies festius o fora d’horari

133,10€

3. Custòdia vehicle retirat gual a les seves instal·lacions
a partir de 24 h.

12,95€/dia

SERVEI RECOLLIDA VEHICLES ABANDONATS:

1. Dies normals en horari laboral (8,00 a 19,00)
2. Dies festius o fora d’horari
3. Custòdia vehicles superior a 90 dies

0,00€
133,10€
57,23€

4. Tramitació de la baixa del vehicle quant ja esta considerat residu
sòlid

0,00€
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Article 4t. Redacció proposada

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

L’import de la taxa es farà efectiu mitjançant ingrés al núm. De compte bancari que la
Corporació disposa a “Caixa Tarragona” contra el lliurament d’un comprovant que
expedeix l’ajuntament.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Article 5e Redacció proposada

Article 5e.- Normes de gestió i recaptació.

Per tot això,

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 4t. i part del 5e. de
l’Ordenança Fiscal núm. 24, Reguladora de la Taxa per al servei de recollida de vehicles
abandonats o estacionats irregularment, amb la següent redacció definitiva:

Article 4t.- Quotes tributàries.

La quota tributària és el resultat d’aplicar les següents tarifes:

SERVEI RECOLLIDA VEHICLES APARCATS IRREGULARMENT:

1. Dies normals en horari laboral (8,00 a 19,00)
2. Dies festius o fora d’horari

105,27€
133,10€
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ACTA DE PLE

Atès l’informe del secretari interventor tresorer de data 11 de gener de 2018 sobre el
procediment a seguir, així com l’informe tècnic econòmic sobre el cost del servei, a
efecte de modificar els preus de la taxa anual.

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

Si el vehicle s’ha de traslladar a les instal·lacions de l’empresa autoritzada per
l’Ajuntament de Banyeres, la taxa a la que doni lloc la seva retirada, serà abonada
directament a l’empresa gestora.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

3. Custòdia vehicle retirat gual a les seves instal·lacions
a
12,95€/dia

partir

de

24

h.

SERVEI RECOLLIDA VEHICLES ABANDONATS:

3. Custòdia vehicles superior a 90 dies

133,10€
57,23€

sòlid

0,00€

Article 5e.- Normes de gestió i recaptació.

La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei.

Si el vehicle s’ha de traslladar a les instal·lacions de l’empresa autoritzada per
l’Ajuntament de Banyeres, la taxa a la que doni lloc la seva retirada, serà abonada
directament a l’empresa gestora.

SEGON.- Exposar al públic aquest acord mitjançant anunci que s'inserirà en el Tauler
d'anuncis municipal i/o web municipal, durant el termini de trenta dies hàbils, a comptar
de l'endemà de publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, dins dels
quals els interessats podran examinar el corresponent expedient i presentar les
al·legacions oportunes.

TERCER.- En el cas que no es presentin al·legacions a l'expedient en el termini
anteriorment indicat, l'acord s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat d'acord
plenari, de conformitat amb l'article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. En
aquest cas, es publicarà el text íntegre de les modificacions al Butlletí Oficial de la
Província, amb oferiment de recursos d’acord amb l’article 19 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
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ACTA DE PLE

4. Tramitació de la baixa del vehicle quant ja esta considerat residu

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

2. Dies festius o fora d’horari

0,00€
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1. Dies normals en horari laboral (8,00 a 19,00)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Hisendes Locals, entrant en vigor a partir d’aquesta publicació.

INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT


El Sr. Jordi Guasch Bea, portaveu del PDeCAT comenta el següent:



La Sra. Anna Ordóñez Rivero, portaveu del PSC comenta el següent:

“Aprovarem perquè la modificació de l’ordenança be fitxada per l’actualització dels preus
de l’empresa que dona el servei a l’ajuntament.
El nostre vot és : A favor”

Expedient 37/2018. Aprovació Reglament de règim d'ús i autoritzacions
dels horts municipals i socials.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
PROPOSTA DE L’ALCALDIA AL PLE

APROVAR, SI S’ESCAU, INICIALMENT EL REGLAMENT DE RÈGIM D’ÚS I
AUTORITZACIONS DELS HORTS MUNICIPALS I SOCIALS.- EXP. 37/2018

Atès que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves
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Votarem a favor, sols volíem fer aquesta observació.”
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Aleshores, tenim la situació per resoldre, que és la contractació de l’empresa que fa
aquest servei, i segons les seves manifestacions en la junta de portaveus i ara mateix,
tenen previst regularitzar-la, la nostra pregunta és: no consideren que seria més adient
fer-ho al revés, primer regularitzar el contracte i quan sapiguem el preu en que s’adjudica
després modificar l’ordenança? Perquè ara modifiquem una ordenança amb un preu,
però quan regularitzem el contracte, pot variar i hauríem de tornar a modificar la
ordenança.

ACTA DE PLE

“Aquesta modificació de la taxa, al nostre entendre, ve determinat pel increment de cost
que els ha comunicat l’empresa que gestiona aquest serveis, i com a conseqüència,
vostès es limiten a ajustar el preu per estar habilitat per cobrar-lo, si es produeix el fet
que meritaria aquesta taxa.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

competències, pot promoure tot tipus d’activitats i prestar tots aquells serveis que
contribueixen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.

Atès que en la Comissió de Govern (actualment Junta de Govern Local) en sessió
ordinària de data 29 d’agost de dos mil u, entre d’altres, va aprovar l’inici de l’expedient
de concessió dels terrenys municipals ubicats al polígon 6, parcel·les 24 i 25 per tal
d’instal·lar-hi horts familiars. També es va aprovar, en la mateixa sessió, el plec de
condicions per realitzar la concessió dels esmentats terrenys.



Informe de la tècnica municipal, Sra. Àngels Domingo i Castelló, emès en data
29 d’abril de 2014, on es diu:

“...Que d'acord amb les Normes Urbanístiques del P.O.U.M. vigents les dues
parcel·les esmentades estan situades en Sol No Urbanitzable.
Respecte a la parcel·la 24 del Polígon 6, està qualificada com a "Zona de valor
agrícola" (clau 20), regulada per l'article 155 de les Normes Urbanístiques del
P.O.U.M.
I respecte a la parcel·la 25 del Polígon 6, està en una zona qualificada com a
"Sistema d'equipaments comunitaris" (clau E), regulada per l'article 89 de les
Normes Urbanístiques del P.O.U.M....”



Informe signat per la tècnic mig de la Unitat de Secretaria Intervenció Municipal,
Sra. Dolors Róo García i el secretari interventor del SAM, Sr. Xavier Salvadó
Vives, emès en data 9 de maig de 2014, on es diu:

“...4. CONCLUSIONS
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Atès que en el seu dia, ja es van demanar els corresponents informes tècnics que
consten en aquest expedient administratiu i són els següents:

ACTA DE PLE

Atès que per establir el règim jurídic aplicable, cal tenir present la qualificació urbanística
de cadascuna de les finques on es pretenen ubicar els horts.

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

Atès que el document aprovat de plec de condicions, jurídicament, no és com un
Reglament.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

D'acord als fonaments jurídics anterior, cal concloure :

Atès que per provisió d’Alcaldia de data 12 de gener de 2018 s’inicia expedient per
aprovar un Reglament de règim d’ús i autoritzacions dels horts municipals i socials.
Posteriorment caldrà aprovar la corresponent convocatòria (Plec de condicions).

Atès que el secretari amb el vistiplau de l’alcalde, emet en data 12 de gener de 2018 un
certificat conforme les parcel·les 24 i 25 del polígon 6 de Banyeres del Penedès, consten
en l’inventari de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès amb
codi de bé referència: INV/0143.

Atès l’informe del secretari que emet en data 15 de gener de 2018 sobre la legislació
aplicable i el procediment a seguir, on diu:

“INFORME DE SECRETARIA

En compliment de la Providència d’Alcaldia de data 12 de gener de 2018, en la qual se
sol·licita que el secretari emeti informe sobre la legislació aplicable i el procediment a
seguir en relació amb el Reglament de règim d’ús i autoritzacions dels horts municipals i
socials, i en compliment de l’establert en l’article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18
de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local
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Aquesta és l'opinió de qui subscriu aquest informe, sens perjudici d'una altra
millor fonamentada en dret.”.

ACTA DE PLE

2. Que la parcel.la 25 del polígon 6 del municipi de Banyeres del Penedès és un
bé de domini públic, qualificat urbanísticament com a sistema d'equipament. Tot i
que l'ús de caràcter agrícola no es troba previst en el POUM, es pot autoritzar de
manera provisional d'acord a la normativa urbanística, i el règim d'ús serà de
caràcter privatiu mitjançant l'atorgament de llicències d'ocupació temporal i d'ús
provisional. Serà necessari l’aprovació de plecs de condicions administratives per
garantir el compliment dels principis d'objectivitat, publicitat i concurrència.

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

1.Que la parcel.la 24,del polígon 6 del municipi de Banyeres del Penedès és un
bé de caràcter patrimonial, i el règim d'ús aplicable serà el d'arrendament
mitjançant I'aprovació d'uns plecs de condicions administratives d'acord als
principis d'objectivitat, publicitat i concurrència, tenint en compte que la normativa
aplicable és la de patrimoni, i les normes de dret privat.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent,

INFORME

SEGON.- La legislació aplicable és la següent:



Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.



Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni
dels ens locals.



Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.



Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

D’acord amb el previst amb l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, es preveu una
consulta pública prèvia a l’elaboració del Reglament i, posteriorment, un tràmit
d’audiència i informació pública una vegada redactat el corresponent Projecte
reglamentari, perseguint així una major participació dels ciutadans en l’elaboració de les
disposicions reglamentàries locals.
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L’instrument adequat per a regular els Horts municipals és l’aprovació d’un Reglament
regulador d’un servei que presta l’Ajuntament, de caràcter intern, que afecta
principalment a la pròpia Corporació, encara que es vegin afectats tercers, si fan ús del
servei, i són una manifestació de l’autonomia local, concretada en el principi
d’autoorganització.

ACTA DE PLE

Com a administracions públiques, corresponen als ens locals territorials de Catalunya,
en l’àmbit de les seves competències i en els termes establerts per la legislació de règim
local, la potestat reglamentària i la d’autoorganització.

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

PRIMER.- El Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves
competències, pot promoure tot tipus d’activitats i prestar tots aquells serveis que
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

No obstant això, l’article 133.4 regula en quins casos es podrà prescindir aquest tràmit
de consulta prèvia (cas de normes pressupostàries o organitzatives de l’Administració
Local, o quan concorrin raons greus d’interès públic que ho justifiquin o quan la proposta
normativa
no tingui un impacte significatiu en l’activitat econòmica, no imposi
obligacions rellevants als destinataris o reguli aspectes parcials d’una matèria).

C) Conclòs el període d’informació pública, s’estimarà o desestimarà total o
parcialment les reclamacions i suggeriments presentats i es formularà la
corresponent proposta d’aprovació del Reglament, que serà definitivament
aprovat pel Ple de l’Entitat Local.

D) En el supòsit que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l’aprovació
inicial de l’esmentat Reglament en el termini d’informació pública, l’acord
d’aprovació inicial s’elevarà a definitiu, estenent-se per aquesta Secretaria una
certificació que acrediti aquesta circumstància.

E) L’acord d’aprovació definitiva del Reglament correspondrà al Ple de l’Entitat
Local, amb el text d’aquest, es publica completament per al seu coneixement
general en el Butlletí Oficial de la Província, no produint el Reglament efectes
jurídics en tant no hagin transcorregut quinze dies comptats des del dia següent
al de la publicació.

F) L’Ajuntament ha de remetre a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de
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B) Elaborat i rebut l’avantprojecte del Reglament, correspondrà l’aprovació inicial
d’aquest al Ple de l’Entitat Local, obrint-se un període d’informació pública, per
un termini mínim de trenta dies, a través de l’anunci publicat en el Butlletí Oficial
de la Província i la inserció al tauler d’anuncis de la Corporació, perquè els
interessats puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i
suggeriments que estimin pertinents.

ACTA DE PLE

A) Mitjançant provisió de l’Alcaldia s’ha d’iniciar l’expedient per a l’aprovació del
Reglament dels Horts Municipals,

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

TERCER.- L’aprovació de les ordenances locals, de conformitat amb la normativa vigent
del segon punt, s’ajustarà al següent procediment:

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Catalunya, en el termini de quinze dies de de l’aprovació, l’acord d’aprovació
definitiva i còpia íntegra i fefaent del text del Reglament o, en el seu cas, la
certificació que acrediti l’elevació a definitiva de l’aprovació inicial, així com còpia
íntegra autenticada d’aquests.

Això és el que entenc segons el meu saber i entendre. No obstant, l’administració amb el
seu criteri superior decidirà.

Secretari interventor i tresorer

PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament de règim d’ús i autoritzacions dels horts
municipals i socials. S’adjunta com annex 1 el Reglament i com annex 2 el plànol de les
parcel·les 24 i 25 del polígon 6 de Banyeres del Penedès.

SEGON.- Sotmetre a informació pública el present acord, amb inserció en el tauler
d’anuncis de la Corporació i/o web municipal, així com en el BOP de Tarragona durant el
termini de 30 dies, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.

TERCER.- Finalitzat el termini sense la presentació de reclamacions i suggeriments,
l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’acord plenari. En aquest cas, es
publicarà el text íntegre del Reglament al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona,
entrant en vigor als quinze dies a partir del dia següent d’aquesta publicació.

QUART.- Significar que en el primer semestre de 2018 es procedirà a realitzar la
corresponent convocatòria (Plec de condicions).
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Es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
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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.

ACTA DE PLE

José Félix Velasco Martínez”

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

CINQUÈ.- Significar que en referència a la parcel·la 25 del polígon 6, és un bé de domini
públic qualificat urbanísticament com a sistema d’equipament. Tot i que l’ús de caràcter
agrícola no es troba previst en el POUM, es pot autoritzar de manera provisional d’acord
a la normativa urbanística, i el règim d’ús serà de caràcter privatiu mitjançant
l’atorgament de llicències d’ocupació temporal i d’ús provisional.

Annex 1

Aquesta zona d'horts disposa d'un espai de 6244 m2, distribuït en 12 horts ubicats en el
polígon 6, parcel·les 24 i 25.

L'ús al qual està previst destinar les parcel·les serà exclusivament per al conreu de
plantes hortícoles amb destinació a l'autoconsum, alhora que la preferència serà
desenvolupar un cultiu de caràcter ecològic.

Les persones usuàries dels horts s'organitzaran en una Junta de persones hortolanes,
que vetlli per la conservació i millora de les instal·lacions i arbitri en primera instància
aquelles controvèrsies que es generin entre les persones usuàries.

Totes les persones físiques o jurídiques a qui l'Ajuntament atorga una autorització d'ús
privatiu d'una parcel·la seran automàticament membres de l'esmentada Junta.
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Per tal de donar resposta als objectius de sostenibilitat ambiental i cohesió social al
municipi, es va aprovar un plec de condicions, per Comissió de Govern de data 29
d’agost de 2001.

ACTA DE PLE

Antecedents

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

REGLAMENT DE RÈGIM D'ÚS I AUTORITZACIONS DELS HORTS MUNICIPALS I
SOCIALS A BANYERES DEL PENEDÈS

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte regular el règim jurídic de les autoritzacions d'ús
privatiu del domini públic atorgades per l'Ajuntament sobre horts municipals al terme de
Banyeres del Penedès, exclusivament per al seu conreu agrícola amb destinació a
l'autoconsum, el contingut dels drets i deures a complir per les persones beneficiàries
d'aquestes autoritzacions i el règim d'adjudicació de les mateixes.

Les autoritzacions d'ús privatiu de parcel·les podran ser revocades unilateralment, per
causa d’interès públic, sense dret a indemnització.

L'ús privatiu d'una parcel·la té caràcter gratuït i té la consideració d'ús temporal. (es treu
perquè al punt 15 es regula el règim econòmic de les autoritzacions.

3. Àmbit subjectiu

Poden sol·licitar l'ús privatiu d'una parcel·la les persones físiques i entitats que treballen
de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc d'exclusió social.

4. Règim jurídic de la cessió d’ús
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Les parcel·les no podran ser cedides, alienades, gravades o disposar d'aquestes, a tall
onerós o gratuït, ni transmetre-les a tercers.

ACTA DE PLE

L'ús d'una parcel·la per al cultiu d'hort no suposa la transmissió del domini de la
parcel·la, que continuarà essent de titularitat de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès,
tant pel que fa al terreny com a totes les instal·lacions existents.

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

2. Àmbit objectiu

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Les autoritzacions municipals atorgades en virtut d'aquest reglament tindran la
naturalesa d'ús privatiu del domini públic, regulat per la normativa vigent.

Aquesta autorització s'atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici d'altri, i per tant,
no suposa la transmissió del domini de la parcel·la d'hort utilitzada, ni de totes les
instal·lacions existents en el moment d'atorgament de l'autorització.

Estar empadronat a Banyeres del Penedès com a residents amb una antiguitat
mínima d'un any en el moment de la publicació de la convocatòria. Només es podrà
presentar una sol·licitud per unitat familiar, entenent-se per unitat familiar les persones
que convisquin en un mateix domicili.
No disposar, a tall de propietari, arrendatari o similar, de cap altre hort o terreny de
conreu, ja sigui dins del terme municipal de Banyeres del Penedès o dins de la comarca
del Baix i Alt Penedès. Caldrà aportar una declaració responsable en aquest sentit.
Complir amb algun dels requisits següents:
Ser pensionistes i/o jubilats
Estar en atur
Estar amb risc d’exclusió social

6. Procediment per obtenir la cessió d'ús d'una parcel·la per a cultiu

a. Sistema d'adjudicació
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Per poder optar a l'autorització d'ús privatiu d'una parcel·la d'horts municipals, les
persones sol·licitants hauran de complir els següents requisits:

ACTA DE PLE

5. Condicions de les persones sol·licitants

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

La persona titular de l'autorització únicament tindrà la possessió de l'hort municipal que
se li assigni pel termini que es determini i en els termes que preveu l'autorització i
condicions establertes en aquest reglament.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Les autoritzacions d'ús privatiu amb instal·lacions no permanents, s'atorgaran a través
d'un sistema de concurs públic entre tots els sol·licitants que reuneixin les condicions
establertes, donant-se com a prioritat està en situació de risc d’exclusió social.

En cas d'empat en la puntuació es resoldrà per sorteig.

Les sol·licituds es valoraran per la Comissió d'Avaluació dels horts, la qual proposarà la
relació de persones titulars d'autoritzacions d'ús privatiu sobre les parcel·les d'horts
municipals, d'acord amb el compliment dels requisits i els criteris d'adjudicació de
puntuació establerts.

També proposarà la relació de sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits
exigits i proposarà aquelles persones que tot i haver estat admeses, per manca de
disponibilitat de parcel·les lliures passen a formar part de la llista d'espera.

La Junta de Govern, aprovarà les adjudicacions de les diverses llicències d’ús privatiu
dels horts municipals.

La relació definitiva de les adjudicacions s’exposarà al públic mitjançant el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. Aquesta publicitat no substituirà en
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c. Tramitació
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Dins del termini assenyalat en l'anunci de la convocatòria, la qual es realitzarà dins el
primer semestre d’enguany, els particulars, interessats, hauran de presentar al registre
general de l'Ajuntament una instància degudament signada, acompanyada de la
documentació justificativa necessària per tal de disposar d'una parcel·la per al cultiu
d'hort municipal.

ACTA DE PLE

b. Presentació de sol·licituds

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

cap cas la notificació individual a tots els participants de la licitació.

La Comissió d'avaluació dels horts estarà integrada pel regidor de Benestar Social, el
regidor de Medi Ambient, el regidor de l'Àrea de Serveis, el secretari, i el/la tècnic/a
municipal responsable de la gestió dels temes socials.

La resolució administrativa de llicència de cessió d'ús per al cultiu de parcel·la contindrà
el següent:

Dades de la persona.
La finalitat de l'ús.
Mesura, localització i número de la parcel·la.
El caràcter revocable de l’autorització, per raons d’interès públic, sense dret a
indemnització.
Durada de l’autorització.

Els adjudicataris hauran de recollir els títols acreditatius del seu dret en un termini de
trenta dies a comptar des de la notificació de l’adjudicació.
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Aquestes llicències s’atorgaran per un període màxim de 4 anys, renovables d'any en
any fins a un màxim de 6 anys. L'inici i durada de la cessió s'haurà de determinar tenint
en compte la necessitat de realitzar tasques d'adequació i millora de l'espai cedit i el
calendari de cultiu, i haurà de contemplar el termini de la notificació prèvia a la seva
extinció que permeti recollir la collita.

ACTA DE PLE

L'ús privatiu d'una parcel·la per al cultiu d'hort resta subjecte a l'atorgament d'una
llicència d'ocupació temporal.

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

7. Atorgament i termini de la cessió d'ús

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

La llista d’espera realitzada servirà per anar adjudicant les parcel·les que hagin causat
baixa.

Estar empadronat a Banyeres del Penedès com a residents amb una antiguitat
mínima d'un any en el moment de la publicació de la convocatòria. Només es
podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar, entenent-se per unitat familiar
les persones que convisquin en un mateix domicili.
No disposar, a tall de propietari, arrendatari o similar, de cap altre hort o terreny
de conreu, ja sigui dins del terme municipal de Banyeres del Penedès o dins de
la comarca del Baix i Alt Penedès. Caldrà aportar una declaració responsable en
aquest sentit.
Complir amb algun dels requisits següents, Caldrà aportar el corresponent
certificat de la Seguretat Social, del Servei d’Ocupació o de Benestar Social
segons el requisit que compleixin:
o Ser pensionistes i/o jubilats
o Estar en atur
o Estar amb risc d’exclusió social

En la convocatòria posterior al present reglament i que es realitzarà dins el primer
semestre d’enguany, es ponderarà amb preferència els sol·licitants amb risc d’exclusió
social.

En cas que el nombre de sol·licitants amb aquests requisits superi el nombre de
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En el procediment d’adjudicació, les sol·licituds han de complir necessàriament amb els
requisits següents:

ACTA DE PLE

8. Criteris d'adjudicació

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

En el cas que un hort quedi sense treballar més de tres mesos ininterromputs per part de
l’adjudicatari, sense que hi hagi una comunicació expressa motivada a l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès, aquest quedarà lliure i podrà ser adjudicat novament, sense un
altre tràmit que la resolució de la caducitat del dret d'ús.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

parcel·les a adjudicar, es realitzarà un sorteig entre aquestes sol·licituds, en el que
també s'assignarà el número de parcel·la.

a) No es podran alterar els camins i les zones de pas entre les parcel·les. Caldrà
mantenir un mínim de 10 cm lliures de cultiu en tot el perímetre de la parcel·la.
Tampoc es podran canviar els panys i cadenats de les entrades.
b)

Fer-se càrrec de la neteja i manteniment de l'espai. Recollir les deixalles
generades que no es facin servir per al compost. No estan permeses les
acumulacions de deixalles ni d’altres materials.

c) L’adequació de l’hort, de les seves instal·lacions i dels productes obtinguts a les
condicions d’higiene, salubritat i sanitat que siguin exigibles conforme a la
normativa vigent. No serà apte l’aplicació d’adobs orgànics líquids (purins i
d’altres).
d) El compliment de la normativa referent a fer foc i a la protecció civil així com de
la normativa sobre agricultura ecològica.
e) No cedir, alienar, gravar o disposar, a títol onerós o gratuït, els drets que es
derivin de l'autorització d'ús temporal, ni transmetre-la a tercers.
f)

Comunicar a l´Ajuntament de Banyeres del Penedès, a la Regidoria de Medi
Ambient, qualsevol anomalia, incidència o problema que pugui sorgir i, amb
caràcter immediat en els supòsits d'urgència.

g) Constituir una vegada adjudicades les parcel·les una Junta d’hortolans, per tal de
vetllar per la conservació i millora de totes les instal·lacions, i dels possibles
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ACTA DE PLE

9. Drets i deures de les persones usuàries
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En cas d'adjudicació per sorteig de les parcel·les lliures s'assignarà també amb aquest el
número de la parcel·la adjudicada.

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

Així doncs, s'establirà una llista d'adjudicació que donarà preferència d'accés a la cessió
d'ús de parcel·les a aquelles persones en una especial situació econòmic-social i
posteriorment, amb les parcel·les que puguin restar lliures d'aquesta primera selecció,
s'efectuarà un sorteig entre la resta de sol·licitants per tal de completar la llista inicial i la
llista d'espera corresponent.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

danys, perjudicis i accidents dels propis usuaris, els causats a tercers així com
per a respondre dels béns públics municipals que puguin esdevenir-se com a
conseqüència dels actes o omissions relacionades amb l’ús privatiu dels horts
municipals.

j)

Facilitar l’entrada als horts a persones que realitzin recerques sobre horts o els
seus productes i a grups escolars que, sota direcció de monitors, vulguin
conèixer els treballs agrícoles o les produccions que s’hi fan.

k) Mantenir en perfecte estat de conservació tots els elements de la instal·lació, tant
els d’ús propi com els d’ús comú, especialment les casetes d’eines o armaris, el
sistema de regatge, els lavabos (establint torns de neteja entre els adjudicataris)
i les portes i tanques d’accés. També hauran de tenir una actitud de respecte
envers la resta d’adjudicataris.
l)

Utilitzar el sistema de reg localitzat (regatge gota a gota, microaspersió i cinta
exsudant), sempre que sigui possible, i a establir torns de reg, si fos necessari.
La microaspersió només es podrà utilitzar per fer planter. Qualsevol planificació
en la gestió del sistema dels elements comuns serà traslladada a l'Ajuntament.

m) Mantenir les portes d’accés general tancades una vegada s’entra o se surt de la
zona d’horta.

n) Complir les condicions segons els criteris tècnics que estableixi l’Ajuntament
sobre els models d’hivernacles temporals i d’estructures per acumular canyes.
o) Els adjudicataris de les parcel·les no podran en cap cas dur a terme el conreu de
cap espècie hortícola que no sigui per a l’alimentació humana, ni serà apte el
conreu de plantes psicotròpiques. S’admetrà com a única excepció el conreu de
plantes medicinals, ornamentals i utilitzades com a condiments en la cuina
segons els criteris tècnics que estableixi l’Ajuntament, en una superfície màxima
del 20% de la parcel·la, evitant en tots els casos l'ús de llavors transgèniques.
p) La collita o productes resultants del conreu serà exclusivament per a consum
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Complir la normativa reguladora de l’aplicació dels residus orgànics amb
destinació agrícola, o qualsevol altra normativa aplicable en matèria
mediambiental.
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i)

ACTA DE PLE

h) Cultivar les varietats d’hortalisses i verdures de temporada.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

propi, i en restarà prohibit l’ús comercial.
q) Resta prohibida la realització de cap classe d’obra, i en concret la instal·lació de
cap tipus de nova tanca o separació, la construcció de barbacoes, la instal·lació
de taules fixes o bancs, la modificació interior i/o exterior de la caseta i/o de
l’armari d’eines, i/o la construcció i instal·lació de nous elements i/o la
modificació dels existents, sense autorització de l’Ajuntament.

t) Resta prohibida la tinença i cria de qualsevol mena d’animal o bestiar. En cas
que l’usuari faci servir l’hort acompanyat de gossos, aquests hauran d’anar lligats
per a no causar molèsties i en els termes descrits en la ordenança de
convivència.
u) Resta prohibit passar la nit a l’àrea dels horts municipals ni fer servir les
edificacions existents com a domicili.
v) Resta prohibida la caça, la captura d’ocells en viu, la tala d’arbres, l’eliminació de
marges i/o talussos arbustius i/o qualsevol altra activitat susceptible de causar un
dany en la fauna i flora de l’hort.

w) Resta prohibit el conreu de més d'una parcel·la per part d'un mateix usuari, o
sotsarrendar el seu conreu per part de l'adjudicatari a tercers.

x) Els adjudicataris han de liquidar l'import de la taxa que es determini a favor de
l'Ajuntament, en concepte de despeses generades per la conservació i el
manteniment ordinaris de la terra, pel consum de cabals d’aigua per a reg,
electricitat, el cost de gestió de residus, per les activitats de formació, vigilància i
control de cultius i altres despeses derivades de la gestió de l'espai cedit.

Qualsevol incompliment de les condicions d'ús i prohibicions descrites per part de les
persones usuàries serà objecte de revocació de les pertinents autoritzacions d'acord
amb l'establert en aquest reglament.
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s) L’únic aspre permès per a les collites és la canya natural o la fusta tractada. No
es permet l’ús d’altres materials, com tubs de ferro o de plàstic.
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Resta prohibida la instal·lació de bidons i/o altres contenidors per acumular
aigua.
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r)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

10. Competències de l'ajuntament de Banyeres del Penedès

Seran competències de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès:

d) Vetllar per un adequat ús de les parcel·les i el conjunt d'elements de la zona
d'horts municipals.

e) Imposar sancions prèvia audiència dels interessats.

f)

Resoldre totes aquelles qüestions que siguin plantejades i no previstes en el
present Reglament.

g) La revocació de les autoritzacions d'ús.

h) La selecció de les persones titulars de les autoritzacions sobre les parcel·les
d'horts, d'acord amb el procediment fixat en el present Reglament.

i)

La inspecció i control de la zona.

j)

Destinar recursos a l’assessorament dels adjudicataris en les pràctiques de
l’agricultura ecològica.

L’Ajuntament no es farà responsable dels robatoris o actes vandàlics que puguin afectar
a les parcel·les.
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c) Fixar la taxa anual per al manteniment de les instal·lacions a satisfer per les
persones titulars d'autoritzacions.
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b) Modificar els límits de les parcel·les, els traçats dels camins i les instal·lacions de
reg i altres serveis de la zona d'horts municipals.

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

a) Exercir en qualsevol moment les seves potestats de tutela i inspecció dels horts,
adoptant les decisions que s'escaiguin i fixant les condicions generals d'ús que
consideri necessàries.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

11. Comissió de seguiment dels horts

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès crearà una Comissió de Seguiment per a la
xarxa d’horts a Banyeres del Penedès, la qual estarà integrada per la següent
representació:

El cap de manteniment, o agutzil.
El/la tècnic/a municipal responsable de la gestió dels temes socials.
Un representant de les associacions d’hortolans.
Secretari de la Corporació o la persona que delegui.
El regidor de Serveis.

Correspon a la Comissió de Seguiment desenvolupar les següents funcions:

a. Impulsar accions de formació sobre horticultura ecològica.
b. Impulsar accions de difusió de les activitats que s’efectuïn dins de la xarxa d’horts.

ACTA DE PLE

b.
c.
d.
e.
f.
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a. Regidor/a amb competències delegades en matèria de Medi Ambient o la persona
que delegui.

d. Vetllar per l’adequat ús de les parcel·les.
e. Vetllar pel compliment del conreu de les espècies vegetals establertes amb el maneig
segons la normativa de l’agricultura ecològica i l’ús responsable de l’aigua entre els
hortolans prioritzant els sistemes de reg sostenibles.
f. Resoldre problemàtiques que no siguin incloses en la normativa i fer propostes de
millora.

12. Revocació de l'autorització

L'autorització d'ús serà revocada per les següents causes:

a. Desaparició de les circumstàncies que varen motivar l'atorgament de l'autorització.
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c. Impulsar activitats de caràcter social entre els usuaris de la xarxa d’horts.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

b. Incompliment dels deures de les persones usuàries establerts a l'article 9 del present
Reglament. Aquest incompliment serà degudament justificat mitjançant l'emissió d'un
informe tècnic per part del servei de Medi Ambient de l'Ajuntament, que detallarà les
faltes que incorren en l'àmbit d'una determinada parcel·la.
c. Incompatibilitat dels usos dels horts amb el planejament o amb la construcció
d’infraestructures o equipaments d’interès social.

La revocació es produirà previ expedient tramitat amb audiència als interessats, pel
termini de 10 dies hàbils.

L'autorització caduca pels següents motius:

a. Pel venciment del termini establert en l'autorització
b. Per renúncia de l'adjudicatari.

ACTA DE PLE

13. Caducitat de l'autorització

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

d. Aquells supòsits de revocació establerts en la regulació del patrimoni dels ens locals
de Catalunya.

d. Per mort o incapacitat sobrevinguda de l’adjudicatari, abans del venciment del termini.

La caducitat opera mitjançant resolució de l'Ajuntament dirigida a la persona
adjudicatària de l'autorització, amb audiència prèvia en un termini de 10 dies hàbils.

14. Finalització de l'autorització

En els supòsits de caducitat o revocació, la persona titular de l'autorització, està obligada
a deixar lliure la parcel·la, en un termini màxim de quinze dies a comptar des de
l'endemà de rebuda la corresponent notificació de l’acord esmentat.

L’usuari haurà de deixar l’hort municipal buit, desembarassat d’estris i a plena disposició
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c. Per desafectació del bé per raons d'interès públic.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Les persones titulars de les autoritzacions sobre parcel·les d'horts municipals quedaran
obligades a satisfer la taxa establerta per l’Ordenança Fiscal que pugui correspondre.

Disposició final

El present reglament entrarà en vigor el dia següent de la publicació de la seva
aprovació definitiva i el text íntegre de l’articulat en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona.
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15. Règim econòmic de les autoritzacions

ACTA DE PLE

Respecte de les collites, davant l’extinció de la llicència d’ús privatiu per causa de mort o
incapacitat sobrevinguda de l’adjudicatari, una vegada resol l’expedient administratiu
corresponent, els familiars autoritzats per l’Ajuntament podran recollir els fruits de la
collita en curs. Els usuaris no tindran dret a cap tipus d’indemnització per pèrdua de
collites, per millores de la parcel·la o per altres incidències que es derivessin de l’extinció
o resolució de la llicència d’ús privatiu, a excepció que es revoqui la llicència d’ús privatiu
abans del termini fixat per raons d’interès públic o per incompatibilitat dels usos dels
horts amb el planejament o amb la construcció d’infraestructures o equipaments
d’interès social o general.

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. Les obres i plantacions que tinguin el
concepte de millora efectuada per l’usuari, i que no puguin ser retirades sense dany al
terreny municipal, quedaran en propietat de l’Ajuntament sense que això generi en cap
cas un dret a indemnització, fins i tot de collites pendents que no puguin ser retirades per
l'usuari.

Polígon 6, parcel·la 24.
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Polígon 6, parcel·la 25.
Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

ACTA DE PLE

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Annex 2
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Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

ACTA DE PLE

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

INTERVENCIONS/EXPLICACIONS DE VOT


El Sr. Jordi Guasch Bea, portaveu del PDeCAT comenta el següent:

“Nosaltres estem a favor de la regularització els horts socials, que va ser iniciat en
l’anterior mandat, ho trobem necessari i imprescindible perquè feia molt de temps que
s’arrossegava, i ha derivat en una situació que aquestes finques semblen semi
propietats.



La Sra. Anna Ordóñez Rivero, portaveu del PSC comenta el següent:

“Donem les gracies al Regidor de medi ambient por fer-nos partícips d’aquest projecte i
col·laborar amb la seva modificació i regularització, després que portem un any i mig
demanant aquesta manera de treballar donat que el govern es troba en minoria.
El grup del PSC sempre estarà a favor d’aquells projectes que se’ns impliqui en una
participació activa, donat que considerem que es la millor manera de treballar.
Volem que consti en acta en aquest punt, que aquest es un reglament de caràcter social
i esperem que es respecti sense cap perjudici econòmic als usuaris.
El nostre vot és : A favor”

B) ACTIVITAT DE CONTROL
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ACTA DE PLE

Votarem a favor”
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Volem aprofitar, per agrair al Sr. Lluís Inglada que hagi fet participatiu aquest projecte a
tots els membres del Ple.

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

Estem d’acord en prioritzar la cessió d’aquests espais, per la gent que més ho pugui
necessitar.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)



Acta Junta de Govern Local en sessió Ordinària de data 30 de
novembre de 2017. JGL/ 2017/37



Acta Junta de Govern Local en sessió Ordinària de data 14 de
desembre de 2017. JGL/ 2017/38



Acta Junta de Govern Local en sessió Ordinària de data 21 de
desembre de 2017. JGL/ 2017/39



Acta Junta de Govern Local en sessió Ordinària de data 11 de gener
de 2018. JGL/2018/1

Donar compte Decrets
Número de
Decret

data

Assumpte

Expedient

2017-0136

13/11/2017

Convocatòria PLE en sessió ordinària de
data 16 de novembre de 2017.

JGL/2017/11

2017-0137

13/11/2017

Atribució de tasques de caràcter
temporal a favor de la treballadora amb
DNI:319S corresponent a la plaça de
Tècnic Administració General A1.

1406/2017

2017-0138

14/11/2017

Eleccions al Parlament de Catalunya
2017

1390/2017

2017-0139

14/11/2017

Eleccions al Parlament de Catalunya
2017

1390/2017

2017-0140

16/11/2017

Avocació i resolució sol·licitud feta per
DNI núm.:...195-T d’autorització perquè
realitzi un tast d’oli de l’empresa
GASTRONOMICS ASDEC el proper dia
26 de novembre a la plaça de l’Om.

1423/2017

2017-0141

20/11/2017

Convocatòria
PLE
en
sessió
extraordinària de data 23 de novembre
de 2017

PLN/2017/12
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Acta Junta de Govern Local en sessió Extraordinària de data 23 de
novembre de 2017. JGL/2017/36
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ACTA DE PLE

Donar compte de les Juntes de Govern Local

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

2017-0143

23/11/2017

D’aprovació de la modificació de crèdit
núm. 8/2017, modalitat de transferència
de crèdit.

1468/2017

2017-0144

30/11/2017

D’aprovació de la modificació de crèdit
del pressupost
9/2017, del tipus
generació de crèdit, i contractació de
personal en pràctiques.

1438/2017

2017-0145

30/11/2017

Decret de convocatòria JGL de data 30
de novembre de 2017

JGL/2017/37

2017-0146

01/12/2017

Decret de convocatòria PLN de data 7 de
desembre de 2017.

PLN/2017/13

2017-0147

12/12/2017

Decret de avocació i resolució sol·licitud
feta per Sr. amb D.N.I....336-A

1516/2017

2017-0148

14/12/2017

Decret de convocatòria JGL de data 21
de desembre de 2017

JGL/2017/38

2017-0149

20/12/2017

Convocatòria JGL ordinària de data 21
de desembre de 2017.

Avocació i resolució sol·licitud de
material públic per a la presentació del
Futbol Base Marc Bartra el 24 de
desembre de 2017.

JGL//2017/36

JGL//2017/39

2017-0150

20/12/2017

1562/2017

2017-0151

21/12/2017

Convocatòria Ple extraordinari de data
28 de desembre de 2017

2017-0152

27/12/2017

Aprovació nòmines mes de desembre

1574/2017

2017-0153

28/12/2017

Contracte menor de la instal·lació de
tancat perimetral de dos illes de
contenidors de 5 fraccions de Banyeres
del Penedès.

1570/2017

2017-0154

29/12/2017

Aprovació de factures

1575/2017

PLN/2017/14

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

Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

22/11/2017

Codi Validació: AZNHX252HPRYN7EA4MHE59RHN | Verificació: http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 64 de 66

2017-0142

ACTA DE PLE

Convocatòria JGL extraordinària de data
23 de novembre de 2017.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

11/01/2018

Convocatòria JGL Ordinària de data 11
de gener de 2018.

3/2018

JGL/2018/1

C) PRECS I PREGUNTES

Es compromet a passar còpia a tots els grups municipals de la corporació dels Convenis
que l’Ajuntament de Banyeres s’adherirà amb el Consell Comarcal:
- Dinamització dels polígons d’activitat econòmica del Baix Penedès per impulsar
els polígons industrials
- Col·laboració per desenvolupar el programa “xarxa d’ocupació del Baix Penedès
a través del Soc
- Col·laboració interadministrativa d’execució del programa de formació i
convocatòria mitjançant la Campanya informativa de sensibilització pel foment de
la recollida selectiva
- Programa de desbroç a la comarca. El nostre municipi és el grup 1 i consistiria
en revisar tots els hidrants i els seus accessos
S’informa sobre la reunió el dimarts a les 7:30 hores amb Saifores referent a les llums
elèctriques per aconseguir arribar a un acord respecte al tram soterrat.
Respecte a l’entrada del grup socialista, comentar que a l’hotel entitats es va efectuar
operacions d’esterilització de gats, i s’ha parlat amb els veterinaris i voluntaris que hi van
participar i ens han confirmat que el local va quedat completament net, i les fotografies
que ens han fet arribar ho corroboren, per tant, entre el 5 i el 25 de desembre no sabem
què ha pogut passar. A més, ens ha coincidit amb les baixes del personal de neteja
degut al cessament de l’empresa de neteja.
Per altra banda, el Sr. Alcalde comenta que es va reunir amb els Mossos d’esquadra,
per parlar sobre el tema de les carreres al Poet i l’accident que hi va haver, aquests, li
van confirmar que hi va haver un accident però va ser “in itinere” i no com a
conseqüència de carreres il·legals, tot i això, els mossos li van dir que farien un
seguiment.
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El Sr. Alcalde comenta diferents punts:
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2018-0001

Baixa per inscripció indeguda al padró
d’habitants per incompliment dels
requisits de l’article 54 del Reglament de
població i demarcació territorial dels ens
locals.

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)



El Sr. Jordi Guasch Bea, portaveu del PDeCAT comenta el següent:

Es fa un seguiment dels guals que la gent posa de la ferreteria i dels que es pinten la
vorera i la vorera del davant?
Tanmateix, en el mateix indret, hi ha un vehicle desballestat que sembla una deixalleria.

El grup municipal socialista hem decidit no presentar cap prec ni pregunta que havíem
preparat per avui, al rebre la noticia de que l’Alcalde no assistiria al ple, per motius de
força major; com hem sol·licitat i remarcat en anteriors plens. Tractarem tots els punts i
incidències amb tot el consistori, sense absències.

Les intervencions i respostes de l’Alcalde i/o regidors, debats i altres comentaris
queden reproduïts en el cd en format àudio que s’acompanya a aquesta acta.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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La Sra. Anna Ordóñez Rivero, portaveu del PSC comenta el següent:

ACTA DE PLE



Número : 2018-0001 Data : 02/02/2018

Referent a la vigilància externa, hi ha previst algun contracte o acord amb el servei de
policia local de l’Arboç?

