Agenda 21 de Banyeres del Penedès

Pla d’Acció Local

1. Introducció

1.1. Objectiu

El Pla d’Acció pretén ser el document dinamitzador de l’Agenda 21 Local per tal
d’avançar cap al desenvolupament sostenible de Banyeres del Penedès. Es tracta del
document resultat de tot el procés tècnic i de participació ciutadana i, per tant, del
document bàsic i més important. Mitjançant la definició i priorització d’accions
possibles, viables i sostenibles es pretén implicar la comunitat local i superar, amb
l’esforç conjunt, els punts febles i amenaces detectats en la diagnosi.

Aquest Pla en cap cas ha de ser rígid, sinó tot el contrari. Ha de ser dinàmic i permetre
la implantació de les línies establertes i de les actuacions planificades, el seu control i
avaluació i, finalment, la retroalimentació i autocorrecció.

1.2. Metodologia

L’elaboració del Pla d’Acció s’ha realitzat a partir de la diagnosi socioambiental i de les
propostes obtingudes per les aportacions de la població. Per tant, les accions
proposades responen tant a les sorgides directament del procés participatiu – i viables
o coherents amb la sostenibilitat – com les derivades dels punts forts i punts febles, les
amenaces i les oportunitats.

Tal com s’explica al document de participació, la metodologia seguida ha estat la
següent:

-

preparació d’un llistat estructurat d’accions ordenades per línies estratègiques i
programes, corresponent al pla d’acció tècnic

-

consulta del mateix amb serveis tècnics i polítics de l’ajuntament de Banyeres
del Penedès

-

traslació del llistat als participants en la sessió de debat sobre el Pla d’Acció
Local realitzada el dijous dia 26 d’abril de 2007.

-

Discussió del Pla d’Acció Local en el si d’aquesta sessió de debat amb
eliminació d’accions considerades inconvenients, modificació d’accions i
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aportació de noves, incloent la priorització de les accions volgudes, per
determinar un Pla d’Acció Local de participació.

La metodologia utilitzada en aquesta sessió va consistir en dividir les accions en
quatre blocs temàtics (territori, societat, medi ambient i economia) i ordenar els
participants en grups de treballs associats a aquests quatre blocs. En cadascun dels
blocs, els participants, mitjançant discussió lliure i consens, podien eliminar accions,
modificar-ne d’altres o aportar-ne de noves, per finalment escollir les 12 més
importants. Posteriorment, en plenari, els participants en els altres tres blocs podien
votar 2 de les 12 accions escollides, de manera que les 48 accions totals quedaven
prioritzades en base als vots rebuts.

Cal insistir de nou que el context temporal en el qual s’ha realitzat la discussió sobre la
diagnosi i el Pla d’Acció Local en aquesta Agenda 21 Local ha estat marcat per
diversos fets trascendents: en primer lloc, la voluntat de l’empresa pública CIMALSA
d’instal·lar un gran complex logístic al Baix Penedès, amb gran part de la seva
superfície dins el terme municipal de Banyeres del Penedès, projecte que ha provocat
una destacada mobilització social en contra a la comarca. En segon lloc, l’aprovació
inicial del POUM de Banyeres del Penedès durant l’inici de l’any 2007, projecte també
de gran dimensió que ha provocat no menys contestació. En tercer lloc, la proximitat a
les eleccions municipals de 27 de maig de 2007, que han traslladat part de la polèmica
política al si del procés d’Agenda 21 Local.

1.3. Estructura.

Aquest Pla d’Acció Ambiental té la següent estructura:

Àmbits: són els grans camps de treball, aquells aspectes que permeten una primera
classificació en les àrees de treball necessàries per a la sostenibilitat. En creem
quatre, relacionades amb les tres potes principals que mantenen la sostenibilitat:
economia, societat i medi ambient, afegides a una quarta que és transversal: territori.
Aquestes grans unitats faciliten el desenvolupament estructurat del Pla d’Acció i la
comprensió del mateix.
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Línies estratègiques o principals fites a preveure per a la millora sòcioambiental del
municipi i la progressió cap a un desenvolupament sostenible. Com el seu nom indica,
es tracta de la plasmació d’objectius estratègics encaminats a un camí o direcció de
sostenibilitat.

Programes d’actuació: són les àrees d’actuació concretes en què se subdivideix
cada línia estratègica definida

Accions: són els treballs a realitzar dins de cada una de les actuacions de les línies
estratègiques. La seva implementació permetrà avançar cap a l’assoliment de la fita,
tot establint les prioritats, les responsabilitats, l’assignació de recursos humans i
materials i els resultats finals desitjats.

Es presenten en forma de fitxa, per tal de facilitar-ne la seva incorporació en les
polítiques municipals
Figura nº1. Estructura del Pla d’Acció

Objectiu

Proposar les accions necessàries per avançar cap a la sostenibilitat social,
ambiental i econòmica de Roquetes

Com?

Línies
estratègiques
Programes
d'actuació
Accions

ÀMBITS

Execució

Avaluació

Font: Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat de Santa Oliva (2003)
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Un exemple de fitxa del PALS és el següent:
Codi Programa
Codi Acció
05.01.05.

Nom Programa

Icona programa

Realitzar campanyes puntuals de sensibilització
ambiental.

Descripció de l’acció/justificació:
Breu explicació de l’acció i memòria tècnica justificativa de la seva realització, en relació als
punts de la diagnosi
Objectiu:
Llistat dels objectius que es persegueix (en) amb l’acció proposada
Agents implicats
Llistat orientatiu dels organismes o entitats implicades en el desenvolupament de l’acció
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució.

Valor qualitatiu sobre la urgència

Si es tracta d’una acció ja

Valoració aproximada del

temporal d’implementar l’acció.

engegada o no

temps per desenvolupar

Escala de valors: alta, mitja,

l’acció, cas que es consideri

baixa

susceptible de valoració

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Valor qualitatiu de la dificultat de

Codis d’altres accions

Indicació sobre cada quan

realitzar l’acció proposada. Escala

proposades al PALS que hi

és recomanable efectuar

de valors: alta, mitjana, baixa

puguin tenir relació

l’acció (cas que aquesta no
sigui puntual)

Estimació econòmica
Valoració monetària aproximada del cost de l’acció, cas que l’acció es consideri susceptible de
valoració econòmica
Fonts de finançament
Llistat orientatiu de les fonts de recursos que poden ajudar a finançar l’acció.
Indicadors de seguiment
Paràmetre que permeti mesurar l’eficàcia en el compliment dels objectius. Possibilitat
d’utilització d’indicadors suggerits per la Diputació de Tarragona
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2. El Pla d’Acció Local tècnic
La proposta d’accions que es va elaborar des de l’equip tècnic de l’Agenda 21 Local, i
revisats pels tècnics de l’ajuntament involucrats en el procés d’Agenda 21 Local, així
com per alcaldia, es presenten a continuació, ordenats per àmbits, línies estratègiques
i programes d’actuació:

Taula nº1. Àmbits i línies estratègiques que li corresponen a la proposta de PALS
tècnic de l’Agenda 21 Local de Banyeres del Penedès

Àmbits del PALS

Línies estratègiques que li corresponen

Societat

1. Potenciació de l’equilibri demogràfic i la identitat i
cohesió social
3. Millorar els recursos i serveis a la població i lluitar
contra la conversió en un poble dormitori

Economia

2. Diversificació de l’activitat econòmica i estructura
ocupacional
9. Aconseguir explotacions agrícoles i ramaderes més
rendibles i sostenibles
10. Optimitzar el potencial turístic del municipi

Territori

4. Afavorir la mobilitat sota criteris sostenibles
5. Conservar i potenciar la biodiversitat i el medi natural

Medi Ambient

6.Lluitar contra el canvi climàtic i millorar la qualitat de
l’aire
7.Reduir els residus i millorar la seva gestió
8. Gestionar el recurs aigua sota paràmetres d’estalvi,
eficiència i conservació de la seva qualitat
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Taula nº2. Línies estratègiques i programes que li corresponen a la proposta de PALS tècnic de l’Agenda 21 Local de Banyeres del Penedès
1. Potenciació de l’equilibri demogràfic i la identitat i cohesió
social

Programa 1.1. Millorar la integració social dels nouvinguts
Programa 1.2. Dotar d’infrastructura i equipaments per activitats
socials i culturals a les entitats i potenciar la seva activitat
Programa 1.3. Facilitar la informació als veïns sobre activitats
culturals i socials
Programa 1.4. Promoure el reforçament de la identitat municipal
mitjançant l’educació ambiental i patrimonial.

2. Diversificació de l’activitat econòmica i estructura ocupacional

Programa 2.1. Facilitar l’adequació ambiental de les activitats
econòmiques
Programa 2.2. Promoure formació d’oficis dins el propi municipi
Programa 2.3. Cercar l’aprofitament econòmic de les activitats de
gran dimensió situades a Banyeres i rodalies

3. Millorar els recursos i serveis a la població i lluitar contra la
conversió en un poble dormitori

Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
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3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Millorar els serveis educatius
Millorar els serveis sanitaris
Millorar els serveis esportius
Millorar la seguretat ciutadana
Afavorir la reocupació del casc antic
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4. Afavorir la mobilitat sota criteris sostenibles

Programa 4.1. Millorar la mobilitat dins el casc urbà
Programa 4.2. Facilitar possibilitats de mobilitat alternatives al
transport privat
Programa 4.3. Conservar i millorar la xarxa de camins

5. Conservar i potenciar la biodiversitat i el medi natural

Programa 5.1. Aconseguir el bon estat ecològic als trams
banyerencs de torrents i rieres
Programa 5.2. Millorar la gestió dels espais forestals
Programa 5.3. Millorar les zones verdes del municipi
Programa 5.4. Recuperar el medi natural en zones degradades
Programa 5.5. Millorar el coneixement del medi natural del
municipi

6. Lluitar contra el canvi climàtic i millorar la qualitat de l’aire

Programa 6.1. Afavorir les energies renovables amb baix impacte
paisatgístic
Programa 6.2. Afavorir la conscienciació social sobre el canvi
climàtic
Programa 6.3. Prevenir la contaminació lumínica Programa

7. Reduir els residus i millorar la seva gestió

Programa 7.1. Millorar el percentatge de recollida selectiva
Programa 7.2. Facilitar alternatives a la gestió dels residus
domèstics
Programa 7.3. Millorar la gestió als grans productors comercials i
de petita indústria
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Programa 7.4. Millorar la gestió dels residus de la construcció

8. Gestionar el recurs aigua sota paràmetres d’estalvi, eficiència i
conservació de la seva qualitat

Programa 8.1. Millorar la infrastructura d’abastament Programa
8.2. Fomentar l’estalvi d’aigua
Programa 8.3. Conservació del recurs aigua autòcton

9. Aconseguir explotacions agrícoles i ramaderes més rendibles i
sostenibles

Programa 9.1. Aconseguir estàndards de qualitat en la producció
agrària
Programa 9.2. Adequació ambiental de les activitats ramaderes

10. Optimitzar el potencial turístic del municipi

Programa 10.1. Recuperar elements patrimonials i senyalitzar-los
per generar recursos turístics
Programa 10.2. Millorar el paisatge urbà i l’entorn escènic
Programa 10.3. Millorar la difusió i la promoció turística del
municipi
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Taula nº3. Relacions entre programes i accions que li corresponen a la proposta de Pla d’Acció Local tècnic de Banyeres del Penedès
1. Afavorir la cohesió social
Programa 1.1. Millorar la integració social dels 1.1.1. Fomentar una carta de benvinguda als nouvinguts traduïda a diferents idiomes on s’expliqui el
funcionament municipal de diferents serveis (sistema de recollida d’escombraries, transports
nouvinguts
1.1.2.
1.1.3.

Programa 1.2. Dotar d’infrastructura i

1.2.1.

equipaments per activitats socials i
culturals a les entitats i potenciar la seva
activitat

1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

Programa 1.3. Facilitar la informació als

1.3.1.

veïns sobre activitats culturals i socials

1.3.2.

1.4.1.

Programa 1.4. Promoure el reforçament
de la identitat municipal mitjançant
l’educació ambiental i patrimonial

1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
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públics, calendari de festes, tipus d’entitats, locals i instal·lacions públiques, etc.).
Integració del col·lectiu d’immigrants estrangers en l’elaboració del calendari de festes anuals i
establir una activitat d’intercanvi cultural (canvi de productes gastronòmics).
Promoure un banc de temps.

Obertura definitiva de l’hotel d’entitats mitjançant l’acord sobre els seus estatuts i metodologia
d’atorgament d’espais.
Establir una figura respectada i consensuada entre les entitats i l’ajuntament per a que actuï de
pont i de catalitzador, en tots dos sentits, de les diverses iniciatives
Establir una figura respectada i consensuada entre les diversos nuclis i l’ajuntament per a que
actuï de pont i de catalitzador, en tots dos sentits, de les diverses iniciatives.
Potenciar el Centre Cívic com a espai d’atenció al ciutadà, sent l’espai de referència fora de
l’horari de l’Ajuntament de Banyeres.
Dotar de personal i recursos econòmics a Ràdio Banyeres per a que pugui funcionar amb una
programació estable.
Establir un espai concret i destacat dins el Butlletí Municipal de Banyeres del Penedès per a
fomentar l’activitat i coneixement de les entitats cíviques i culturals del municipi
Dissenyar i executar un calendari de sortides destinades al coneixement del patrimoni cultural,
històric i natural del municipi, fent participar les entitats en la seva planificació i realització.
Consolidar les activitats d’educació ambiental a l’escola, establint dues línies clares de treball
(residus i medi natural) i potenciant la realització de l’Agenda 21 escolar.
Crear des del Centre Cívic una programació estable d’activitats d’educació ambiental i de
divulgació del patrimoni.
Realitzar les accions necessàries per a promoure, entre els banyerencs i banyerenques en edat
de cursar batxillerat, la realització de treballs de recerca de batxillerat de temàtica ambiental en
el context de Banyeres del Penedès.
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2. Diversificar l’activitat econòmica i l’estructura ocupacional

Programa 2.1. Facilitar l’adequació ambiental de les
activitats econòmiques

2.1.1. Estudi de l’estat actual de les adaptacions de les antigues
llicències d’activitats al règim de llicència ambiental de la llei 3/98 en relació a les
activitats de l’annex II.1 i annex III.
2.1.2. Proposta d’ordenança per l’adequació d’adaptació a la llei 3/98
de les activitats amb baixa incidència ambiental (activitats innòcues).
2.1.3. Establiment d’un servei tècnic extern encarregat d’avaluar totes
les qüestions relatives a llicències ambientals

Programa 2.2. Promoure formació d’oficis dins el propi
municipi

2.2.1. Estudi de la possibilitat de crear escoles tallers per la millora i arranjament

Programa 2.3. Cercar l’aprofitament econòmic de les
activitats de gran dimensió situades a Banyeres i rodalies

2.3.1. Realitzar contactes amb les empreses especialitzades per
aconseguir la instal·lació a Banyeres d’un establiment hoteler dedicat a allotjar
persones lligades a les grans activitats del municipi o de la rodalia (IDIADA,
polígon l’Albornar, polígons de Santa Oliva).
2.3.2. Promoure cursos de formació als empresaris de Banyeres
d’hosteleria i restauració per adaptar els seus productes al creixement econòmic
previst en el territori.
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de zones boscoses, manteniment i adaptació paisatgística dels torrents i escola de
constructors d’elements de pedra en sec.
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3. Millorar els recursos i serveis a la població i lluitar contra la conversió en un poble dormitori
3.1.1. Continuar intercedint amb les obres previstes d’infrastructura al CEIP Mare
Programa 3.1. Millorar els serveis educatius
de Déu del Priorat.
3.1.2. Assolir un millor finançament per la llar d’infants per tal
d’ampliar les seves places.

Programa 3.2. Millorar els serveis sanitaris

3.2.1. Exigir al Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya una solució
a la sobresaturació del Consultori Mèdic.

Programa 3.3. Millorar els serveis esportius

3.3.1. Situar diversos equipaments esportius a la zona de la cantera Antònia.
3.3.2. Impulsar un acord per la reanudació de les activitats del Club de
Futbol.
3.3.3. Equipar el Parc del Pujolet amb elements per a fer esport a
l’aire lliure.

Programa 3.4. Millorar la seguretat ciutadana

3.4.1. Revisar el conveni amb els Mossos d’Esquadra pel control del trànsit rodat al
municipal amb especial atenció al tractament de la contaminació acústica pel
trànsit rodat de motocicletes i el trànsit a velocitat alta en camins rurals.

Programa 3.5. Afavorir la reocupació del casc antic

3.5.1. Inventari de tots els habitatges buits del municipi i relació de propietaris.
3.5.2. Inventari dels habitatges amb estat ruïnós o amb perill de caure.
3.5.3. Creació d’una borsa d’habitatges de lloguer i habitatges en venta a l’oficina
municipal per l’oferta d’habitatges de segons residència i per captació de població
nova.
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4. Afavorir la mobilitat sota criteris sostenibles

Programa 4.1. Millorar la mobilitat dins el casc urbà

4.1.1. Estudi de peatonalització condicionada d’algunes parts del casc antic.
4.1.2. Valoració del projecte de creació d’una variant de la carretera TP-2124 a
l’est dels desenvolupaments urbanístics prevists al POUM.
4.1.3. Redactar un projecte específic de reconversió del tram urbà de la TP-2124
en una rambla o passeig que permeti tots els tipus de mobilitat i restauri
paisatgísticament aquesta façana del nucli

Programa 4.2. Facilitar possibilitats de mobilitat alternatives
al transport privat

4.2.1. Impulsar i establir un sistema de “share a car” utilitzant mitjans municipals
4.2.2. Impulsar la construcció d’un carril-bici i una vorera seguint el traçat de la
carretera TP-2124 fins a l’Arboç.
4.2.3. Facilitació de places d’aparcament de bicicletes en diversos indrets
estratègics dels nuclis urbans
4.2.4. Estudi de viabilitat d’una línia d’autobús, explotada amb microbús, que millori
la connexió amb l’estació de l’Arboç i els emplaçaments industrials i àrees
aglutinadores de treball, amb incursions als 6 nuclis de població.
4.2.5. Elaboració d’un compromís anual de reducció progressiva de les barreres
arquitectòniques i major adaptació de la mobilitat i accessibilitat de les persones
amb mobilitat reduïda

Programa 4.3. Conservar i millorar la xarxa de camins
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4.3.1. Redactar un Pla Especial de Camins destinat a definir el seu estat actual, la
seva importància històrica i tradicional, la seva funcionalitat i potencialitat i el
tractament més adequat per la seva conservació i desenvolupament d’aquesta
potencialitat.
4.3.2. Estudiar la viabilitat d’aplicar mesures de reducció de velocitat als camins
asfaltats d’unió de nuclis, així com construcció de laterals amb carrils-bici i arbrat.
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5. Conservar i potenciar la biodiversitat i el medi natural

Programa 5.1. Aconseguir el bon estat
ecològic als trams banyerencs de torrents i
rieres

5.1.1. Redacció del Pla Especial de Rieres previst al POUM, incorporant un pla de gestió a curt, mig i
llarg termini
5.1.2. Assegurar-se d’incorporar criteris de restauració del bosc de ribera a les zones verdes definides
pel POUM i colindants amb les rieres
5.1.3. Assegurar-se de mantenir el subministrament d’aigua a les basses de l’actual depuradora una
vegada deixi de funcionar, amb projecte de naturalització de l’espai.
5.1.4. Realitzar projectes de restauració de bosc de ribera en trams concrets, incloent l’eliminació total
del canyar i la substitució progressiva de l’arbrat exòtic

Programa 5.2. Millorar la gestió dels espais
forestals

5.2.1. Redactar un projecte amb criteris ambientals pel disseny i manteniment de la zona futura zona
verda del Cosconar.

Programa 5.3. Conservar i millorar la xarxa
de camins

5.3.1. Redactar un projecte de diagnosi ambiental de les zones verdes del municipi que incorpori una
planificació de la seva adequació i proposta de creació de noves a través de criteris de sostenibilitat
ambiental segons l’establert a la normativa del POUM.
5.3.2. Execució d’un projecte de jardí botànic d’espècies autòctones en una zona verda del municipi.
5.3.3. Redacció d’un Catàleg d’Arbres Monumentals, Notables i Singulars del terme municipal de
Banyeres del Penedès
5.3.4. Actuació de millora de la diversitat botànica al Parc del Pujolet

Programa 5.4. Recuperar el medi natural en 5.4.1. Redactar el Pla Especial de les zones entre infrastructures previst al POUM
5.4.2. Impulsar la reforestació dels talussos a la AP-7 per afavorir la seva integració paisatgística
zones degradades

5.4.3. Incorporar mesures de restauració ambiental dins l’àrea d’equipaments de la Saldonera, amb
connexió visual i ecològica entre les zones verdes dels Boscos del Priorat, la Saldonera i les masses
forestals a l’entorn de l’ermita del Priorat

Programa 5.5. Recuperar el medi natural en 5.5.1. Establiment d’una estació de seguiment de papallones nocturnes amb la metodologia BMS
5.5.2. Realitzar el Seguiment d’Ocells Comuns de Catalunya (SOCC) i el Cens d’Aus Nidificants
zones degradades

5.5.3. Realitzar un seguiment dels macroinvertebrats aquàtics del torrent de Banyeres mitjançant
l’establiment d’un grup estable del Projecte Rius
5.5.4. Elaborar un estudi complet, amb les dades anteriors i d’altres, sobre els beneficis ambientals del
paisatge agrícola tradicional en la conservació de la biodiversitat
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6. Lluitar contra el canvi climàtic i millorar la qualitat de l’aire

Programa 6.1. Afavorir les energies renovables amb baix
impacte paisatgístic

6.1.1. Acolliment a les subvencions del Departament de Medi Ambient
i Habitatge per la col·locació de plaques fotovoltaiques per la generació d’energia
a les instal·lacions municipals i a l’escola.
6.1.2. Instal·lació de captadors solars per escalfar aigua sanitària als
edificis municipals antics i nous amb demanda ACS.
6.1.3. Bonificació en IBI si s’instal·la energia fototèrmica en habitatges
preexistents.
6.1.4. Establir una central fotovoltaica dins terrenys degradats prop dels
accessos de la IDIADA.
6.1.4. Establir un servei tècnic extern que certifiqui l’acompliment dels
requisits ambientals del POUM quant a l’energia.

Programa 6.2. Afavorir la conscienciació social sobre el
canvi climàtic

6.2.1. Establir una comptabilitat energètica municipal.
6.2.2. Compensació de les emissions de CO2 de l’activitat municipal
amb accions de reforestació in situ o ex situ.
6.2.3. Realització d’una campanya informativa de les mesures que es
poden prendre a casa i als establiments per racionalitzar el consum d’energia.
6.2.4. Substituir el vehicle municipal per un vehicle híbrid.

Programa 6.3. Prevenir la contaminació lumínica
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6.3.1. Estudi dels resultats de l’inventari de l’enllumenat públic de la companyia
gestora actual i establir els mecanismes tècnics i legals (acolliment als ajuts del
DMAH) en forma de pla d’etapes per la seva substitució per la millora de
l’eficiència energètica.
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7. Reduir els residus i millorar la seva gestió
Programa 7.1. Millorar el percentatge de recollida 7.1.1. Estudiar la conveniència del canvi de sistema (porta a porta) o
contenidors soterrats, incloent la recollida selectiva de matèria orgànica.
selectiva
7.1.2. Carta de benvinguda als nous empadronats. Informació del
servei de recollida dels residus a través del porta a porta i explicació del funcionament de la
deixalleria comarcal i la futura deixalleria municipal.
7.1.3. Campanyes d’educació ambiental al col·lectiu de les dones pel
tractament de residus.
7.1.4. Equipar la deixalleria municipal a l’espai reservat al POUM.

Programa 7.2. Facilitar alternatives a la gestió
dels residus domèstics

7.2.1. Campanya i subvenció parcial de l’ajuntament per la implantació de compostadors
casolans d’orgànica als habitants amb patis i jardins.
7.2.2. Instal·lació d’un compostador al pati de l’escola i inclusió del seu
funcionament en les activitats del centre
7.2.3. Fer campanyes de sensibilització ambiental (gots reutilitzables, instal·lació de
contenidors de selectiva) durant els actes de la festa major i festes populars.
7.2.3. Elaboració d’un pla de gestió de residus causats per l’activitat
municipal.
7.2.5. Adopció d'una política de compres responsable i sostenible per
part de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès; adopció d’un protocol de
compres.

Programa 7.3. Millorar la gestió als grans
productors comercials i de petita indústria

7.3.1. Campanya informativa del tractament de residus de les activitats de serveis (fusteria,
serralleria), de les petites botigues de comestibles i els establiments de restauració.

Programa 7.4. Millorar la gestió dels residus de la 7.4.1. Impulsar la creació d’un dipòsit controlat de residus de la construcció en algun espai de
la comarca, prèviament degradat.
construcció
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8. Gestionar el recurs aigua sota paràmetres d’estalvi, eficiència i conservació de la seva qualitat
8.1.1. Acabament de l’anella de la xarxa d’abastament.
Programa 8.1. Millorar la infrastructura d’abastament
8.2.2. Informatització de la presa de dades i el control de la xarxa
d’abastament.

8.2.1. Divulgació de criteris de sostenibilitat de l’aigua a través de campanyes de
sensibilització per l’estalvi.
8.2.2. Substituir les gespitoses a les zones verdes públiques.
8.2.3. Campanya per fomentar la jardineria mediterrània a les zones
verdes privades i de la instal·lació de dipòsits particulars col·lectors de pluvials.

Programa 8.2. Fomentar l’estalvi d’aigua

Programa 8.3. Conservació del recurs aigua autòcton
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8.3.1. Impulsar la realització d’un estudi complet de la situació de
l’aqüífer de sorres de Santa Oliva..
8.3.2. Reclamar a SOREA i altres companyies que faciliti les dades de
les extraccions dins el municipi amb destinacions alienes al mateix.
8.3.3. Realització d’un inventari actualitzat de pous i impuls a la
legalització d’aquells que no estiguin en regla, incloent la instal·lació de
comptadors.
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9. Aconseguir explotacions agrícoles i ramaderes més rendibles i sostenibles
9.1.1. Redacció i implementació d’un codi de bones pràctiques pels
Programa 9.1. Aconseguir estàndards de qualitat en la
tractaments fitosanitaris dels agricultors de les zones d’horta i regadiu.
producció agrària
9.1.2. Desenvolupar el Pla Especial de foment dels conreus
tradicionals previst al POUM, incloent una taula de diàleg i concertació amb els
agricultors actius.
9.1.3. Participar activament i desenvolupar la Festa del Most i el seu
lligam amb la producció agrícola autòctona.
9.1.4. Bonificar els impostos que paguen els titulars d’explotacions
agrícoles actives a l’ajuntament
9.1.5. Identificar terres actualment no conreades i valorar la possibilitat
d’establiment d’un banc de terres agrícoles, gestionat per l’ajuntament, de foment
del lloguer.

Programa 9.2. Adequació ambiental de les activitats
ramaderes
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9.2.1. Establir un sistema de control del compliment de la legislació ambiental de
les activitats anteriors a la llei 3/98 i les activitats de nova creació, mitjançant
contractació assessorament extern puntual. Inclou control i seguiment dels plans
de dejeccions ramaderes del Decret 50/2005 de l’adequació de la llei 3/98.
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10. Optimitzar el potencial turístic del municipi
Programa 10.1. Recuperar elements patrimonials i 10.1.1. Projecte de senyalització de rutes pel terme municipal. Rutes de
senderisme, amb BTT i per cavalls. Implementació i ampliació del projecte ecoturisme iniciat a
senyalitzar-los per generar recursos turístics
Santa Oliva.
10.1.2. Inventari de les barraques de pedra en sec del terme municipal i
altres elements d’interès etnològic del secà i proposta de consolidació d’un catàleg i protecció
a través del nou POUM
10.1.3. Cercar convenis per visites guiades a recursos privats com
Caves Bofills o alguns dels masos importants del territori.
10.1.4. Establir plafons interpretatius als elements històrics més importants: torre de
Banyeres, Ermita del Priorat i jaciment ibèric de Sant Miquel.
10.1.5. Excavar i adequar el jaciment de Sant Miquel
10.1.6. Estudi de viabilitat de la creació al Molí del Mata d’un Centre
d’interpretació i gaudi de la natura de la plana litoral del Baix Penedès.

Programa 10.2. Millorar el paisatge urbà i l’entorn
escènic

Programa 10.3. Millorar la difusió i la promoció
turística del municipi
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10.2.1. Projecte d’adequació paisatgística de les entrades del poble.
10.2.2. Projecte d’integració paisatgística de l’escollera sota el turó del
castell al costat nord-oest.
10.2.3. Creació d’un sistema d’identificació uniforme (escut municipal)
de totes les cases velles del poble. Número de la casa i renom.
10.3.1. Proposta de senyalització identificativa amb cartells informatius dels elements
patrimonials del poble.
10.3.2. Impuls a la creació de rutes específiques que uneixin el Parc del Foix amb el Montmell
amb aprofitament de tots els recursos turístics dels municipis creuats.
10.3.3. Impuls a la promoció del patrimoni “artístic-pedagògic” que suposen les figures de
Marta Mata i Josep Cañas, en coordinació amb altres seus museístiques de personatges
emblemàtics del Penedès.
10.3.4. Elaboració d’un opuscle informatiu sobre espècies vegetals i faunístiques de la plana
del Baix Penedès – edició conjunta amb la resta de municipis i sota la marca “Costa DauradaBaix Penedès”.
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És aquest el llistat d’accions que es va posar a discussió en el marc de la sessió de
participació ciutadana, i per tant correspon al Pla d’Acció Tècnic.

3. El Pla d’Acció Local després del Taller de Participació.

3.1. Resultats

A continuació es realitzarà la comparativa de les accions del Pla d’Acció Tècnic amb
els resultats del Taller de Participació, incloent les modificacions d’accions, les accions
rebutjades i les noves accions:

Taula nº4. comparació entre la proposta del Pla d’Acció Tècnic i les aportacions del
Taller de Participació
1. Afavorir la cohesió social
Proposta del Pla d’Acció Tècnic

Aportacions del Taller
Inclusió d’una acció inicial anomenada
“Limitar el creixement a la mitjana catalana”

1.1.1

1.1.2.

1.1.3.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

Fomentar una carta de benvinguda als
nouvinguts traduïda a diferents idiomes
on s’expliqui el funcionament municipal
de diferents serveis (sistema de recollida
d’escombraries, transports públics,
calendari de festes, tipus d’entitats, locals
i instal·lacions públiques, etc.).
Integració del col·lectiu d’immigrants
estrangers en l’elaboració del calendari
de festes anuals i establir una activitat
d’intercanvi cultural (canvi de productes
gastronòmics).
Promoure un banc de temps.

Obertura definitiva de l’hotel d’entitats
mitjançant l’acord sobre els seus estatuts
i metodologia d’atorgament d’espais.
Establir una figura respectada i
consensuada entre les entitats i
l’ajuntament per a que actuï de pont i de
catalitzador, en tots dos sentits, de les
diverses iniciatives
Establir una figura respectada i
consensuada entre les diversos nuclis i
l’ajuntament per a que actuï de pont i de
catalitzador, en tots dos sentits, de les
diverses iniciatives.
Potenciar el Centre Cívic com a espai
d’atenció al ciutadà, sent l’espai de
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Afegit taxes i preus públics

Eliminat establir una activitat d’intercanvi
cultural (canvi de productes gastronòmics)
ja que es considera una qüestió pròpia de
les entitats
Eliminada ja que es considera una acció
pròpia de la cultura urbana
OK

Es planteja substituir-la per Creació de
bases de subvencions per potenciar les
entitats

Es planteja eliminar-la ja que el president
de barri hauria de fer aquestes funcions

OK
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referència fora de l’horari de l’Ajuntament
de Banyeres.
Es planteja afegir una acció que
s’aneomena Crear una comissió de festes

1.3.1.

1.3.3.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

Dotar de personal i recursos econòmics a OK
Ràdio Banyeres per a que pugui
funcionar amb una programació estable.
Establir un espai concret i destacat dins
OK
el Butlletí Municipal de Banyeres del
Penedès per a fomentar l’activitat i
coneixement de les entitats cíviques i
culturals del municipi
Dissenyar i executar un calendari de
sortides destinades al coneixement del
patrimoni cultural, històric i natural del
municipi, fent participar les entitats en la
seva planificació i realització.
Consolidar les activitats d’educació
ambiental a l’escola, establint dues línies
clares de treball (residus i medi natural) i
potenciant la realització de l’Agenda 21
escolar.
Crear des del Centre Cívic una
programació estable d’activitats
d’educació ambiental i de divulgació del
patrimoni.
Realitzar les accions necessàries per a
promoure, entre els banyerencs i
banyerenques en edat de cursar
batxillerat, la realització de treballs de
recerca de batxillerat de temàtica
ambiental en el context de Banyeres del
Penedès.
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OK

Es planteja afegir com a línia de treball el
patrimoni

OK

OK

Es planteja afegir com acció Determinar la
manera de compatibilitzar les cadires al
carrer (mesos d’estiu) amb l’aparcament de
cotxes
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2. Diversificar l’activitat econòmica i l’estructura ocupacional
Proposta del Pla d’Acció Tècnic
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Aportacions del Taller

Estudi de l’estat actual de les adaptacions
de les antigues llicències d’activitats al
règim de llicència ambiental de la llei 3/98
en relació a les activitats de l’annex II.1 i
annex III.
Proposta d’ordenança per l’adequació
d’adaptació a la llei 3/98 de les activitats
amb baixa incidència ambiental (activitats
innòcues).
Establiment d’un servei tècnic extern
encarregat d’avaluar totes les qüestions
relatives a llicències ambientals

Es planteja afegir la qualificació de
vinculant i la consideració al final de
actuant en les que no compleixin els
requisits en els terminis establerts
OK

Es proposa afegir amb capacitat d’absorció
de les empreses en el territori

2.2.1. Estudi de la possibilitat de crear escoles
OK
tallers per la millora i arranjament de
zones boscoses, manteniment i adaptació
paisatgística dels torrents i escola de
constructors d’elements de pedra en sec.
Es proposa afegir ACCIÓ: Creació de llocs

de treball i autorització d’activitat a partir
de la relació territori/lloc de treball (inferior
a ??? m2/ treballador

2.3.1.

2.3.2.

Realitzar contactes amb les empreses
OK
especialitzades per aconseguir la
instal·lació a Banyeres d’un establiment
hoteler dedicat a allotjar persones lligades
a les grans activitats del municipi o de la
rodalia (IDIADA, polígon l’Albornar,
polígons de Santa Oliva).
Promoure cursos de formació als
OK
empresaris de Banyeres d’hosteleria i
restauració per adaptar els seus
productes al creixement econòmic previst
en el territori.
Es proposa afegir ACCIÓ: Elaborar estudis
previs de la possible rendibilitat d’empreses
sobredimensionades en el territori
Es proposa afegir ACCIÓ: La potenciació
econòmica ha de fer-se tenint en compte
les necessitats d’ocupació del municipi i no
d’ens supramunicipals
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3. Millorar els recursos i serveis a la població i lluitar contra la conversió

en un poble dormitori
Proposta del Pla d’Acció Tècnic

Aportacions del Taller

3.1.1. Continuar intercedint amb les obres
previstes d’infrastructura al CEIP Mare de
Déu del Priorat.
3.1.2. Assolir un millor finançament per la llar
d’infants per tal d’ampliar les seves places.

OK

3.2.1. Exigir al Departament de Sanitat de la
Generalitat de Catalunya una solució a la
sobresaturació del Consultori Mèdic.

OK

3.3.1. Situar diversos equipaments esportius a la
zona de la cantera Antònia.

Es planteja substituir-la per Adequar i
realitzar un bon manteniment als
equipaments esportius en la ubicació
actual
OK

3.3.2.

Impulsar un acord per la reanudació de
les activitats del Club de Futbol.

3.3.3.

Equipar el Parc del Pujolet amb elements
per a fer esport a l’aire lliure.

OK

Es planteja eliminar-la ja que es creu el
Parc del Pujolet ha de ser un espai natural
i nou un parc urbà

3.4.1. Revisar el conveni amb els Mossos
OK
d’Esquadra pel control del trànsit rodat al
municipal amb especial atenció al
tractament de la contaminació acústica
pel trànsit rodat de motocicletes i el trànsit
a velocitat alta en camins rurals.

3.5.1. Inventari de tots els habitatges buits del
OK
municipi i relació de propietaris.
3.5.2. Inventari dels habitatges amb estat ruïnós o OK
amb perill de caure.
3.5.3. Creació d’una borsa d’habitatges de lloguer OK
i habitatges en venta a l’oficina municipal
per l’oferta d’habitatges de segons
residència i per captació de població nova.
Es planteja afegir una nova ACCIÓ
anomenada Ampliar el catàleg de
patrimoni
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4. Afavorir la mobilitat sota criteris sostenibles
Proposta del Pla d’Acció Tècnic

Aportacions del Taller

4.1.1. Estudi de peatonalització condicionada
d’algunes parts del casc antic.
4.1.2. Valoració del projecte de creació d’una
variant de la carretera TP-2124 a l’est
dels desenvolupaments urbanístics
prevists al POUM.
4.1.3. Redactar un projecte específic de
reconversió del tram urbà de la TP2124 en una rambla o passeig que
permeti tots els tipus de mobilitat i
restauri paisatgísticament aquesta
façana del nucli

Eliminada; es considera que no té sentit

4.2.1. Impulsar i establir un sistema de “share
a car” utilitzant mitjans municipals
4.2.2. Impulsar la construcció d’un carril-bici i
una vorera seguint el traçat de la
carretera TP-2124 fins a l’Arboç.
4.2.3. Facilitació de places d’aparcament de
bicicletes en diversos indrets
estratègics dels nuclis urbans
4.2.4. Estudi de viabilitat d’una línia d’autobús,
explotada amb microbús, que millori la
connexió amb l’estació de l’Arboç i els
emplaçaments industrials i àrees
aglutinadores de treball, amb
incursions als 6 nuclis de població.
4.2.5. Elaboració d’un compromís anual de
reducció progressiva de les barreres
arquitectòniques i major adaptació de
la mobilitat i accessibilitat de les
persones amb mobilitat reduïda

S’elimina perquè es considera que no tindria
èxit en un context de poble petit com Banyeres

Canviada per Valoració del projecte de creació
d’una variant de la carretera TP-2124 només
per reconstruir el nucli i allunyar-la més del
casc urbà
OK

4.3.1. Redactar un Pla Especial de Camins
destinat a definir el seu estat actual, la
seva importància històrica i tradicional,
la seva funcionalitat i potencialitat i el
tractament més adequat per la seva
conservació i desenvolupament
d’aquesta potencialitat.
4.3.2. Estudiar la viabilitat d’aplicar mesures
de reducció de velocitat als camins
asfaltats d’unió de nuclis, així com
construcció de laterals amb carrils-bici i
arbrat.

OK
Es considera que no té entitat d’acció i que es
podria incloure a l’acció anterior

S’afegeix i l’accés a l’institut per part dels
estudiants de Batxillerat

S’afegeix i pensat per les dones (carros de
compra, cotxets d’infants)

Es creu convenient fusionar les dos accions en
una que digui: Redactar un Pla Especial de
Camins destinat a definir el seu estat actual, la
seva importància històrica i tradicional, la seva
funcionalitat i potencialitat i el tractament més
adequat per la seva conservació i
desenvolupament
d’aquesta
potencialitat
(incloent l’estudi de la viabilitat d’aplicar
mesures de reducció de velocitat als camins
asfaltats d’unió de nuclis, així com construcció
de laterals amb carrils-bici i arbrat)
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5. Conservar i potenciar la biodiversitat i el medi natural
Proposta del Pla d’Acció Tècnic

Aportacions del Taller

5.1.1. Redacció del Pla Especial de Rieres
previst al POUM, incorporant un pla de
gestió a curt, mig i llarg termini
5.1.2. Assegurar-se d’incorporar criteris de
restauració del bosc de ribera a les
zones verdes definides pel POUM i
colindants amb les rieres
5.1.3. Assegurar-se de mantenir el
subministrament d’aigua a les basses de
l’actual depuradora una vegada deixi de
funcionar, amb projecte de naturalització
de l’espai.
5.1.4. Realitzar projectes de restauració de
bosc de ribera en trams concrets,
incloent l’eliminació total del canyar i la
substitució progressiva de l’arbrat exòtic

OK, tot i que aquesta acció podria incorporar
les tres següents
OK, tot i que es podria incorporar dins 5.1.1.

OKI, tot i que es podria incorporar dins 5.1.1.

OK, tot i que es podria incorporar dins 5.1.1.

5.2.1. Redactar un projecte amb criteris
OK, però afegint i les altres zones boscoses
ambientals pel disseny i manteniment de
la zona futura zona verda del Cosconar.
5.3.1. Redactar un projecte de diagnosi
ambiental de les zones verdes del
municipi que incorpori una planificació
de la seva adequació i proposta de
creació de noves a través de criteris de
sostenibilitat ambiental segons
l’establert a la normativa del POUM.
5.3.2. Execució d’un projecte de jardí botànic
d’espècies autòctones en una zona
verda del municipi.
5.3.3. Redacció d’un Catàleg d’Arbres
Monumentals, Notables i Singulars del
terme municipal de Banyeres del
Penedès
5.3.4. Actuació de millora de la diversitat
botànica al Parc del Pujolet
5.4.1. Redactar el Pla Especial de les zones
entre infrastructures previst al POUM
5.4.2. Impulsar la reforestació dels talussos a
la AP-7 per afavorir la seva integració
paisatgística
5.4.3. Incorporar mesures de restauració
ambiental dins l’àrea d’equipaments de
la Saldonera, amb connexió visual i
ecològica entre les zones verdes dels
Boscos del Priorat, la Saldonera i les
masses forestals a l’entorn de l’ermita
del Priorat
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OK, traient la referència al POUM

OK

OK

OK, tot i que s’ha intentat anteriorment i no ha
funcionat

Es proposa fusionar 5.4.1. i 5.4.2. per
quedi com Redactar el Pla Especial
recuperar i integrar paisatgísticament
infrastructures incorporant la reforestació
talussos a la AP-7

que
per
les
dels

OK
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5.5.1. Establiment d’una estació de seguiment
de papallones nocturnes amb la
metodologia BMS
5.5.2. Realitzar el Seguiment d’Ocells Comuns
de Catalunya (SOCC) i el Cens d’Aus
Nidificants
5.5.3. Realitzar un seguiment dels
macroinvertebrats aquàtics del torrent
de Banyeres mitjançant l’establiment
d’un grup estable del Projecte Rius
5.5.4. Elaborar un estudi complet, amb les
dades anteriors i d’altres, sobre els
beneficis ambientals del paisatge
agrícola tradicional en la conservació de
la biodiversitat
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Es proposa fusionar 5.5.1, 5.5.2. i 5.5.3 en
una única acció amb un redactat tal com:
Mesurar
tota
una
sèrie
d’indicadors
ambientals com el seguiment de papallones
nocturnes amb la metodologia BMS, el
Seguiment d’Ocells Comuns de Catalunya
(SOCC), el Cens d’Aus Nidificants, i el
seguiment de macroinvertebrats aquàtics del
torrent de Banyeres mitjançant l’establiment
d’un grup estable del Projecte Rius
OK
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6. Lluitar contra el canvi climàtic i millorar la qualitat de l’aire
Proposta del Pla d’Acció Tècnic
6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.
6.1.4.

6.1.5.

Aportacions del Taller

Acolliment a les subvencions del
Departament de Medi Ambient i
Habitatge per la col·locació de plaques
fotovoltaiques per la generació
d’energia a les instal·lacions municipals
i a l’escola.
Instal·lació de captadors solars per
escalfar aigua sanitària als edificis
municipals antics i nous amb demanda
ACS.
Bonificació en IBI si s’instal·la energia
fototèrmica en habitatges preexistents.
Establir una central fotovoltaica dins
terrenys degradats prop dels accessos
de la IDIADA.
Establir un servei tècnic extern que
certifiqui l’acompliment dels requisits
ambientals del POUM quant a l’energia.

6.2.1. Establir una comptabilitat energètica
municipal.

OK

Proposta d’unificar 6.1.2. i 6.1.3. en una sola
acció que digui: Instal·lació de captadors
solars per escalfar aigua sanitària als edificis
municipals antics i nous amb demanda ACS,
així com bonificació en IBI si s’instal·la
energia fototèrmica en habitatges particulars
preexistents
S’ha de modificar ja que no tots els terrenys
propers a la IDIADA estan degradats; els
polígons industrials també serien bons indrets
per instal·lar centrals fotovoltaiques
OK

OK

6.2.2.

Compensació de les emissions de CO2 Reformulada com: Dimensionar les futures
de l’activitat municipal amb accions de emissions de CO2 a quantitats compensables
reforestació in situ o ex situ.
amb reforestacions. No s’autoritzarien
aquelles activitats que emetin, per elles
mateixes o pel transport que requereixen,
més CO2 del que es podria absorvir el total
del bosc (l’existent i el que es pugui plantar)
més l’activitat agrícola

6.2.3.

Realització d’una campanya informativa
de les mesures que es poden prendre a OK
casa i als establiments per racionalitzar
el consum d’energia.
Substituir el vehicle municipal per un
OK
vehicle híbrid.

6.2.4.

6.3.1.

Estudi dels resultats de l’inventari de
l’enllumenat públic de la companyia
gestora actual i establir els
mecanismes tècnics i legals (acolliment
als ajuts del DMAH) en forma de pla
d’etapes per la seva substitució per la
millora de l’eficiència energètica.
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OK
Es proposa introduir una nova acció que diu:
Reducció de la il·luminació del municipi a fi de
disminuir la contaminació lumínica
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7. Reduir els residus i millorar la seva gestió
Proposta del Pla d’Acció Tècnic

Aportacions del Taller

7.1.1.

Estudiar la conveniència del canvi de
sistema (porta a porta) o contenidors
soterrats, incloent la recollida selectiva
de matèria orgànica.
7.1.2. Carta de benvinguda als nous
empadronats. Informació del servei de
recollida dels residus a través del porta a
porta i explicació del funcionament de la
deixalleria comarcal i la futura deixalleria
municipal.
7.1.3. Campanyes d’educació ambiental al
col·lectiu de les dones pel tractament de
residus.
7.1.4. Equipar la deixalleria municipal a l’espai r
reservat al POUM.

OK

OK

S’ha decidit eliminar l’acció pel seu caràcter
sexista, i substituir-la per Campanyes a la
totalitat de la població
Es proposa modificar-la per Creació d’una
deixalleria intermunicipal pels municipis de
Banyeres del Penedès, Llorenç del
Penedès, Sant Jaume dels Domenys i
l’Arboç que inclogui un espai de tractament
de residus de la construcció.
Es proposa afegir una nova acció: Estudiar
la situació actual dels contenidors i reubicarlos o augmentar-ne el nombre a fi de millorar
i facilitar el servei de recollida de residus

7.2.1. Campanya i subvenció parcial de
l’ajuntament per la implantació de
compostadors casolans d’orgànica als
habitants amb patis i jardins.
7.2.2. Instal·lació d’un compostador al pati de
l’escola i inclusió del seu funcionament en
les activitats del centre
7.2.3. Fer campanyes de sensibilització
ambiental (gots reutilitzables, instal·lació
de contenidors de selectiva) durant els
actes de la festa major i festes populars.
7.2.4. Elaboració d’un pla de gestió de residus
causats per l’activitatmunicipal.
7.2.5. Adopció d'una política de compres
responsable i sostenible per part de
l'Ajuntament de Banyeres del Penedès;
adopció d’un protocol de compres.

Es proposa substituir per Foment del
compostatge per part dels particulars

OK

OK

OK

OK

7.3.1. Campanya informativa del tractament de
residus de les activitats de serveis
OK
(fusteria, serralleria), de les petites
botigues de comestibles i els establiments
de restauració.
7.4.1. Impulsar la creació d’un dipòsit controlat
de residus de la construcció en algun
espai de la comarca, prèviament
degradat.
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Es proposa eliminar l’acció ja que els residus
de la construcció poden contenir materials
perillosos i el que s’hauria de fer és restaurar
els indrets degradats
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8. Gestionar el recurs aigua sota paràmetres d’estalvi, eficiència i

conservació de la seva qualitat
Proposta del Pla d’Acció Tècnic
8.1.1.
8.1.2.

8.2.1.

8.2.2.
8.2.3.

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

Aportacions del Taller

Acabament de l’anella de la xarxa
OK
d’abastament.
Informatització de la presa de dades i el OK
control de la xarxa d’abastament.
Divulgació de criteris de sostenibilitat de OK
l’aigua a través de campanyes de
sensibilització per l’estalvi.
Substituir les gespitoses a les zones
OK
verdes públiques.
Campanya per fomentar la jardineria
OK
mediterrània a les zones verdes
privades i de la instal·lació de dipòsits
particulars col·lectors de pluvials.

Impulsar la realització d’un estudi
OK
complet de la situació de l’aqüífer de
sorres de Santa Oliva..
Reclamar a SOREA i altres companyies OK
que faciliti les dades de les extraccions
dins el municipi amb destinacions
alienes al mateix.
Realització d’un inventari actualitzat de OK
pous i impuls a la legalització d’aquells
que no estiguin en regla, incloent la
instal·lació de comptadors.
El grup de treball afegeix tres ACCIONS:
-

-

-
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Canvi urgent de la normativa
municipal de l’aigua.
Control rigorós de la qualitat dels
aqüífers a fi de no barrejar l’aigua
dels contaminats amb la dels de
qualitat.
Reutilització de l’aigua amb una
elevada concentració de nitrats en
activitats escaients com seria la
fertilització dels camps de conreu
Establir un sistema de depuració de
l’aigua eficient a fi que tota l’aigua
que surti del municipi estigui
depurada per tal de poder-la retornar
a la riera
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9. Aconseguir explotacions agrícoles i ramaderes més rendibles i

sostenibles
Proposta del Pla d’Acció Tècnic
9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

Aportacions del Taller

Redacció i implementació d’un codi de
bones pràctiques pels tractaments
fitosanitaris dels agricultors de les
zones d’horta i regadiu.
Desenvolupar el Pla Especial de foment
dels conreus tradicionals previst al
POUM, incloent una taula de diàleg i
concertació amb els agricultors actius.
Participar activament i desenvolupar la
Festa del Most i el seu lligam amb la
producció agrícola autòctona.
Bonificar els impostos que paguen els
titulars d’explotacions agrícoles actives
a l’ajuntament
Identificar terres actualment no
conreades i valorar la
possibilitatd’establiment d’un banc de
terres agrícoles, gestionat per
l’ajuntament, de foment del lloguer.

9.2.1. Establir un sistema de control del
compliment de la legislació ambiental
de les activitats anteriors a la llei 3/98 i
les activitats de nova creació,
mitjançant contractació assessorament
extern puntual. Inclou control i
seguiment dels plans de dejeccions
ramaderes del Decret 50/2005 de
l’adequació de la llei 3/98.
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OK

OK

OK

OK

OK

OK
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10. Optimitzar el potencial turístic del municipi
Proposta del Pla d’Acció Tècnic

Aportacions del Taller

10.1.1. Projecte de senyalització de rutes pel
terme municipal. Rutes de senderisme,
amb BTT i per cavalls. Implementació i
ampliació del projecte ecoturisme iniciat
a Santa Oliva.
10.1.2. Inventari de les barraques de pedra en
sec del terme municipal i altres
elements d’interès etnològic del secà i
proposta de consolidació d’un catàleg i
protecció a través del nou POUM
10.1.3. Cercar convenis per visites guiades a
recursos privats com Caves Bofills o
alguns dels masos importants del
territori.
10.1.4. Establir plafons interpretatius als
elements històrics més importants: torre
de Banyeres, Ermita del Priorat i
jaciment ibèric de Sant Miquel.
10.1.5. Excavar i adequar el jaciment de Sant
Miquel
10.1.6. Estudi de viabilitat de la creació al Molí
del Mata d’un Centre d’interpretació i
gaudi de la natura de la plana litoral del
Baix Penedès.

OK

OK

OK

OK

Es proposa afegir i altres indrets amb indicis
constatats, abans que s’hi duguin a terme
accions que ho puguin malmetre
OK

10.2.1. Projecte d’adequació paisatgística de les OK
entrades del poble.
OK
10.2.2. Projecte d’integració paisatgística de
l’escollera sota el turó del castell al
OK
costat nord-oest.
10.2.3. Creació d’un sistema d’identificació
uniforme (escut municipal) de totes les
cases velles del poble. Número de la
casa i renom.
Es proposa afegir ACCIÓ: Establiment d’una
comissió que assessori en temes urbanístics
i paisatgístics
10.3.1. Proposta de senyalització identificativa
OK
amb cartells informatius dels elements
patrimonials del poble.
10.3.2. Impuls a la creació de rutes específiques
OK
que uneixin el Parc del Foix amb el
Montmell amb aprofitament de tots els
recursos turístics dels municipis creuats.
10.3.3. Impuls a la promoció del patrimoni
OK
“artístic-pedagògic” que suposen les
figures de Marta Mata i Josep Cañas,
en coordinació amb altres seus
museístiques de personatges
emblemàtics del Penedès.
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10.3.4. Elaboració d’un opuscle informatiu sobre OK
espècies vegetals i faunístiques de la
plana del Baix Penedès – edició
conjunta amb la resta de municipis i
sota la marca “Costa Daurada-Baix
Penedès”.
Es proposa afegir ACCIÓ: Programació
d’activitats diverses (cultura, esports,
comerç, festes, música...) com a reclam i
promoció del poble

El grup de territori, finalment, proposa afegir una nova línia estratègica amb dos
accions, tal com segueix:

11.

Revisió en profunditat del planejament urbanístic municipal i supramunicipal
previst

11.1.1. Revisar el POUM amb criteris de contenció de creixement poblacional i
superficial, i de convergència de necessitats de serveis i creixements.
11.1.2. Protegir mitjançant qualificacions urbanístiques contundents el sòl del municipi
davant la imposició de grans infrastructures.

Les 12 accions de cada àmbit escollides pels participants en cada grup de treball van
ser exposades i votades, obtenint-se el següent grau de priorització:
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Taula nº5. Accions escollides pels participants al Taller i grau de priorització

SOCIETAT
Estudi de relació dels serveis amb la població, dues agendes paral·leles
Limitar el creixement a la mitjana catalana
Exigir al Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya una solució a la
sobresaturació del Consultori Mèdic
Crear una comissió de festes
Consolidar les activitats d’educació ambiental a l’escola, establint dues línies clares de
treball (residus, medi natural i patrimoni) i potenciant la realització de l’Agenda 21
escolar.
Adequar i realitzar un bon manteniment als equipaments esportius en la ubicació
actual.
Realitzar una restauració natural a la Cantera Antònia
Revisar el conveni amb els Mossos d’Esquadra pel control del trànsit rodat al municipal
amb especial atenció al tractament de la contaminació acústica pel trànsit rodat i el
trànsit a velocitat alta en camins rurals
Potenciar el Centre Cívic com a espai d’atenció al ciutadà, sent l’espai de referència
fora de l’horari de l’Ajuntament de Banyeres.
Dissenyar i executar un calendari de sortides destinades al coneixement del patrimoni
cultural, històric i natural del municipi, fent participar les entitats en la seva planificació i
realització.
Creació d’una borsa d’habitatges de lloguer i habitatges en venta a l’oficina municipal
per l’oferta d’habitatges de segona residència i per captació de població nova
Ampliar el catàleg de patrimoni.
Potenciar el comerç de proximitat
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TERRITORI
Revisar el POUM amb criteris de contenció de creixement poblacional i superficial, i de
convergència de necessitats de serveis i creixements
Protegir mitjançant qualificacions urbanístiques contundents el sòl del municipi davant la
imposició de grans infrastructures
Valoració del projecte de creació d’una variant de la carretera TP-2124 només per
reconstruir el nucli i allunyar-la més del casc urbà
Redacció del Pla Especial de Rieres previst al POUM, incorporant un pla de gestió a
curt, mig i llarg termini
Incorporar mesures de restauració ambiental i paisatgística a la Saldonera, amb
connexió visual i ecològica entre les zones verdes dels Boscos del Priorat, la Saldonera
i les masses forestals a l’entorn de l’ermita del Priorat
Redactar un projecte amb criteris ambientals pel disseny i manteniment de la zona
futura zona verda del Cosconar i les altres zones boscoses
Redactar el Pla Especial per recuperar i integrar paisatgísticament les infrastructures
incorporant la reforestació dels talussos a la AP-7
Estudi de viabilitat d’una línia d’autobús, explotada amb microbús, que millori la
connexió amb l’estació de l’Arboç i els emplaçaments industrials i àrees aglutinadores
de treball, amb incursions als 6 nuclis de població i l’accés a l’institut per part dels
estudiants de Batxillerat
Redactar un Pla Especial de Camins destinat a definir el seu estat actual, la seva
importància històrica i tradicional, la seva funcionalitat i potencialitat i el tractament més
adequat per la seva conservació i desenvolupament d’aquesta potencialitat (incloent
l’estudi de la viabilitat d’aplicar mesures de reducció de velocitat als camins asfaltats
d’unió de nuclis, així com construcció de laterals amb carrils-bici i arbrat).
Redactar un projecte de diagnosi ambiental de les zones verdes i boscoses del municipi
que incorpori una planificació de la seva adequació i proposta de creació de noves a
través de criteris de sostenibilitat ambiental
Mesurar tota una sèrie d’indicadors ambientals com el seguiment de papallones
nocturnes amb la metodologia BMS, el Seguiment d’Ocells Comuns de Catalunya
(SOCC), el Cens d’Aus Nidificants, i el seguiment de macroinvertebrats aquàtics del
torrent de Banyeres mitjançant l’establiment d’un grup estable del Projecte Rius
Redactar un projecte específic de reconversió del tram urbà de la TP-2124 en una
rambla o passeig que permeti tots els tipus de mobilitat i restauri paisatgísticament
aquesta façana del nucli
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MEDI AMBIENT
Dimensionar les futures emissions de CO2 a quantitats compensables amb
reforestacions. No s’autoritzarien aquelles activitats que emetin, per elles mateixes o pel
transport que requereixen, més CO2 del que es podria absorvir el total del bosc
(l’existent i el que es pugui plantar) més l’activitat agrícola
Establir un servei tècnic extern que certifiqui l’acompliment dels requisits ambientals del
POUM quant a l’energia
Creació d’una deixalleria intermunicipal pels municipis de Banyeres del Penedès,
Llorenç del Penedès, Sant Jaume dels Domenys i l’Arboç que inclogui un espai de
tractament de residus de la construcció
Instal·lació de captadors solars per escalfar aigua sanitària als edificis municipals antics
i nous amb demanda ACS, així com bonificació en IBI si s’instal·la energia fototèrmica
en habitatges particulars preexistents
Canvi urgent de la normativa municipal de l’aigua
Estudi dels resultats de l’inventari de l’enllumenat públic de la companyia gestora actual
i establir els mecanismes tècnics i legals (acolliment als ajuts del DMAH) en forma de
pla d’etapes per la seva substitució per la millora de l’eficiència energètica
Divulgació de criteris de sostenibilitat de l’aigua a través de campanyes de
sensibilització per l’estalvi
Campanyes d’educació ambiental destinades a la totalitat de la població
Realitzar un seguiment continu de les espècies animals i vegetals més fràgils de la
zona, dut a terme pels alumnes del municipi, a fi d’utilitzar-lo com a indicador de
degradació biològica, així com ampliar el coneixement i la conscienciació ambiental de
les futures generacions
Reclamar a SOREA i altres companyies que faciliti les dades de les extraccions dins el
municipi amb destinacions alienes al mateix
Elaboració d’un pla de gestió de residus causats per l’activitat municipal
Foment del compostatge per part dels particulars i a l’escola

34

12

8
3

2

1
1

1

_____________
Limonium S.C.P

Agenda 21 de Banyeres del Penedès

Pla d’Acció Local

ECONOMIA
La potenciació econòmica ha de fer-se tenint en compte les necessitats d’ocupació del
municipi i no d’ens supramunicipals
Elaborar estudis previs de la possible rendibilitat d’empreses sobredimensionades en el
territori
Creació de llocs de treball i autorització d’activitat a partir de la relació territori/lloc de
treball (inferior a ???m2/treballador)
Excavar i adequar el jaciment de Sant Miquel i altres indrets amb indicis constatats,
abans que s’hi duguin a terme accions que ho puguin malmetre
Establiment d’un servei tècnic extern encarregat d’avaluar prèviament totes les
qüestions relatives a llicències ambientals, amb capacitat d’absorció de les empreses en
el territori
Estudi vinculant de l’estat actual de les adaptacions de les antigues llicències d’activitats
al règim de llicència ambiental de la llei 3/98 en relació a les activitats de l’annex II.1 i
annex III, actuant en les que no compleixin els requisits en els terminis establerts
Identificar terres actualment no conreades i valorar la possibilitat d’establiment d’un
banc de terres agrícoles, gestionat per l’ajuntament, de foment del lloguer per activitats
agrícoles tradicionals
Realitzar contactes amb les empreses especialitzades per aconseguir la instal·lació a
Banyeres d’un establiment hoteler dedicat a allotjar persones lligades a les grans
activitats del municipi o de la rodalia (IDIADA, polígon l’Albornar, polígons de Santa
Oliva).
Projecte de senyalització de rutes pel terme municipal. Rutes de senderisme, amb BTT i
per cavalls. Implementació i ampliació del projecte ecoturisme iniciat a Santa Oliva
Establiment d’una comissió que assessori en temes urbanístics i paisatgístics
Estudi de la possibilitat de crear escoles tallers per la millora i arranjament de zones
boscoses, manteniment i adaptació paisatgística dels torrents i escola de constructors
d’elements de pedra en sec
Programació d’activitats diverses (cultura, esports, comerç, festes, música...) com a
reclam i promoció del poble

9
7
7
5
2

3.2. Discussió

Com es pot observar estudiant els resultats del taller i, especialment, de l’elecció de
les 12 accions de cada àmbit i la priorització de les mateixes, els participants al taller
estaven especialment preocupats en manifestar el rebuig al Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal tal com està concebut actualment – manifestant com a molt
prioritari la necessitat de revisar el POUM amb criteris de contenció (expressats com
creixement equiparable a la mitjana catalana, creixement condicionat per la dotació de
serveis, creixement d’activitats condicionada per la capacitat de càrrega del territori
expressada com eficiència de llocs de treball/superfície, generació de CO2/capacitat
d’absorció o d’altres), així com la necessitat d’actuar envers la percebuda “amenaça”
de la implantació de Logis Penedès. És, per tant, aquesta dinàmica i motivació la que
ha dominat el taller de participació, fet que s’ha traduït, per exemple, en l’eliminació, en
l’enunciat d’algunes accions, dels esments realitzats a la seva relació amb el POUM.
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Al mateix temps, s’ha manifestat un interès molt gran dels participants en deixar clar el
caràcter “rural” o de “poble” del municipi, tot rebutjant algunes accions que s’han
estimat massa “urbanes”. Això té a veure amb el neguit sobre el manteniment de la
identitat i cohesió social, aspecte àmpliament discutit a la memòria i la diagnosi
d’aquesta Agenda 21 Local.

4.

Elaboració final de les fitxes d’accions

Donat la situació pràcticament coincident en el temps de la redacció del present Pla
d’Acció Local i la realització del taller de participació amb la celebració de les eleccions
municipals, a més de la divergència d’alguns criteris importants – especialment en allò
relacionat amb el POUM – entre el Pla d’Acció Tècnic i l’emanat del Taller de
Participació, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès ha considerat convenient, com a
òrgan impulsor de l’Agenda 21, deixar obert el Pla d’Acció Local d’aquesta Agenda 21
per tal que, l’equip de govern emanat dels resultats de les eleccions municipals, pugui
assumir parcialment o total les diverses propostes d’accions plantejades. La Diputació
de Tarragona, per la seva banda, està d’acord amb aquest criteri.

Així, s’ha encarregat als redactors de l’Agenda 21 Local la redacció de les fitxes de les
accions del Pla Tècnic i del Pla del Taller de Participació, tot seguint els criteris
següents:

-

No redacció de les fitxes corresponents a les accions rebutjades al Taller de
Participació, que es consideren invalidades per aquest.

-

Redactar fitxes de totes les accions aprovades al Taller de Participació, sempre
intentant donar coherència o sentit a les mateixes, i realitzant l’agrupament
d’algunes d’elles o el canvi d’ubicació dins les línies estratègiques o programes
si així s’ha considerat convenient per la seva millor comprensió.
Cal citar les següents:
- Estudi de relació dels serveis amb la població, dues agendes
paralel·les, passa a incorporar-se a la nova línia estratègica de revisió
del planejament
- Realitzar una restauració natural a la Cantera Antònia passa a
incorporar-se a una acció quasi equivalent dins l’apartat de
Biodiversitat
- Ampliar el catàleg de patrimoni passa a l’apartat de turisme
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- Avaluar la instal·lació de noves empreses en concepte de generació
de residus s’incorpora a l’acció d’establiment de servei tècnic extern
encarregat d’avaluar prèviament totes les qüestions relatives a
llicències ambientals. Aquí s’incorpora també l’acció Elaborar estudis
previs de la possible rendibilitat d’empreses sobredimensionades en
el territori.
- Realitzar un seguiment continu de les espècies animals i vegetals
més fràgils de la zona, dut a terme pels alumnes del municipi, a fi
d’utilitzar-lo com a indicador de degradació biològica, així com
ampliar el coneixement i la conscienciació ambiental de les futures
generacions té una acció molt similar a l’apartat de biodiversitat, i per
tant allí es trasllada.
-

Les accions que en Pla d’Acció Tècnic i el Taller de Participació tenen
discrepàncies puntuals – referències o no al POUM, o d’altres – es faran dins
les fitxes els aclariments pertinents.

-

La casella de prioritat queda a càrrec del criteri tècnic dels redactors d’aquest
PALS, tot i que totes les accions que han estat escollida pels participants en el
Taller tenen prioritat molt alta (amb més de 3 gomets de vot) o prioritat alta.

-

Algunes de les accions emanades del taller de participació no tenen categoria
d’acció sinó de criteri, i així es tracten, com a criteris inspiradors d’altres. És el
cas de La potenciació econòmica ha de fer-se tenint en compte les necessitats
d’ocupació del municipi i no d’ens supramunicipals.

-

Algunes de les accions incorporades al Taller no es consideren vàlides o
justificades per part de l’equip tècnic. Per exemple, Establir un sistema de
depuració de l’aigua eficient a fi que tota l’aigua que surti del municipi estigui
depurada per tal de poder-la retornar a la riera, que es considera un aspecte
tècnicament resolt una vegada es connecti definitivament la xarxa amb l’EDAR
comarcal de Santa Oliva

Amb aquest criteri s’elabora un únic conjunt de fitxes d’accions que permeten ser
considerades com un Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat complet i coherent, amb
una vigència d’entre 8 a 10 anys, del qual l’equip de govern que dirigeixi el futur del
municipi en la propera legislatura haurà d’aprovar i desenvolupar totalment o parcial.
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Nom Programa

Millorar la integració social
dels nouvinguts

Fomentar una carta de benvinguda als nouvinguts traduïda a
diferents idiomes on s’expliqui el funcionament municipal de
diferents serveis (sistema de recollida d’escombreries, transports
Codi Acció

públics, calendaris de festes, tipus d’entitats, locals i instal·lacions

01.01.01.

públiques, taxes i preus públics, etc.)

Descripció de l’acció/justificació:
El creixement urbanístic dels últims temps a Banyeres del Penedès ha fomentat l’arribada de
molts nouvinguts, tant immigrants estrangers com, especialment, gent de fora del municipi i
fins i tot de la comarca que, aprofitant les bones comunicacions, s’hi ha instal·lat per viure.
L’acció intenta facilitar, ja des del moment del cens dels nouvinguts, la màxima informació
possible sobre totes aquelles activitats de relació entre el ciutadà i l’ajuntament, i també entre
els ciutadans i el funcionament i idiosincràsia típica del municipi. S’haurà de dissenyar una
carta, en format políptic atractiu, en diversos idiomes que reflecteixin les nacionalitats
dominants al municipi, i que expliquin tots aquells aspectes que es considerin d’interès.
Objectiu:
Facilitar des d’un bon principi un bon coneixement entre els nouvinguts del funcionament de
les relacions socials al poble
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, entitats que organitzen actes culturals
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució.

Baixa

Sense iniciar

4 mesos per tenir un
material dissenyat i aprovat

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Baixa

01.01.02, 01.02.04,
01.03.02

El material s’haurà de
renovar quant hi hagin
canvis importants a la
informació facilitada

Estimació econòmica
4.500 euros per preparació de texts, encàrrec de traduccions i edició de 1.000 exemplars a
quatricomia
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès. Possibilitat d’optar a ajuts de la Generalitat de Catalunya
(Secretaria de Participació)
Indicadors de seguiment
Satisfacció dels nouvinguts i implicació en les activitats del poble
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Nom Programa

Afavorir la cohesió social

Codi Acció

Integració del col·lectiu de nouvinguts en l’elaboració del

01.01.02.

calendari de festes anuals

Descripció de l’acció/justificació:
L’ampli programa de festes populars del municipi de Banyeres del Penedès hauria de fer un
esforç molt important en convertir-se en un element aglutinador de banyerencs de tota la vida
i nouvinguts, per la qual cosa caldria que l’ajuntament, conjuntament amb les entitats,
establissin una estratègia per preparar activitats concretes coorganitzades amb col·lectius de
nouvinguts, ja sigui jornades d’intercanvi cultural, de productes gastronòmics, d’explicació de
festes populars de localitats d’origen de nouvinguts, o d’altres. Es tracta d’una acció que
necessita d’un grau de compromís important i de reflexió, per aconseguir actes seriosos i amb
contingut
Objectiu:
Incorporar els nouvinguts al calendari festiu del municipi
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, entitats del poble i col·lectius o persones individuals
nouvingudes
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució.

baixa

Sense iniciar, tot i que s’han

Propera Festa Major

fet experiències puntuals
Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

alta

01.01.01, 01.02.03,

Caldria establir un calendari

01.02.04, 01.03.02,

continu i estable

Estimació econòmica
Sense cost determinat. Dependria de l’abast dels actes i s’inclouria en els costos generals de
l’organització d’actes festius
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Indicadors de seguiment
Nº d’activitats organitzats amb nouvinguts

39

_____________
Limonium S.C.P

Agenda 21 de Banyeres del Penedès

Pla d’Acció Local

Dotar d’infrastructura i
equipaments per activitats socials
Codi Programa 01.02.
Nom Programa
i culturals a les entitats i potenciar
la seva activitat
Obertura
definitiva
de
l’hotel
d’entitats
mitjançant l’acord sobre
Codi Acció
01.02.01.

els seus estatus i metodologia d’atorgament d’espais

Descripció de l’acció/justificació:
Actualment, el funcionament efectiu de l’Hotel d’Entitats està aturat ja que no s’ha pogut
aprovar uns estatuts consensuats ni una metodologia d’atorgament d’espais. Caldria que el
proper consistori de Banyeres del Penedès aprovés per consens de les diverses forces
polítiques representades a l’ajuntament (mitjançant una comissió d’estudi) una proposta
d’estatuts que hauria posteriorment de ser consultada amb les diverses entitats cíviques
legalment constituïdes al municipi, per recollir alegacions i suggeriments. Aquestes propostes
serien de nou debatudes en el si de la comissió de l’ajuntament, que hauria de tornar a
aprovar per consens la proposta definitiva, per permetre l’obertura definitiva de l’equipament
de l’Hotel d’Entitats
Objectiu:
Posar en funcionament un equipament que pot tenir gran trascendència com l’Hotel d’Entitats
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres, partits polítics representats a l’ajuntament, entitats
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució.

baixa

Existeixen ja propostes
elaborades per l’ajuntament
actual que poden servir de
base inicial

Un any

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Alta. El consens entre forces
polítiques a l’ajuntament no ha
estat fàcil fins ara

01.02.02, 01.04.01

Una vegada, tot i que
s’hauria de revisar si es
detecten deficiències en el
funcionament

Estimació econòmica
Sense cost. Acció administrativa i política
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres
Indicadors de seguiment
Nombre d’entitats que aconsegueixen disposar de local a l’Hotel d’Entitats

40

_____________
Limonium S.C.P

Agenda 21 de Banyeres del Penedès

Pla d’Acció Local

Dotar
d’infrastructura
i
equipaments per activitats
socials i culturals a les
Codi Programa 01.02.
Nom Programa
entitats i potenciar la seva
activitat
Establir regles del joc objectives entre l’ajuntament i les entitats.
Codi Acció

Base de Subvencions amb convocatòria anual i assessorament

01.02.02.

sobre fonts de finançament

Descripció de l’acció/justificació:
Una de les maneres més adequades d’establir una relació clara i objectiva entre l’ajuntament i
les entitats del municipi, que demanden suport econòmic i logístic, és elaborar una
convocatòria anual d’ajuts econòmics per realització d’activitats concretes, establint uns
barems clars (com el tipus d’activitat finançable, el percentatge a finançar, la manera de
justificar les despeses, etc.) que totes les entitats coneguin. Al mateix temps l’ajuntament,
mitjançant els seus serveis tècnics, pot faciitar informació a les entitats sobre convocatòries
d’adjuts públics (Consell Comarcal, Diputació, Generalitat...) o privats (fons socials de caixes
d’estalvi, fundacions, etc...) que poden beneficiar a les entitats, així com proporcionar suport
tècnic per a confeccionar les propostes per demanar aquests ajuts. L’acció pretén reformar els
ajuts actuals, amb criteris simples de dimensió i existència d’entitats, per d’altres condicionats
a la celebració i justificació d’activitats concretes d’interès pel municipi
Objectiu:
Facilitar amb una metodologia clara i transparent l’ajut econòmic de l’ajuntament envers les
entitats
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès (secretaria) i entitats
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució.

Baixa (mitja segons criteri tècnic)

Reforma dels ajuts actuals

Un any per tenir un
programa d’ajuts legalment
i administrativa validat

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

alta

01.02.01., 01.02.03,
01.03.01

Anual

Estimació econòmica
La dotació econòmica anual pot ser variable, però no hauria de ser inferior als 15.000 euros
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Indicadors de seguiment
Número de propostes presentades a la base d’ajuts
Número de propostes de les entitats que obtenen finançament extern
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Nom Programa

Dotar
d’infrastructura
i
equipaments per activitats
socials i culturals a les
entitats i potenciar la seva
activitat

Codi Acció
01.02.03.

Crear una comissió de festes

Descripció de l’acció/justificació:
L’organització dels actes de les festes a Banyeres, i especialment aquells en que participen o
organitzen les entitats, ha posat algunes vegades de manifest unes certes problemàtiques de
relació entre l’ajuntament i les entitats. L’acció planteja establir orgànicament una comissió de
festes en la que estiguin representats les entitats que organitzen o coorganitzen actes i
l’ajuntament – amb les regidories que hi tenen relació. Aquesta comissió hauria de tenir unes
regles de funcionament clares i les seves determinacions haurien de ser regides pel consens;
per tant, seria interessant que tingués algun tipus de reglament/normativa i que s’establís un
calendari de reunions fixe, així com que hi hagués paritat de membres/vots entre entitats i
ajuntament
Objectiu:
Facilitar la coorganització i la corresponsabilitat en la Festa Major
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, entitats
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució.

Alt

Hi va haver una comissió de

1 any per tenir aprovada la

festes en el passat

metodologia i estatuts

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

alta

01.01.02., 01.02.01.,

Anual

01.02.02, 09.01.03
Estimació econòmica
Sense cost econòmic
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Indicadors de seguiment
Nº d’acords presos per la comissió
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Codi Acció

Dotar
d’infrastructura
i
equipaments per activitats
socials i culturals a les
Nom Programa
entitats i potenciar la seva
activitat
Potenciar el Centre Cívic com a espai d’atenció al ciutadà, sent

01.02.04.

l’espai de referència fora de l’horari de l’ajuntament de Banyeres

Codi Programa

Descripció de l’acció/justificació:
El Centre Cívic “Ernest Lluch” s’ha convertit en un edifici emblemàtic per la realització
d’activitats socials i culturals, aprofitant les seves instal·lacions. L’acció és, més que una
concreció d’actuacions específiques, un recordatori de la necessitat de seguir apostant en la
modernització i renovació de les instal·lacions d’aquest Centre Cívic com espai fonamental per
afavorir la cohesió social i dotació de serveis – sales d’actes, accés a internet, biblioteca – a les
entitats perquè puguin desenvolupar accions de difusió cultural, formatives i participatives,
sense voler competir amb l’activitat pròpia de cadascuna de les entitats. Al mateix temps,
s’hauria d’establir una relació adequada entre els altres centres cívics dels nuclis del municipi i
el Centre Cívic “Ernest Lluch”, així com plantejar una reordenació de la plaça dura davant del
centre cívic per crear espais acollidors – ombrejats – on es puguin realitzar activitats a l’aire
lliure
Objectiu:
Consolidar la funció del Centre Cívic “Ernest Lluch” com espai central de vida social i cultural a
Banyeres
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

mitja

Iniciat. L’ajuntament hi

Es tracta d’una acció

aposta des de fa anys

contínua en el temps

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Mitja

01.02.03., 01.02.02,

contínua

01.04.03
Estimació econòmica
Dotació de pressupost anual per manteniment, renovació i modernització, així com organització
de cursos i actes culturals. 6.000 euros/any adicionals
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Indicadors de seguiment
Grau d’utilització del Centre Cívic “Ernest Lluch”, dels centres cívics dels altres nuclis de
població i de la plaça davant el Centre Cívic
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Codi Acció

Facilitar informació als veïns
sobre activitats culturals i
socials
Dotar de personal i recursos econòmics a Ràdio Banyeres per a

01.03.01.

que pugui funcionar amb programació estable

Codi Programa 01.03.

Nom Programa

Descripció de l’acció/justificació:
Ràdio Banyeres, actualment, està connectada a COM Ràdio i no emet programació pròpia.
L’acció planteja dotar de professional, com a mínim en uns horaris concrets considerats de
màxima audiència, per a que pugui iniciar el disseny i edició de programació pròpia
encaminada, principalment, a informar els banyerencs/ques sobre els esdeveniments que
ocorren al poble i la comarca i fomentar el coneixement sobre la cultura, el patrimoni i el
territori circumdant.
Objectiu:
Convertir Ràdio Banyeres en un veritable mitjà de comunicació local i comarcal amb l’objectiu
de crear cohesió social
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

baixa

Sense iniciar

Dos anys

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Baixa (només pressupostària)

01.03.02., 01.04.01.,

Manteniment econòmic

01.04.03.

anual

Estimació econòmica
12.000 euros/any
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Indicadors de seguiment
Oïdors de Ràdio Banyeres
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Facilitar informació als veïns
sobre activitats culturals i
socials
Establir un espai concret i destacat dins el Butlletí Municipal de

Codi Programa 01.03

Nom Programa

Codi Acció

Banyeres del Penedès per a fomentar l’activitat i coneixement de

01.03.02.

les entitats cíviques i culturals del municipi

Descripció de l’acció/justificació:
El Butlletí Municipal de Banyeres del Penedès té una periodicitat trimestral i respon a la lògica
de molts mitjans de difusió municipal en format revista, centrat en explicar l’actuació municipal
i també alguns dels esdeveniments culturals que hi ocorren. L’acció planteja reformular part
dels continguts per crear un espai estable de dos pàgines com a mínim destinat, en una
d’elles, a explicar en profunditat les característiques, origen i activitats d’una de les entitats
socioculturals del municipi, i l’altra pàgina, deixada lliurement a omplir contingut per part de les
entitats explicant les activitats que proposen pel trimestre venider.
Objectiu:
Facilitar un major contingut i implicació de les entitats en l’elaboració del Butlletí Municipal de
Banyeres
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, entitats del poble
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució.

baixa

Tot i que s’incorporen ja
continguts relacionats, es
planteja crear espais
estables

Proper Butlletí Municipal

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Mitja

01.03.01., 01.02.01.,

Trimestral, a cada butlletí

01.02.02., 01.04.01.,
01.04.03
Estimació econòmica
Sense cost econòmic afegit
Fonts de finançament

Indicadors de seguiment
Participació de les entitats al butlletí
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Promoure el reforçament de
la identitat municipal
Codi Programa 01.04
Nom Programa
mitjançant l’educació
ambiental i patrimonial
Dissenyar i executar un calendari de sortides destinades al
Codi Acció

coneixement del patrimoni cultural, històric i natural del municipi,

01.04.01

fent participar les entitats en la seva planificació i realització

Descripció de l’acció/justificació:
L’acció planteja que l’ajuntament organitzi, o encarregui l’organització, un calendari de
sortides, com a mínim una cada dos mesos, destinada a conèixer aspectes patrimonials,
naturals i paisatgístics del municipi, obert a tothom i difòs mitjançant el Butlletí Municipal,
Ràdio Banyeres i cartells situats a comerços i centres socials del municipi. Aquest calendari
implicaria a les entitats que ho desitgin, que podrien organitzar part de les rutes, i també a
persones individuals que l’ajuntament vulgui. L’ajuntament hauria de tenir disponible un
finançament per l’edició de materials de difusió, l’edició de materials per les sortides i el
pagament d’unes mínimes dietes als encarregats.
Un exemple podria ser el Programa Tot Natura i Cunit al teu aire del municipi de Cunit
Objectiu:
Facilitar el coneixement del municipi de Banyeres i el seu entorn territorial als banyerencs/ques
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, entitats del poble
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Mig

Sense iniciar

1 any per tenir-ho lligat i
organitzat

La Fundació Àngels Garriga
organitza una sortida anual
Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Mitja

01.04.03

Anual

Estimació econòmica
5900 euros per any (inclòs edició de cartells, pagament de dietes, edició i impressió de
material explicatiu)
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès. Línia d’ajuts d’educació ambiental de la Diputació de
Tarragona
Indicadors de seguiment
Nº de participants a les sortides
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Codi Programa

Pla d’Acció Local

Promoure el reforçament de
la
identitat
municipal
01.04.
Nom Programa
mitjançant
l’educació
ambiental i patrimonial
Consolidar les activitats d’educació ambiental a l’escola, establint

Codi Acció

dues línies clares de treball (residus, medi natural i patrimoni) i

01.04.02

potenciant la realització de l’Agenda 21 Escolar

Descripció de l’acció/justificació:
Es planteja proposar als responsables de l’escola de Banyeres la creació d’un programa
d’activitats d’educació ambiental estable – de periodicitat anual – i per tant pensat per la
formació completa d’un cicle de sis anys, sobre dos temàtiques: residus i medi
natural/patrimoni, amb tallers, sortides al municipi i fora d’ell, que incorpori la realització de
l’Agenda 21 escolar
Consistiria en l’adaptació del programa Escoles Verdes a la realitat del CEIP “Mare de Déu del
Priorat”
Objectiu:
Incorporar l’educació ambiental i patrimonial com un element estable a l’escola de Banyeres
del Penedès
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, CEIP “Mare de Déu del Priorat”, Societat Catalana
d’Educació Ambiental
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució.

Alt

S’han fet activitats puntuals
d’educació ambiental

Curs 2007/2008

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Baixa sempre que els
responsables de l’escola ho
considerin interessant

01.04.01., 01.04.03.,
06.02.03, 07.01.04,
05.05.01., 08.02.01

anual

Estimació econòmica
6.000 euros anuals
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès. Línia d’activitats d’educació ambiental de la Diputació de
Tarragona
Indicadors de seguiment
Activitats educació ambiental/alumne en el periode de 6 anys d’escolarització
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Pla d’Acció Local

Promoure el reforçament de
la
identitat
municipal
Codi Programa 01.04.
Nom Programa
mitjançant
l’educació
ambiental i patrimonial
Crear
des
del
Centre
Cívic
una
programació
estable d’activitats
Codi Acció
01.04.03.

d’educació ambiental i de divulgació del patrimoni

Descripció de l’acció/justificació:
Acció fortament relacionada amb 01.04.01 però destinada a l’organització d’un cicle de
conferències/projeccions audiovisuals/exposicions sobre temàtica ambiental i patrimonial. En
certa manera consistiria en estabilitzar i programar anualment la ja dilatada activitat de
presentacions i activitats actualment realitzades amb un format preconfigurat amb una
periodicitat preestablerta, com a mínim una mensual. La difusió utilitzaria els mateixos mitjans
que els explicats per l’acció 01.04.01.
Objectiu:
Facilitar l’accés als ciutadans de Banyeres a programes complets de difusió
patrimonial/ambiental
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució.

Baix

Actualment es realitzen
moltes activitats de l’estil
però sense
calendari/programa/objectiu
estandaritzat

3 mesos per preparar el
primer calendari

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Alta

01.04.01., 01.04.02,

anual

06.02.03, 07.01.04,
08.02.01
Estimació econòmica
Dotació de 3000 euros anuals per dietes i difusió de les activitats
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès. Línia d’activitats d’educació ambiental de la Diputació de
Tarragona
Indicadors de seguiment
Nº de participants a les activitats
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Pla d’Acció Local

Promoure el reforçament de
la
identitat
municipal
Codi Programa 01.04.
Nom Programa
mitjançant
l’educació
ambiental i patrimonial
Realitzar les accions necessàries per a promoure, entre els
banyerencs/ques que cursen Batxillerat, la realització de treballs
Codi Acció

de recerca de batxillerat de temàtica sòcio-cultural i ambiental en

01.04.04.

el context de Banyeres del Penedès

Descripció de l’acció/justificació:
Com a component obligatori dels estudis de Batxillerat, s’ha de realitzar un treball de recerca.
L’acció proposa que l’ajuntament de Banyeres otorgui tres beques per a que estudiants
banyerencs de Batxillerat realitzin treballs de recerca sobre temàtiques pròpies del municipi.
Aquests treballs promouran l’interès dels estudiants sobre el seu propi municipi, incidint en la
millora del seu coneixement.
La regidoria d’educació de Banyeres hauria de contactar amb la direcció de l’IES de l’Arboç per
exposar la iniciativa i facilitar l’accés als estudiants a la mateixa. També s’hauria d’establir un
mecanisme conjunt (ajuntament/IES) per seleccionar les propostes presentades
Objectiu:
Interessar els estudiants de Batxillerat de Banyeres sobre la realitat del seu municipi
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres, IES de l’Arboç
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució.

Baix

Sense iniciar

Curs 2007/2008

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Baixa

06.02.03, 07.01.04,

Anual

08.02.01, 05.05.01
Estimació econòmica
1000 euros per a una beca de 500 i dues beques de 250
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres
Indicadors de seguiment
Nº de propostes anuals que es presenten
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Pla d’Acció Local

Promoure el reforçament de
la
identitat
municipal
Codi Programa 01.04.
Nom Programa
mitjançant
l’educació
ambiental i patrimonial
Determinar
la
manera
de
compatibilitzar
les cadires al carrer
Codi Acció
01.04.05.

(mesos d’estiu) amb l’aparcament de cotxes

Descripció de l’acció/justificació:
Una de les característiques del comportament tradicional dels habitants de Banyeres, com
ocorre a molts pobles del Baix Penedès, és que als mesos d’estiu els vilatans treuen als carrers
les cadires per prendre la fesca, establir tertúlies o descansar. Donada l’estructura dels carrers
del nucli vell, amb voreres estretes, s’estableix un conflicte amb els cotxes que hi aparquen.
L’acció proposa estudiar la possibilitat de restringir l’aparcament a alguns carrers del nucli vell
durant els mesos d’estiu per afavorir aquesta activitat.
Objectiu:
Facilitar un fet tradicional de la idiosincràsia de Banyeres
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, veïns
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució.

Baix

Sense iniciar

Proper estiu

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

mitja

---

Anual

Estimació econòmica
Sense cost econòmic, més enllà de la instal·lació d’una senyalització puntual
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Indicadors de seguiment
Nº de cadires al carrer
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Codi Programa 02.01.

Pla d’Acció Local

Nom Programa

Facilitar
l’adequació
ambiental de les activitats
econòmiques

Estudi vinculant de l’estat actual de les adaptacions de les
antigues llicències d’activitats al règim de llicència ambiental de la
llei 3/98 en relació a les activitats de l’annex II.1 i l’annexIII,
Codi Acció

actuant en les que no compleixin els requisits en els terminis

02.01.01.

establerts

Descripció de l’acció/justificació:
La complexitat del compliment de la llei 3/98 (IIAA) per la tramitació dels permisos municipals
de nova implantació i per l’adaptació de les activitats amb llicència municipal abans de 1998 a
aquesta llei sovint crea dificultats als serveis tècnics dels ajuntaments amb pocs recursos.
L’acció proposa realitzar una diagnosi completa sobre totes les activitats econòmiques existents
al municipi, la seva catalogació quant a annexos i la seva situació actual quant al compliment
de la llei 3/98, incloent la proposta de mesures d’informació directa a les que estan incomplint
la normativa perquè comencin a treballar en la seva adequació, indicant els calendaris
previstos pels procediments normatius i administratius
Objectiu:
Facilitar i aplicar els processos de compliment de la llei 3/98 a les activitats econòmiques amb
llicència anterior
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Consell Comarcal del Baix Penedès, Departament de
Medi Ambient i Habitatge
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució.

alt

Sense iniciar

3 mesos per tenir la
diagnosi completa

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Mitja. Certes dificultats per
accedir a dades d’algunes
empreses

02.01.02., 02.01.03.,
09.02.01., 07.03.01

Una vegada

Estimació econòmica
Sense cost si es realitza per part dels serveis tècnics de l’ajuntament conjuntament amb els del
Consell Comarcal. 3.500 euros si s’encarrega a una consultoria externa
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Indicadors de seguiment
Evolució a la baixa dels requeriments del DMAH per l’incompliment dels terminis d’adequació a
la llei 3/98 de les activitats amb llicència municipal anteriors a l’any 1998
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Codi Programa 02.01.

Pla d’Acció Local

Nom Programa

Facilitar
l’adequació
ambiental de les activitats
econòmiques

Codi Acció

Proposta d’ordenança per l’adequació d’adaptació a la llei 3/98 de

02.01.02.

les activitats amb baixa incidència ambiental (activitats innòques)

Descripció de l’acció/justificació:
Seguint amb el raonament de l’acció anterior, es proposa establir un protocol on s’hi disposin
les pautes administratives que s’han de seguir des del consistori i les actuacions municipals, en
relació a les demandes de llicències municipals (ambientals) de nova creació. En aquest
protocol caldria determinar, mitjançant el compliment d’una ordenança, tot el procés relacionat
amb les activitats de l’annex III de la llei 3/98 i les determinacions específiques per les
activitats ramaderes classificades en aquest annex. L’ordenança també hauria de servir per
crear pautes de funcionament diferenciades entre les activitats pròpiament de l’annex III i les
considerades innòcues o de molt poca incidència ambiental i per introduir aspectes ambientals
com l’aplicació del mapa de capacitat acústica o mesures de tractament de residus, etc.
Objectiu:
Facilitar i aplicar els processos de compliment de la llei 3/98 per part dels tècnics municipals
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Consell Comarcal del Baix Penedès, Departament de
Medi Ambient i Habitatge
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució.

Baix

Sense executar

Un any per tenir estudiada i
aprovada una ordenança

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

mitja

02.01.01., 02.01.03.,

Una vegada amb vigència

09.02.01., 07.03.01

indefinida

Estimació econòmica
950,00 per la redacció per part de consultoria externa de protocol i ordenança
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Indicadors de seguiment
Escurçada en el temps de tramitació de llicències
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Codi Programa 02.01.

Pla d’Acció Local

Nom Programa

Facilitar
l’adequació
ambiental de les activitats
econòmiques

Establiment d’un servei tècnic extern encarregat d’avaluar
Codi Acció

prèviament totes les qüestions relatives a llicències ambientals, i

02.01.03.

de la capacitat d’absorció de les empreses en el territori

Descripció de l’acció/justificació:
Relacionats amb les dues accions anteriors, es proposa que l’ajuntament de Banyeres del
Penedès contracti els serveis - a unes hores concretes preestablertes – d’una consultoria
externa que doni suport als tècnics de territori de l’ajuntament sobre tot allò relacionat amb la
tramitació de llicències i l’estudi real dels impactes ambientals i territorials de les diverses
activitats (ocupació en m2/lloc de treball, consums d’aigua, consums energètics, mobilitat
associada, generació de cada tipologia de residus, riscs industrials, relació amb el mercat de
treball, beneficis directes i indirectes sobre el territori...)
Objectiu:
Agilitzar la tramitació administrativa de les llicències i la presa de dades sobre les activitats
econòmiques al municipi, així com avaluació prèvia dels beneficis reals
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Departament de Medi Ambient i Habitatge, consultoria
externa
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució.

Molt alta

Sense iniciar

immediat

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Baixa

02.01.02., 02.01.01.,
09.02.01., 07.03.01,
11.01.01., 11.01.02.,
11.02.01.

continu

Estimació econòmica
655.00 euros/mes
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Indicadors de seguiment
Augment del nº d’empreses adaptades a la legislació ambiental d’activitats vigent (llei 3/98
IIAA)
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Codi Programa 02.02.

Pla d’Acció Local

Nom Programa

Promoure la formació d’oficis
dins el propi municipi

Estudi de la possibilitat de crear escoles taller per la millora i
arranjament de zones boscoses, manteniment i adaptació
Codi Acció

paisatgística dels torrents, i escola de constructors d’elements de

02.02.01.

pedra en sec

Descripció de l’acció/justificació:
La gestió i el manteniment del patrimoni natural i etnològic del municipi permet plantejar la
possibilitat d’obrir i gestionar escoles/taller o tallers ocupacionals en el si del municipi lligats als
temes següents: gestió i arranjament de torrents i boscos de ribera, gestió de masses forestals
i treballs amb pedra seca
Per exemple, aquest darrer consistiria en Sol.licitar l’organització d’un taller ocupacional en
l’especialitat de mestre marger picapedrer, per tal de poder formar persones en el treball de la
pedra seca, per la seva posterior inserció en el món laboral i disposar a la zona de
professionals d’aquesta feina. A la província de Tarragona s’han organitzat quatre tallers
d’aquestes característiques, als Ports, al Parc Natural del Montsant (2005), a les Muntanyes de
Prades amb seu a Vilaplana (2006) i a la muntanya de Sant Ramon amb seu al Pla de Santa
Maria (2006).
En cada mòdul hi participen 8 alumnes (majors de 25 anys) durant un any, que reben formació
pràctica i teòrica, un docent, un secretaria i un director del Taller
Objectiu:
Formar professionals en el treballs sobre medi ambient i patrimoni al municipi per la seva
inserció en el món laboral.
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès. Diputació de Tarragona. Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució.

Mig

Sense iniciar

Tres anys

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Alta

05.01.01., 05.01.02., 05.01.03,
05.01.04., 05.02.01.,
05.03.01., 05.03.02., 10.01.02

Es podrien organitzar tres
tallers de treball consecutius

Estimació econòmica
25.000 euros/taller
Fonts de finançament
Diputació de Tarragona (Unitat de Desenvolupament Local), Ajuntaments sol.licitants,
Departament de Treball (Servei d’Ocupació de Catalunya) a través de fons socials europeus.
Indicadors de seguiment
Nº de persones inserides en el món laboral formades en els tallers esmentats.
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Pla d’Acció Local

Cercar
l’aprofitament
econòmic de les activitats de
Codi Programa 0.2.03.
Nom Programa
gran dimensió situades a
Banyeres i rodalies
Realitzar contactes amb les empreses especialitzades per
aconseguir la instal·lació a Banyeres d’un establiment hoteler
dedicat a allotjar persones lligades a les grans activitats del
Codi Acció

municipi o de la rodalia (IDIADA, polígon l’Albornar, polígons de

02.03.01.

Santa Oliva...)

Descripció de l’acció/justificació:
Actualment existeix una important concentració d’activitats econòmiques a les rodalies de
Banyeres, amb algunes empreses importants dins el municipi, inclosa una de molt particular
com és IDIADA, que atreuen professionals de molts sectors i de molts orígens que, per les
seves estades, han de buscar allotjament en indrets allunyats d’aquests llocs de treball.
L’acció proposa que l’ajuntament realitzi contactes amb les empreses de cadenes hoteleres
habituals en llocs de concentració empresarial per tal d’avaluar la possibilitat d’instal·lar-hi un
hotel dins el municipi, aprofitant terrenys urbanísticament habilitats al respecte
Objectiu:
Intentar aconseguir la instal·lació d’un hotel al municipi de Banyeres del Penedès que permeti
augmentar el profit de l’existència d’activitats econòmiques.
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la
Generalitat de Catalunya
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Mig

Sense iniciar

Acció a realitzar
contínuament fins a assolir
l’objectiu

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Alta per obtenir resultats

02.01.03., 02.03.02

Totes les vegades que sigui
necessari

Estimació econòmica
Acció sense costos, purament administrativa i política
Fonts de finançament
--Indicadors de seguiment
Places hoteleres existents al municipi
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Pla d’Acció Local

Cercar l’aprofitament
econòmic de les activitats de
Codi Programa 0.2.03.
Nom Programa
gran dimensió situades a
Banyeres i rodalies
Promoure cursos de formació als empresaris de Banyeres dels
Codi Acció

sectors d’hosteleria i restauració per adaptar els seus productes al

02.03.02.

creixement econòmic previst en el territori

Descripció de l’acció/justificació:
A Banyeres del Penedès existeix un teixit d’establiments d’hosteleria (hotel rural, turisme rural)
i de restauració variat i divers, orientat cap a sectors de clients molt diferenciats que, tot
sovint, no es corresponen amb professionals lligats als diferents sectors econòmics
empresarials implantats en el territori o amb previsible creixement. Es planteja que
l’ajuntament cerqui cursos existents d’especialització i/o millora en la gestió d’establiments
d’aquest estil i n’informi als empresaris banyerencs, així com, segons les necessitats que
aquests manifestin, pugui possibilitar la realització d’alguns curs específic en el marc de
Banyeres
Objectiu:
Potenciar la qualitat en el servei i la gestió als establiments d’hosteleria i restauració de
Banyeres
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, empresaris del sector, Departament d’Indústria, Comerç
i Turisme de la Generalitat de Catalunya
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució.

Baix

Sense iniciar

Dos anys

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Alta. Cal posar d’acord
empresaris amb necessitats i
dimensió molt diferents

02.03.01

S’hauria d’establir la dotació
d’aquest servei d’informació
de manera contínua

Estimació econòmica
La recerca i facilitació d’informació als empresaris no hauria de tenir cap cost, perquè hauria de
ser assumit per serveis tècnics de l’ajuntament
Organització de curs especialitzat de formació depenent, no inferior a 2000 euros.
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Indicadors de seguiment
% de negocis d’hosteleria i restauració que rebin formació especialitzada
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Codi Programa 03.01.

Pla d’Acció Local

Nom Programa

Millorar els serveis educatius

Codi Acció

Continuar intercedint amb les obres previstes d’infraestructura al

03.01.01.

CEIP Mare de Déu del Priorat

Descripció de l’acció/justificació:
Actualment el CEIP Mare de Déu del Priorat està en obres per duplicar la seva capacitat.
L’acció consisteix en que l’ajuntament tinguin un paper hiperactiu en aconseguir que, més enllà
de projectes o pressupostos tancats, aquestes obres serveixin per cobrir totes les necessitats
d’equipament, espai físic i material que la comunitat educativa del CEIP determini, incloent
l’arranjament d’espais exteriors per motivacions didàctiques (construcció d’un hort escolar,
construcció d’un petit jardí amb espècies autòctones...), disminució de barreres
arquitectòniques... i que així ho faci extensiu al Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya
Objectiu:
Aprofitar les obres actualment en curs per suplir altres mancances del CEIP o millorar les seves
capacitats pedagògiques
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, consell escolar del CEIP Mare de Déu del Priorat,
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució.

Mig

iniciat

1 any

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Alta. Cert immobilisme i manca
de fleixibilitat en modificar
projectes que estan en curs

01.04.02.

Una vegada

Estimació econòmica
12.000 euros afegits per millores incloent els exteriors
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya
Indicadors de seguiment
Noves activitats didàctiques que es poden realitzar en el si de l’escola a causa de les obres
realitzades
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Codi Programa 03.01.

Pla d’Acció Local

Nom Programa

Millorar els serveis educatius

Codi Acció

Assolir un millor finançament de la llar d’infants per tal d’ampliar

03.01.02.

les seves places

Descripció de l’acció/justificació:
La conciliació de la vida laboral i familiar no és possible sense una disponibilitat suficient de
places de llar d’infants. L’ajuntament de Banyeres del Penedès ha fet un gran esforç de dotació
pressupostària pel funcionament d’una llar municipal, però aquesta no arriba a totes les
famílies del municipi. L’acció proposa realitzar un estudi complet de necessitats actuals de
places mitjançant el cens i de prospeccions futures en base al creixement previst, per poder-se
esgrimir davant el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per obtenir un
finançament suficientment adequat com per apropar les necessitas reals a la disponibilitat de
places
Objectiu:
Augmentar la disponibilitat de places de llar d’infants
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Departament d’Ensenyament
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució.

Baix

Iniciat

3 mesos per tenir una
previsió completa de
necessitats actuals i futures

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Alta. Problemes pressupostaris
generals al país per dotar de
suficients places de llars d’infants

---

Contínua fins assolir els
objectius

Estimació econòmica
Sense cost econòmic. Estudi ha de ser realitzat per tècnics municipals. L’acció és política i
administrativa
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya
Indicadors de seguiment
Nº de nens en edat d’estar en llar d’infants (0-2 anys)/ nº de places ofertes al municipi
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Codi Programa 03.02.

Pla d’Acció Local

Nom Programa

Millorar els serveis sanitaris

Codi Acció

Exigir al Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya

03.02.01.

una solució a la sobresaturació del Consultori Mèdic

Descripció de l’acció/justificació:
Tot i l’increment poblacional, Banyeres continua tenint un consultori mèdic que es veu
sobresaturat a causa de l’insuficient servei (poques hores, faltes d’especialista, horaris
d’assistent social reduït...), qüestió que motiva la queixa i preocupació de molts veïns
L’acció passa per crear una figura o responsable municipal al consistori que faci de pont entre
les demandes dels banyerencs/ques en matèria d’assistència sanitária, el Departament de Salut
i el propi ajuntament. La funció d’aquesta figura seria dirigir una comissió on s’impliquin els
responsables en matèria de salut dels serveis públics del poble i els regidors/es corresponents,
tot suggerint mesures per millorar la situació, que hauran de ser trameses al Departament de
Sanitat i seguides amb l’acció política local. Caldrà establir un protocol de funcionament per tal
de que els vilatans puguin adreçar les seves inquietuds al responsable a través de consultes
adreçades personalment, telefònicament o telemàticament a l’ajuntament
Objectiu:
Millorar la dotació de serveis sanitaris al poble
Agents implicats
Responsable de zona del Departament de Sanitat de la Generalitat. Ajuntament de Banyeres.
CAP de l’Arboç, regidor/a de salut i una figura municipal de nova creació
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució.

Alt

Sense executar

4 mesos

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Alta. Cert immobilisme de
l’administració per crear
estructures de “control” noves i
més encara amb participació
ciutadana

---

Una vegada però amb
funcionament continu

Estimació econòmica
1.000 euros anuals per dietes (desplaçament assistents a comissió)
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Indicadors de seguiment
Satisfacció dels usuaris amb el servei
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Codi Programa 03.03.

Pla d’Acció Local

Nom Programa

Millorar els serveis esportius

Codi Acció

Adequar i realitzar un bon manteniment als equipaments

03.03.01.

esportius en la ubicació actual

Descripció de l’acció/justificació:
La dispersió de nuclis urbans a Banyeres comporta també una certa dispersió d’equipaments
esportius, no concentrats, com passa en alguns pobles, en un pavelló polisportiu nou. Això
comporta certs problemes de manteniment. L’acció implica, simplement, potenciar el
manteniment i les millores, mitjançant una dotació específica anual per aquesta partida.
Això haurà de continuar independentment de la localització de noves instal·lacions esportives
més o menys centralitzades (per exemple qualificació d’equipaments esportius de la Cantera
Antònia al POUM actual)
Objectiu:
Fomentar la pràctica esportiva mitjançant el manteniment de les instal·lacions en les millors
condicions possibles
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució.

Alt

Es realitza manteniment

Contínua

anual
Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Mitja. Depenent de les prioritats
pressupostàries de l’ajuntament i
els ajuts de la Generalitat

03.03.02., 05.04.02

contínua

Estimació econòmica
12.000 euros anuals adicionals
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya
Indicadors de seguiment
Satisfacció dels usuaris
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Codi Programa 03.03.

Pla d’Acció Local

Nom Programa

Millorar els serveis esportius

Codi Acció

Impulsar un acord per la reactivació de les activitats del Club de

03.03.02.

Futbol

Descripció de l’acció/justificació:
L’aturada en el funcionament de la secció principal del Club de Futbol de Banyeres ha estat un
dels cops més durs en els temps recents per l’activitat social al municipi. Caldrà que en la
propera legislatura l’ajuntament de Banyeres del Penedès, conjuntament amb els últims
responsables de l’entitat, i amb l’ajut i suport d’altres, trobi la fórmula i l’acord per a que
cadascú, en l’exercici de les seves responsabilitats, ajudi a reiniciar aquesta activitat i que, a
més, es trobi patrocini privat suficient – donat l’existència d’activitats econòmiques importants
al municipi – com per garantir-ne la seva continuïtat.
Objectiu:
Recuperar l’activitat, mitjançant l’acord, d’una de les activitats més emblemàtiques del municipi
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Club de Futbol de Banyeres, altres entitats
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució.

Baix

Sense iniciar

1 any. Planificació per
temporada 2008/2009

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Mitja. Les posicions fins ara han
estat relativament encontrades

03.03.01., 01.02.02

Contínua

Estimació econòmica
S’hauria de garantir que no costés més diners a l’ajuntament, mitjançant la recerca de
patrocini privat. L’ajuntament fomentaria l’acord, el consens i el manteniment en perfectes
condicions del Camp de Futbol
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya, empreses privades
Indicadors de seguiment
Tornada a la competició de l’equip senior.
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Codi Programa 03.04.

Pla d’Acció Local

Nom Programa

Millorar els serveis esportius

Revisar el conveni amb els Mossos d’Esquadra pel control de
trànsit rodat al municipi amb especial atenció al tractament de la
Codi Acció

contaminació acústica pel trànsit rodat, i el trànsit a velocitat alta

03.04.01.

en camins rurals

Descripció de l’acció/justificació:
Com passa a la major part de municipis on no hi ha policia local, a Banyeres existeix un
conveni pel qual el cos de Mossos d’Esquadra realitza les funcions de control de trànsit dins els
cascs urbans – fora de les carreteres. L’ajuntament hauria d’instar a una revisió del conveni o
un reforçament de les accions dels agents en dos de les qüestions que més preocupen, com
són el control dels sorolls causats per la circulació rodada dins el casc urbà, així com la
circulació a velocitats més pròpies de carreteres dins els camins asfaltats d’unió entre nuclis
Objectiu:
Millorar la seguretat viària al municipi de Banyeres i reduir els conflictes causats pel trànsit
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Alt

Conveni existent

Immediat

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Mitja. Depenent de les prioritats i
disponibilitats del cos de Mossos
d’Esquadra

04.01.01., 04.01.02.,
04.03.01., 04.02.01

Contínua

Estimació econòmica
Sense cost econòmic per l’ajuntament
Fonts de finançament
Internalitzat en el funcionament del cost de Mossos d’Esquadra
Indicadors de seguiment
Evolució d’incidents com denúncies per sorolls o accidents a la xarxa de camins asfaltats
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Codi Programa 03.05.

Pla d’Acció Local

Nom Programa

Afavorir la reocupació del
casc antic

Codi Acció

Inventari de tots els habitatges buits del municipi i relació de

03.05.01.

propietaris

Descripció de l’acció/justificació:
A Banyeres conflueixen el fenomen de la importància de la segona residència i l’existència d’un
casc antic amb cases de gran mida.
No es coneix amb exactitud el grau d’ocupació dels habitatges a Banyeres del Penedès, qüestió
que dificulta qualsevol acció en matèria de política d’habitatge; l’acció proposa fer un inventari
exhaustiu d’aquest grau, determinant els habitatges permanentment buits, aquells amb
ocupació en festius i vacances, o aquells destinats al lloguer. L’acció utilitzarà les dades que
faciliti l’Institut Nacional d’Estadística i requerirà d’un estudi de camp important, que podria ser
realitzat a través d’estudiants universitaris, per exemple del Departament de Geografia de la
URV.
Objectiu:
Coneixement de l’eficiència en el model de vivenda de Banyers del Penedès
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Institut Nacional d’Estadística
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució.

Mig

Sense executar, exceptuant
les dades en poder de l’INE
de 2001

6 mesos

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Mig

03.05.02., 03.05.03

Una vegada

Estimació econòmica
4000 euros per l’estudi
Fonts de finançament
Pròpies de l’ajuntament per l’estudi
Indicadors de seguiment
% d’habitatges sobre els que es tenen dades fefaents respecte al número d’habitatges reals
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Codi Programa 03.05.

Pla d’Acció Local

Nom Programa

Afavorir la reocupació del
casc antic

Codi Acció
03.05.02.

Inventari dels habitatges amb estat ruïnós o amb perill de caure

Descripció de l’acció/justificació:
Com la majoria de pobles rurals, Banyeres compta amb la presència d’habitatges al seu casc
antic – com també a Saifores o a Masies de Sant Miquel - caracteritzats per una falta de
manteniment i un estat de conservació no òptims. Aquesta casuística, juntament amb un
número significatiu de cases no habitades i la falta de recursos del consistori (capacitat
tècnica), provoquen una certa inacció en matèria d’instar als propietaris a realitzar les millores
de seguretat pertinents.
L’acció contempla la realització d’un inventari de l’estat de tots els habitatges existents als
cascs antics del municipi i la priorització d’actuacions de disciplina urbanística.
Objectiu:
Conèixer l’estat actual dels habitatges dels cascs antics (relació de propietaris, estat de
l’habitatge en relació a les seves condicions d’habitabilitat, etc.)
Agents implicats
Propietaris dels habitatges de Banyeres i Ajuntament
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució.

Mig

Sense iniciar

Un any

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Alta

03.05.01., 03.05.03

Periòdica amb revisions
quinquennals

Estimació econòmica
Hauria de ser realitzat pels propis serveis tècnics del municipi, per tant sense costs afegits
Fonts de finançament
Internalitzat als costos de l’ajuntament
Indicadors de seguiment
Recull d’informació de l’estat i característiques bàsiques dels habitatges de Banyeres per part
dels tècnics municipals de l’Ajuntament.
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Codi Programa 03.05.
Codi Acció
03.05.03.

Pla d’Acció Local

Nom Programa

Afavorir la reocupació del
casc antic

Creació d’una borsa d’habitatges de lloguer i venda a l’oficina
municipal per captació de població nova

Descripció de l’acció/justificació:
La desconeixença per part dels gestors municipals i els treballadors i informadors del consistori
sobre l’oferta d’habitatges per adquirir amb propietat o per lloguer, impossibilita el traspàs
d’informació en matèria d’habitatge en els tràmits administratius que es produeixen a
l’Ajuntament.
L’acció proposa la creació d’una borsa d’habitatges de lloguer i/o venta, apte per la seva
divulgació a través del propi Ajuntament i que serveixi de reforç a la informació facilitada a
totes les persones que es vulguin incorporar al padró municipal. L’acció hauria d’anar reforçada
d’una campanya de divulgació informativa que exposi els habitatges de la borsa i els
mecanismes de la població per accedir-hi i per poder-hi participar (incloure i/o excloure
habitatges).
Tanmateix, l’acció pot ampliar-se actuant l’ajuntament com garant o intermediari en contractes
de lloguer, establint unes condicions concretes preestablertes conegudes per llogater i
arrendatari, i executada sobre el llistat d’habitatges buits catalogats a l’acció 03.05.01. als
propietaris dels quals l’ajuntament pot oferir la possibilitat d’actuació
Objectiu:
Facilitar l’adquisició d’habitatges de propietat o el seu lloguer als nouvinguts a Banyeres.
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres i propietaris d’habitatges
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució.

Alt

Acció no engegada

Un any per establir un
funcionament orgànic de
borsa d’habitatge

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Alta

03.05.01., 03.05.02

contínua

Estimació econòmica
Dotació d’un servei tècnic de borsa d’habitatge treballant una jornada a la setmana: 9600
euros/any
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres
Indicadors de seguiment
Augment de la dinàmica del poble en relació al número de cases en estat de lloguer.
Augment de vendes de cases del poble
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Codi Programa 04.01.

Pla d’Acció Local

Nom Programa

Millorar la mobilitat dins el
casc urbà

Valoració del projecte de creació d’una variant de la carretera TPCodi Acció

2124 només per reconstruir el nucli i allunyar-les més del casc

04.01.01.

urbà

Descripció de l’acció/justificació:
El POUM aprovat inicialment planteja construir una variant de la TP-2124 a l’est de l’actual i
convertir-la en frontissa amb els terrenys que previsiblement pugui ocupar Logis Pinedès. Els
participants a la sessió de PALS de l’Agenda 21 Local estan d’acord amb projectar aquesta
variant però més com una qüestió purament de mobilitat, no lligada a plantejaments de
creixement urbanístic, per poder així alliberar l’actual tram de carretera que passa pel casc
urbà. Es tracta, en tot cas, d’una actuació prevista a l’Estudi de Mobilitat del POUM
Objectiu:
Alliberar del trànsit motoritzat interurbà elevat el tram de carretera TP-2124 que passa pel casc
urbà de Banyeres
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Diputació de Tarragona, Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Diputació de Tarragona
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució.

Molt alta

Sense iniciar

1 any per redacció de
projecte i tramitació
dos anys per execució

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Alta

04.01.02., 04.02.01.,
03.04.01

Una vegada

Estimació econòmica
22.000 euros per redacció de Projecte Executiu i Estudi d’Impacte Ambiental
un mínim de 300.000 euros per expropiacions
cost de l’obra a determinar per projecte executiu
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Diputació de Tarragona, DPTOP
Indicadors de seguiment
IMD del tram nou de la TP-2124 i del tram vell
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Codi Programa 04.01.

Pla d’Acció Local

Nom Programa

Millorar la mobilitat dins el
casc urbà

Redactar un projecte específic de reconversió del tram urbà de la
Codi Acció

TP-2124 en una rambla o passeig que permeti tots els tipus de

04.01.02.

mobilitat i restauri paisatgísticament aquesta façana del nucli

Descripció de l’acció/justificació:
Es tracta, lògicament, d’una acció lligada a l’anterior en qualsevol dels seus plantejaments. Una
vegada entrés en funcionament una variant de la TP-2124, es podria actuar sobre el tram
alliberat per tal de pacificar el trànsit – reduir velocitat, incorporar aparcament controlat – i
plantejar la construcció de voreres adequades per la presència d’arbrat viari i espai per
ciclistes, o bé d’un passeig central a mode de rambla (exemple: reconversió de la N-340 al pas
per Altafulla)
Objectiu:
Integrar el traçat actual de la TP-2124 a la trama urbana
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès. Diputació de Tarragona
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució.

alta

Sense iniciar

6 mesos per la redacció
d’un projecte executiu que
haurà de començar quan
s’hagi aprovat
definitivament el projecte
de l’acció anterior. Un any
per execució.

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

alta

04.01.01., 04.02.01.,

Una vegada

03.04.01.
Estimació econòmica
16.450 euros per redacció del projecte executiu
cost d’execució a determinar pel projecte
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Diputació de Tarragona
Indicadors de seguiment
IMD al tram urbà i remodelat de la carretera TP-2124.
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Pla d’Acció Local

Facilitar
Codi Programa 04.02

Nom Programa

mobilitat

possibilitats

de

alternatives

al

transport privat
Impulsar la construcció d’un carril-bici i una vorera seguint el
Codi Acció

traçat de la carretera TP-2124 fins a l’Arboç, i equipament dels

04.02.01.

nuclis urbans amb aparcaments per bicicletes

Descripció de l’acció/justificació:
La carretera TP-2124 fins a l’Arboç és l’accés principal a moltes de les infrastructures de
mobilitat pels habitants de l’Arboç, ja sigui a la N-340, ja sigui a l’estació de ferrocarril. Té, a
més, un traçat rectilini i una distància fins l’Arboç relativament reduïda. L’acció pretén, tal com
suggereix l’Estudi de Mobilitat del POUM, incorporar una vorera paralel·la protegida que
permeti a ciclistes i vianants realitzar el trajecte caminant, tot facilitant, per exemple, l’accés a
l’estació de l’Arboç. Exemple: reconversió de la N-340 entre els barris de ponent de Tarragona i
el nucli urbà
Al mateix temps, els nuclis urbans i especialment els indrets de concurrència de serveis haurien
de ser equipats amb aparcaments per bicicletes
Objectiu:
Facilitar la connexió pedestre i ciclista entre Banyeres del Penedès i l’Arboç
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Ajuntament de l’Arboç, Diputació de Tarragona
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució.

Baixa (alta segons criteri tècnic)

Sense iniciar

5 mesos per redacció de
projecte executiu. Un any
per execució

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Alta

04.01.01., 04.01.02

Una vegada

Estimació econòmica
16.450 euros per redacció de projecte executiu
execució a valorar pel projecte
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Ajuntament de l’Arboç, Diputació de Tarragona
Indicadors de seguiment
Usuaris de la nova infrastructura
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Pla d’Acció Local

Facilitar
Codi Programa 04.02

Nom Programa

mobilitat

possibilitats

de

alternatives

al

transport privat
Estudi de viabilitat d’una línia d’autobús, explotada amb microbús,
que millori la connexió amb l’estació de l’Arboç i els
emplaçaments industrials i àrees aglutinadores de treball, amb
Codi Acció

incursions als 6 nuclis de població, i l’accés a l’IES de l’Arboç per

04.02.02.

part dels estudiants de Batxillerat

Descripció de l’acció/justificació:
La mobilitat a Banyeres del Penedès per motius de feina o treball es deu, entre d’altres
aspectes, a l’existència de 6 nuclis de població diferenciats ie nuclis industrials propers o
interns al municipi amb molts llocs de treball (Cristalera, Defiber, Nutripack, polígon de
l’Albornar, polígons de Santa Oliva) així com la situació a l’Arboç de l’estació de ferrocaril i
l’Institut de Secundària (els alumnes d’ESO tenen servei de transport públic gratuït però no els
de Batxillerat). L’acció planteja, tal com proposa l’Estudi de Mobilitat del POUM, valorar la
possibilitat d’establir un sistema de microbús relacionat amb els horaris de l’IES, les
expedicions de ferrocarril a l’estació de l’Arboç i les entrades de treballador a les implantacions
industrials principals.
Objectiu:
Facilitar un sistema de transport públic col·lectiu a estudiants i treballadors de banyeres
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Departament de Política Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat de Catalunya
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució.

Alt

Sense iniciar

6 mesos per estudi de
viabilitat

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Alta

---

Una vegada, tot i que
s’haurà de revisar als dos
anys de funcionament

Estimació econòmica
12.000 euros per realització de l’estudi. Cost del servei a determinar
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Indicadors de seguiment
Usuaris del nou servei una vegada entrés en funcionament
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Pla d’Acció Local

Facilitar
possibilitats
mobilitat
alternativa
transport privat
Elaboració d’un compromís anual de reducció progressiva de les

Codi Programa 04.02

Nom Programa

de
al

Codi Acció

barreres arquitectòniques (per disminuïts físics i visuals, així com per

04.02.03.

la perspectiva de gènere)

Descripció de l’acció/justificació:
L’acompliment de la legislació sobre supressió de barreres arquitectòniques és lent i gradual.
Per exemple, s’estan acometent ara les obres de remodelació de l’ajuntament de Banyeres del
Penedès per permetre l’accessibilitat a persones amb problemes de mobilitat. L’acció proposa
redactar un pla complet d’identificació dels indrets amb problemàtiques d’accessibilitat, tot
incorporant també la perspectiva de gènere (compra diària, passeig amb carrets de nen) i
temporalitzar les actuacions de reconversió.
Al mateix temps, s’hauran d’establir els criteris d’avaluació del compliment de la legislació al
planejament derivat en execució
Objectiu:
Planificar el global de les actuacions d’adaptació a tipus de mobillitat especial
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Departament d’Acció Social de la Generalitat de
Catalunya
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució.

Baixa

Realitzades ja diverses

1 any per tenir l’estudi

actuacions

redactat

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Baixa per redactar l’estudi. Alta –

04.01.02., 04.02.01

Una vegada per redacció i
execució

per motius pressupostaris – per
la seva execució
Estimació econòmica

7.950,00 euros per la redacció de l’estudi. Cost d’execució a determinar
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Indicadors de seguiment
% de punts bàsic d’accessibilitat adaptats
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Codi Programa 04.03.

Pla d’Acció Local

Nom Programa

Conservar

i

millorar

la

xarxa de camins

Redactar un Pla Especial de Camins destinat a definir el seu estat
actual, la seva importància història i tradicional, la seva
funcionalitat i potencialitat i el tractament més adequat per la
seva conservació i desenvolupament d’aquesta potencialitat
(incloent l’estudi de la viabilitat d’aplicar mesures de reducció de
Codi Acció

la velocitat als camins asfaltats d’unió de nuclis, així com

04.03.01.

construcció de laterals amb carrils-bici i arbrats)

Descripció de l’acció/justificació:
Els camins rurals encara tenen una importància destacada a Banyeres, tant pels usos agrícoles
actuals, com pel fet que alguns funcionen com petites carreteres entre els nuclis, com pel seu
potencial futur de desenvolupament d’activitats turístiques.
Tal com preveu el POUM, es planteja redactar un Pla Especial de Camins, que haurà de
classificar els camins segons usos i mesures de conservació, establint un calendari concret
d’actuacions específiques per la seva conservació i millora, la seva integració paisatgística, el
manteniment de les seves funcions de connexió rural i del potencial desenvolupament
d’activitats turístiques, tot realitzant una previsió de millora – pacificació de trànsit, integració
paisatgística, facilitació de modes de mobilitat tova – per aquells que actualment s’utilitzen pel
trànsit rodat entre nuclis urbans
Objectiu:
Planificar la xarxa de camins com una eina territorial bàsica pel municipi de Banyeres
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Consell Comarcal del Baix Penedès
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució.

Alta

Sense iniciar

1 any per redacció del Pla
Especial. Execució
completa a mig termini

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Alta

03.04.01., 10.01.01., 01.04.01

Una vegada

Estimació econòmica
18.450 euros per redacció i tramitació del Pla Especial
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Indicadors de seguiment
Km de camí amb actuacions derivades del Pla Especial
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Pla d’Acció Local

Codi Acció

Aconseguir
el
bon
estat
ecològic als trams banyerencs
de torrents i rieres
Redacció del Pla Especial de Rieres previst al POUM, incorporant un

05.01.01.

pla de gestió a curt, mig i llarg termini

Codi Programa

05.01

Nom Programa

Descripció de l’acció/justificació:
Dins el context periurbà i agrícola de Banyeres del Penedès, són les rieres i torrents
segurament els espais de major interès ambiental del municipi. L’acció proposa redactar un
Pla Especial de Rieres segons la legislació urbanística, però incorporant un Pla de Gestió amb
la metodologia Eurosite que defineixi diagnosi i accions a curt, mig i llarg termini per millorar
el seu estat ecològic i restaurar els punts problemàtics. Aquest Pla està previst al POUM
aprovat inicialment
Objectiu:
Dotar l’ajuntament d’un document normatiu de gestió que regeixi les polítiques municipals i
condicioni les supramunicipals en la gestió de les rieres, convertint-les en eixos bàsics de
preservació de la biodiversitat i les connexions ecològiques
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Departament de Política Territorial i Obres Públiques,
Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Medi Ambient i Habitatge, propietaris colindants
a rieres, entitats de conservació de la natura
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Molt alta

Sense iniciar

Un any i mig

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Mitja

05.01.02., 05.01.03.,

Una vegada

05.01.04., 05.05.01.,
02.02.01
Estimació econòmica
12.000 euros
Fonts de finançament
Agència Catalana de l’Aigua. Possibilitat d’optar a ajuts de Fundació Territori i Paisatge o
d’obres socials de caixes d’estalvi
Indicadors de seguiment
QBR (Qualitat de Bosc de Ribera), BMWP o d’altres indicadors sobre cursos fluvials sempre
que se n’executin les accions
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Pla d’Acció Local

Codi Acció

Aconseguir
el
bon
estat
ecològic als trams banyerencs
de torrents i rieres
Assegurar-se d’incorporar criteris de restauració del bosc de ribera

05.01.02.

a les zones verdes definides pel POUM i colindants amb les rieres

Codi Programa

05.01

Nom Programa

Descripció de l’acció/justificació:
El POUM aprovat inicialment defineix diverses zones verdes que colinden amb àmbits de
riera. La seva normativa especifica clarament que el destí d’aquestes zones verdes ha de ser
l’ampliació de l’àmbit funcional de ribera i les seves funcions ecològiques. L’acció determina la
dotació d’un servei tècnic de revisió dels projectes de zona verda a entregar i la supervisió del
compliment dels seus criteris en execució
Objectiu:
Aconseguir que les zones verdes colindants amb boscos de ribera es dissenyin efectivament
per restaurar aquests ambients
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, promotors de plans parcials i actuacions urbanístiques
colindants a la riera
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Mig

Sense iniciar

Continu fins acabar de
desenvolupar les zones verdes

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

baixa

Acció que podria ser
una actuació
determinada per
05.01.01

Cada vegada que es presenti
un projecte concret

Estimació econòmica
250.00 euros per projecte = 1.500 euros
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres. Agència Catalana de l’Aigua
Indicadors de seguiment
QBR (Qualitat de Bosc de Ribera), o d’altres indicadors sobre els boscos de ribera sempre que
se n’executin les accions
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Codi Programa

Pla d’Acció Local

Aconseguir
el
bon
estat
ecològic als trams banyerencs
de torrents i rieres
Assegurar-se de mantenir el subministrament d’aigua a les basses
05.01

Nom Programa

Codi Acció

de l’actual depuradora una vegada deixi de funcionar, amb projecte

05.01.03.

de naturalització de l’espai.

Descripció de l’acció/justificació:
Una vegada entri en funcionament la connexió amb la depuradora de Santa Oliva, l’antiga
depuradora de Banyeres que funcionava amb llacunatge deixarà de ser necessària. Tot i així,
actualment és un hàbitat prou interessant, essent una bassa d’aigües permanents a tocar del
torrent. Es planteja la necessitat de redactar i executar un projecte destinat a mantenir-ne
aigua permanentment – ja sigui a partir d’aportacions d’aigua superficial del torrent, per
pluvials o per altres fonts - i facilitar la seva restauració com un aiguamoll
Objectiu:
Mantenir un hàbitat singular al municipi d’alt interès
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Medi
Ambient i Habitatge
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Mig

Sense iniciar

4 mesos per redacció. 1 any
per execució. Moment d’inici
segons entrada en
funcionament EDAR comarcal

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Mitja

Acció que podria ser
una actuació
determinada per
05.01.01

Una vegada

Estimació econòmica
6.450 euros pel projecte
execució a determinar pel projecte
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres. Agència Catalana de l’Aigua. Possibilitat de trobar finançament per
entitats privades com Fundació Territori i Paisatge o obres socials de caixes d’estalvi
Indicadors de seguiment
Evolució de les poblacions de macròfits aquàtics a la llacuna
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Codi Programa

Pla d’Acció Local

Aconseguir
el
bon
estat
ecològic als trams banyerencs
de torrents i rieres
Realitzar projectes de restauració de bosc de ribera en trams
05.01

Nom Programa

Codi Acció

concrets, incloent l’eliminació total del canyar i la substitució

05.01.04.

progressiva de l’arbrat exòtic

Descripció de l’acció/justificació:
Alguns trams dels torrents de Banyeres estan actualment envaïts de vegetació al·lòctona, ja
sigui la canya (Arundo donax) ja siguin espècies d’arbres exòtiques com ailants, plàtans o
falses acàcies. L’acció planteja identificar trams especialment afectats per aquesta
problemàtica i executar projectes d’eliminació de la canya i restauració de la vegetació de
ribera pròpia (albereda litoral, omeda, esbarzerar) amb substitució progressiva de l’arbrat
exòtic.
Objectiu:
Millorar l’estat del bosc de ribera
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Medi
Ambient i Habitatge
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Mig

Sense iniciar

4 mesos per redacció de
projecte d’intervenció. 1 any
per execució.

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Mitja

Acció que podria ser
una actuació
determinada per
05.01.01

Una vegada amb manteniment
anual durant un mínim de 10
anys

Estimació econòmica
3.450 euros pel projecte d’intervenció
execució a determinar pel projecte
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres. Agència Catalana de l’Aigua. Departament de Medi Ambient i
Habitatge. Possibilitat de trobar finançament per entitats privades com Fundació Territori i
Paisatge o obres socials de caixes d’estalvi
Indicadors de seguiment
QBR (Qualitat del Bosc de Ribera)
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Pla d’Acció Local

Codi Programa

Millorar la gestió dels espais
forestals
Redactar un projecte amb criteris ambientals pel disseny

Codi Acció

imanteniment de la futura zona verda del Cosconar i les altres zones

05.02.01.

boscoses

05.02

Nom Programa

Descripció de l’acció/justificació:
El bosc del Cosconar, situat a tocar de la carretera de l’Arboç, i molt a prop del casc urbà està
catalogat com hàbitat d’interès comunitari, i alhora com a zona verda en el marc del POUM.
El que està clar és que, independentment de la seva qualificació urbanística, el seu estat
actual – massa forestal molt densa – i la seva situació propera al nucli i a la carretera li
confereixen un risc (incendis, pèrdua de diversitat) que cal redreçar. Per tal fi, es proposa
redactar un projecte pel disseny d’aquest bosc/zona verda, encaminat a prevenir el risc
d’incendis forestals, fomentar/restaurar la biodiversitat, facilitar el lleure dels ciutadans fent-lo
compatible amb l’educació ambiental. Al mateix temps, el projecte identificarà altres zones
boscoses properes al nucli urbà susceptibles de ser millorades amb els mateixos criteris
Objectiu:
Potenciar la biodiversitat i reduir el risc d’incendis forestals al bosc del Cosconar i altres
masses boscoses del municipi
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Departament de Medi Ambient i Habitatge
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Alta

Sense iniciar

4 mesos per redacció de
projecte d’intervenció. 1 any
per execució.

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Baixa

02.02.01, 05.03.01

Una vegada amb manteniment
anual durant un mínim de 10
anys

Estimació econòmica
8.450 euros pe redacció del projecte d’intervenció
execució a determinar pel projecte
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Possibilitat de trobar
finançament per entitats privades com Fundació Territori i Paisatge o obres socials de caixes
d’estalvi
Indicadors de seguiment
Ocells nidificants a l’espai (nº de parelles i diversitat)
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Codi Programa

Pla d’Acció Local

Millorar les zones verdes del
municipi
Redactar un projecte de diagnosi ambiental de les zones verdes i
05.03

Nom Programa

boscoses del municipi que incorpori una planificació de la seva
Codi Acció

adequació i proposta de creació de noves a través de criteris de

05.03.01.

sostenibilitat ambiental

Descripció de l’acció/justificació:
Acció que, en certa manera, suposa l’ampliació de l’anterior per incorporar les zones verdes ja
existents. La normativa del POUM actual proposa una sèrie de criteris de disseny de les zones
verdes noves, que haurien de ser valorats en el seu compliment per les zones verdes actuals.
En definitiva, es tracta d’un pla d’actuacions encaminat a reconduir zones verdes actuals per
fer-les més sostenibles (utilització d’espècies autòctones, substrats inerts, reducció del rec,
potenciació de la fauna silvestre, baix manteniment, possibilitats d’educació i interpretació
ambiental), així com identificar les noves generades pel creixement urbanístic i definir
aquestes mesures de manera específica per cada nova zona verda, incloent les masses
boscoses i l’arbrat viari
Objectiu:
Aconseguir un sistema de zones verdes sostenible
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, promotors privats
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Mig

Sense iniciar

6 mesos per redacció de
projecte d’intervenció. 4 anys
per execució en zones verdes
preexistents

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Mitja

05.02.01., 02.02.01.,
05.03.02

Una vegada per la redacció del
projecte. Manteniment anual
per les zones verdes

Estimació econòmica
10.150 euros pel projecte d’intervenció i diagnosi
execució a determinar pel projecte
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres. Línia de “Projectes innovadors i sostenibles” de la Diputació de
Tarragona per la redacció
Indicadors de seguiment
Consum d’aigua utilitzat pel reg de zones verdes / m2 de superfície de zones verdes
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Pla d’Acció Local

Codi Programa

Millorar les zones verdes del
municipi
Execució d’un projecte de jardí botànic d’espècies autòctones en

Codi Acció

una zona verda del municipi i diversificació botànica del Parc del

05.03.02.

Pujolet

05.03

Nom Programa

Descripció de l’acció/justificació:
Per facilitar les tasques d’educació ambiental, es proposa el disseny d’una zona verda nova o
la reconfiguració d’una existent encaminat a crear un jardí botànic (arboretum/arbustetum)
d’espècies de la flora autòctona del municipi, amb senyalització identificativa. Aquest
equipament, si es configurés amb un disseny adequat, podria ser també un interessant recurs
turístic, a causa de la manca d’equipaments d’aquest estil a la demarcació. Un indret adequat
podria ser la futura zona restaurada de la Saldonera, o potser la zona no arbrada annexa al
Parc del Pujolet, o el propi parc del Pujolet.
Independentment de que es configuri un jardí botànic, caldrà realitzar mesures de
diversificació botànica del Parc del Pujolet, actualment simplement una pineda, i que per tant
hauria d’incorporar plantes pròpies de les comunitats de brolla litoral, màquia litoral,
esbarzerar i alzinar litoral
Objectiu:
Aconseguir un equipament d’educació ambiental de primer ordre en base al sistema de zones
verdes del municipi
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Baix

Sense iniciar

4 mesos per redacció de
projecte d’intervenció. 1 any
per execució.

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Mitja

Acció que podria ser
una actuació
determinada per
05.03.01

Una vegada per redacció del
projecte. Posteriorment
manteniment anual

Estimació econòmica
14.490 euros pel projecte d’intervenció
execució a determinar pel projecte
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres. Redacció del projecte mitjançant la línia de “Projectes Innovadors i
Sostenibles” de la Diputació de Tarragona
Indicadors de seguiment
Número d’espècies vegetals interpretables a partir del sistema de zones verdes del municipi
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Pla d’Acció Local

Codi Acció

Millorar les zones verdes del
municipi
Redacció d’un Catàleg d’Arbres Monumentals, Notables i Singulars

05.03.03.

del terme municipal de Banyeres del Penedès

Codi Programa

05.03

Nom Programa

Descripció de l’acció/justificació:
A Banyeres del Penedès hi ha una sèrie d’arbres d’interès, com l’Om de la Plaça, alguns dels
arbres dels masos del territori o de les rieres, que no tenen cap tipus de
catalogació/protecció. L’acció proposa realitza un catàleg amb tots els exemplars arboris
(públics i privats) del municipi que a causa de la seva edat, mida, singularitat de l’espècie o
qualsevol altra motivació, siguin destacables en el context del municipi. Aquest catàleg hauria
d’establir els exemplars que haurien de constar de protecció municipal (arbres d’interès local,
catàleg de béns del POUM) o supramunicipal (arbre monumental, arbre d’interès comarcal) i
les mesures de protecció que s’estableixin
Objectiu:
Dotar de protecció al patrimoni arbori d’interès del municipi
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Departament de Medi Ambient i Habitatge, propietaris
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Baix

Sense iniciar

6 mesos per redacció del
catàleg.

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

baixa

11.01.01

Una vegada

Estimació econòmica
6.750 euros per la redacció del catàleg
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres. Posibilitat de demanar un ajut a la línia de “Projectes Innovadors i
Sostenibles” de la Diputació de Tarragona
Indicadors de seguiment
Nº d’exemplars que assoleixen catalogació definitiva de protecció

79

_____________
Limonium S.C.P

Agenda 21 de Banyeres del Penedès

Pla d’Acció Local

Codi Acció

Recuperar el medi natural en
zones degradades
Redactar el Pla Especial per recuperar i integrar paisatgísticament les

05.04.01.

infrastructures incorporant la reforestació dels talussos de la AP-7

Codi Programa

05.04

Nom Programa

Descripció de l’acció/justificació:
L’existència d’importants infrastructures de comunicació (com l’AP-7 i l’AP-2 i el seu nus de
connexions) o d’altres (com l’IDIADA) ha determinat diverses zones intersticials, amb
dificultat d’accés, que han quedat abandonades i paisatgísticament degradades. El POUM
actual incorpora una categoria de sòl específica per aquestes zones i determina la necessitat
de redactar un Pla Especial encaminat a establir mesures de recuperació i integració
paisatgística mitjançant, entre d’altres, de la reforestació. Aquesta mesura hauria també
d’establir-se tot al llarg de l’autopista AP-7, amb diversos talussos nus de vegetació
actualment molt visibles des dels nuclis urbans del municipi
Objectiu:
Disposar d’una eina urbanística per aconseguir una recuperació dels espais degradats amb
important impacte paisatgístic del municipi
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Departament de Medi Ambient i Habitatge, IDIADA,
ACESA, propietaris de terrenys
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Alta

Sense iniciar

8 mesos per redacció del Pla
Especial. 2 anys per tramitació

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

alta

05.04.02., 05.02.01.,

Una vegada, amb revisió

10.02.02

posterior

Estimació econòmica
12.450 euros per tramitació completa del Pla Especial
execució a determinar pel projecte
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres. IDIADA. ACESA. Possibilitat d’obtenir finançament a través de la
línia de “Projectes Innovadors i Sostenibles” de la Diputació de Tarragona
Indicadors de seguiment
Accions emanades del Pla Especial que s’executin
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Codi Programa

Pla d’Acció Local

Recuperar el medi natural en
zones degradades
Incorporar mesures de restauració ambiental i paisatgística a la
05.04

Nom Programa

Saldonera, amb connexió visual i ecològica entre les zones verdes
Codi Acció

dels Boscos del Priorat, la Saldonera i les masses forestals a l’entorn

05.04.02.

de l’ermita del Priorat

Descripció de l’acció/justificació:
Sigui quin sigui el destí final de la Saldonera – el POUM actual el cataloga com equipaments
destinat a la implantació d’usos esportius – el que està clar és que és un espai intersticial, a
la porta de dos dels nuclis urbans del municipi – Banyeres i els Boscos del Priorat – i que
necessita de mesures de rehabilitació i integració paisatgística. Així, serà necessari – integrat
en qualsevol projecte global de construcció d’equipaments o com un projecte específic –
redactar un projecte amb mesures de restauració paisatgística de l’antiga activitat extractiva
o el seu perímetre i connexió amb zones forestals preexistents mitjançant la reforestació amb
criteris de sostenibilitat, i la possibilitat d’introduir usos d’educació i interpretació ambiental
Objectiu:
Incorporar criteris de restauració de medi natural en qualsevol actuació a la Saldonera
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Departament de Medi Ambient i Habitatge
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Molt alta

Sense iniciar

6 mesos per redacció del
projecte. 2 anys per execució

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Alta

05.04.01., 05.02.01.

Una vegada, amb manteniment
de les actuacions

Estimació econòmica
11.950 euros per redacció del projecte
execució a determinar pel projecte
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres. Possibilitat d’obtenir finançament a través de la línia de “Projectes
Innovadors i Sostenibles” de la Diputació de Tarragona
Indicadors de seguiment
Anàlisi de la connectivitat ecològica entre masses forestals de Boscos del Priorat i l’ermita del
Priorat amb matriu de pixels
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Codi Programa

Pla d’Acció Local

Millorar el coneixement del
medi natural del municipi
Mesurar tota una sèrie d’indicadors ambientals com el seguiment de
05.05

Nom Programa

papallones diürnes amb la metodologia BMS, el Seguiment d’Ocells
Comuns de Catalunya (SOCC), el Cens d’Aus Nidificants, i el
Codi Acció

seguiment de macroinvertebrats aquàtics del torrent de Banyeres

05.05.01.

mitjançant l’establiment d’un grup estable del projecte Rius

Descripció de l’acció/justificació:
El coneixement que es té de la biodiversitat de medis naturals basats en paisatges periurbans
i agrícoles és actualment molt escàs. Aquest és també el cas de Banyeres on a més, la
creixent transformació urbanística del territori, està produint de ben segur canvis importants
als paràmetres de biodiversitat del municipi que poden ser intuits però no es quantifiquen.
L’acció proposa organitzar i finançar des del consistori accions concretes d’estudi de la
biodiversitat utilitzant metodologies ja assajades i comunes a molts llocs del Catalunya sobre
tres grups faunístics (papallones diürnes, aus i macroinvertebrats aquàtics) que a més són
bons indicadors ambientals.
Objectiu:
Tenir dades concretes sobre l’evolució de la biodiversitat al municipi per aconseguir un bon
bioindicador dels canvis esdevinguts
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Projecte
Rius (macroinvertebrats aquàtics), entitats conservacionistes, Museu de Granollers (BMS),
Grup Català d’Anellament (SOCC i Aus Nidificants)
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Alta

Sense iniciar

Tasca a realitzar anualment

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Baixa

01.04.01., 01.04.02.,
01.04.03., 01.04.04.,
05.01.01., 05.05.02

Cada metodologia té la seva
periodicitat, des del transecte
setmanal del BMS als dos
transectes anuals del SOCC

Estimació econòmica
2.450 euros per BMS
1.950 euros pel SOCC
3.450 euros pel Cens d’Aus Nidificants
1.350 euros pel cens de macroinvertebrats aquàtics
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres. Departamnet de Medi Ambient i Habitatge
Indicadors de seguiment
La pròpia acció és un indicador. Per establir la qualitat del treball realitzat, % de compliment
de la periodicitat demandada per cada metodologia
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Pla d’Acció Local

Codi Programa

Millorar el coneixement del
medi natural del municipi
Elaborar un estudi complet, amb les dades anteriors i d’altres, sobre

Codi Acció

els beneficis ambientals del paisatge agrícola tradicional en la

05.05.02.

conservació de la biodiversitat

05.05

Nom Programa

Descripció de l’acció/justificació:
Com s’ha insistit, a Banyeres del Penedès i per extensió a tota la plana del Penedès, la
conservació de la biodiversitat depèn del manteniment de paisatges agrícoles tradicionals de
qualitat. Els estudis d’indicadors ambientals referits a l’acció anterior reporten nombroses
dades d’interès, però existeixen a més nombrosos estudis realitzats sobre paisatges agrícoles
com el penedesenc i la seva importància. L’acció implica el finançament, mitjançant una beca
o un conveni, d’un estudi específic sobre la biodiversitat i el medi agrari del municipi, amb
referències a territoris circumdants, i la seva posterior edició
Objectiu:
Estudiar els valors naturals del medi agrari del municipi i difondre’n els resultats
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès,entitats conservacionistes, Departament de Medi
Ambient i Habitatge
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Baix

Sense iniciar

1 any (un cicle natural) per
realització de l’estudi i 6 mesos
per entrega resultats, edició i
impressió

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

alta

01.04.04., 05-05.01

Una vegada

Estimació econòmica
6.950 euros per realització de l’estudi
10.450 euros per edició treball
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres. Possibilitat d’obtenir finançament a través de la línia de “Projectes
Innovadors i Sostenibles” de la Diputació de Tarragona. Possibilitat d’arribar a acords amb el
Centre d’Estudis Penedesencs per l’edició com a monogràfic
Indicadors de seguiment
Enquesta futura sobre el gran de coneixement del medi natural als ciutadans de Banyeres
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Codi Programa

Pla d’Acció Local

Afavorir
les
energies
renovables amb baix impacte
paisatgístic
Acolliment a subvencions oficials per la col·locació de plaques
06.01

Nom Programa

Codi Acció

fotovoltaiques per la generació d’energia a les instal·lacions

06.01.01.

municipals i a l’escola

Descripció de l’acció/justificació:
Existeixen ja al país nombrosos exemples d’edificis públics equipats amb plaques o conjunts
de plaques fotovoltaiques, connectades a la xarxa, que produeixen electricitat. L’acció
proposa redactar un estudi-projecte encaminat a identificar els edifics que per les seves
característiques (orientació, tipus de teulada, tipus d’instal·lació elèctrica) són més adequats
per instal·lar plaques solars fotovoltaiques, així com projectar les instal·lacions
Objectiu:
Donar exemple amb la generació d’electricitat a les dependències municipals
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat (Oficina contra el Canvi Climàtic), ICAEN, IDAE
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Baix (mig segons criteri tècnic)

Sense iniciar

1 any i mig per redacció
d’estudi i projecte, tramitació i
execució

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

alta

06.01.02, 06.01.03,

Una vegada

06.02.03., 03.01.01
Estimació econòmica
9.950 euros per realització de l’estudi
cost de la instal·lació variable segons dimensió final, i el que determini el projecte executiu
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres. Possibilitat d’obtenir finançament a través d’ajuts anuals de
l’Institut Català de l’Energia i/o de l’Instituto de Diversificación y Ahorro Energético
Indicadors de seguiment
Kwh produïts a les instal·lacions municipals / kwh consumits a les instal·lacions municipals
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Codi Programa

Pla d’Acció Local

Afavorir
les
energies
renovables amb baix impacte
paisatgístic
Instal·lació de captadors solars per escalfar aigua sanitària als
06.01

Nom Programa

edificis municipals antics i nous amb demanda ACS, així com
Codi Acció

bonificació en IBI si s’instal·la energia fototèrmica en habitatges

06.01.02.

particulars preexistents

Descripció de l’acció/justificació:
L’acció proposa mecanismes per afavorir les instal·lacions de plaques fototèrmiques per
generar aigua calenta sanitària en habitatges preexistents – més enllà de la normativa del
POUM que preveu la instal·lació a qualsevol tipus d’habitatge. Per això proposa una mesura
senzilla com és la bonificació de l’IBI, que hauria de plasmar-se en una ordenança sobre
captadors solars. Per donar exemple, l’ajuntament hauria d’acometre la instal·lació de
captadors solars en els edificis públics de la seva propietat que necessitin d’aigua calenta
(centres cívics, vestidors d’instal·lacions esportives, seu municipal, llar d’infants, escola...)
Objectiu:
Donar exemple amb la utilització d’energies renovables a les dependències municipals per
fomentar instal·lacions en habitatges preexistents
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat (Oficina contra el Canvi Climàtic), ICAEN, IDAE
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Alta

Sense iniciar

1 any per redacció d’estudi i
projecte, tramitació i execució a
les instal·lacions municipals
1 any per redactar i aprovar
una ordenança solar

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

alta

06.01.01., 06.02.03.,
03.01.01

Una vegada

Estimació econòmica
6.150 euros per realització de l’estudi
sense cost – més enllà de la pèrdua d’ingressos – en la bonificació d’IBIs
cost de les instal·lacions variable segons dimensió final, i el que determini el projecte executiu
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres. Possibilitat d’obtenir finançament a través d’ajuts anuals de
l’Institut Català de l’Energia i/o de l’Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, tant per
l’ajuntament com per particulars
Indicadors de seguiment
m2 de captadors solars per ACS/m2 de teulades existents al municipi
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Pla d’Acció Local

Codi Acció

Afavorir
les
energies
renovables amb baix impacte
paisatgístic
Establir una central fotovoltaica en terrenys degradats entre

06.01.03.

infrastructures o polígons industrials

Codi Programa

06.01

Nom Programa

Descripció de l’acció/justificació:
Actualment s’estan desenvolupant al país nombrosos projectes de centrals fotovoltaiques de
mida i potència molt diversa, ja que les condicions de preu de venda de l’energia fan molt
favorable aquesta activitat. L’acció proposa que l’ajuntament fomenti la instal·lació d’alguna
central fotovoltaica en indrets amb característiques paisatgístiques poc reeixides, com podrien
ser alguns terrenys entre infrastructures – tenint en compte, però de no afectar elements del
patrimoni etnològic – o en àrees industrials. L’ajuntament podria actuar com facilitador –
contactant promotors d’aquests projectes i assegurant ràpides tramitacions – o bé com un
propi promotor.
Objectiu:
Aconseguir un impuls important a la generació d’energies renovables al municipi
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat (Oficina contra el Canvi Climàtic), ICAEN, IDAE. Empreses del sector
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Baix

Sense iniciar

1 any i mig per redacció
d’estudi i projecte (incloent
estudi d’impacte i integració
paisatgística), tramitació i
execució

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

alta

06.01.01., 05.04.01

Una vegada

Estimació econòmica
Sense costos per l’ajuntament; en principi només actuaria com a “facilitador”. Si volgués
actuar com a “promotor”, ficar costos de projectes concrets
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres. Possibilitat d’obtenir finançament a través d’ajuts anuals de
l’Institut Català de l’Energia i/o de l’Instituto de Diversificación y Ahorro Energético si
l’ajuntament actua com a promotor
Indicadors de seguiment
Kwh d’’energia renovable produïts al municipi / kwh consumits al municipi
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Pla d’Acció Local

Codi Acció

Afavorir
les
energies
renovables amb baix impacte
paisatgístic
Establir un servei tècnic extern que certifiqui l’acompliment dels

06.01.04.

requisits ambientals del POUM quant a l’energia

Codi Programa

06.01

Nom Programa

Descripció de l’acció/justificació:
La normativa del POUM implica que tots els nous edificis a construir al municipi hauran de
complir tots i cadascun dels requisits d’eficiència i estalvi energètic imposats pel Decret
d’Ecoeficiència. Per garantir que així sigui real, l’ajuntament hauria de disposar d’un servei de
supervisió extern especialitzat – o formar específicament alguns dels tècnics de la casa - que
revisi els projectes prèviament a l’obtenció de llicències i que tingui capacitat d’inspecció
durant les obres per garantir l’execució de les mesures.
Objectiu:
Aconseguir l’acompliment efectiu de les mesures d’eficiència energètica proposades per la
normativa del POUM
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat, ICAEN.
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Molt alta

Sense iniciar

Immediat una vegada entri en
vigor el POUM

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Alta

02.01.03., 06.01.02.,

Servei continu

11.01.01.,
Estimació econòmica
450 euros al mes per 7 hores de feina externa de revisió de projectes i visites d’obra
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres.
Indicadors de seguiment
Kwhany/habitatge al municipi de Banyeres

87

_____________
Limonium S.C.P

Agenda 21 de Banyeres del Penedès

Codi Programa

Pla d’Acció Local

Afavorir
la
conscienciació
social sobre el canvi climàtic
Dimensionar les futures emissions de CO2 a quantitats
06.02

Nom Programa

compensables amb reforestacions. Establiment de normativa per no
autoritzar activitats que emetin, per elles mateixes o pel transport que
Codi Acció

requereixin, més CO2 del que es podria absorvir pel total de bosc

06.02.01.

(l’existent i que es pugui plantar) més l’activitat agrícola

Descripció de l’acció/justificació:
Per poder plantejar aquesta acció, s’ha de tenir un coneixement més adequat del que les
masses forestals i agrícoles del municipi puguin absorbir quant a la seva capacitat embornall.
Les activitats econòmiques i de serveis – inclosa l’acció municipal – emeten gasos d’efecte
hivernacle pel seu consum energètic i la seva mobilitat associada. Les activitats econòmiques,
quan demanin llicència, haurien de presentar un complet balanç de les emissions de CO2 de
la seva construcció i funcionament, i un pla per compensar aquestes emissions mitjançant
reforestació in situ (a Banyeres del Penedès) o ex situ. Això mateix serà també obligatori per
l’ajuntament que, una vegada conegudes les seves emissions, haurà de plantejar un
programa de reforestació associat. Aquesta acció s’haurà de convertir en una ordenança
La Fundació Natura ofereix aquesta possibilitat de servei a empreses i entitats, tant amb
projectes de regeneració de boscos a Espanya com en alguns indrets del tercer món
Objectiu:
Implicar les empreses del municipi en la lluita contra el canvi climàtic
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Oficina contra el Canvi Climàtic, empreses
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Molt alt

Sense iniciar

1 any per tenir dissenyada i
aprovada una ordenança

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Alta

06.01.04., 06.02.02.,

Contínua en la seva execució

11.01.01., 02.01.03
Estimació econòmica
Caldrà realitzar l’estudi corresponent quant a l’ajuntament.
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès per la seva pròpia activitat, empreses particulars per les
seves
Indicadors de seguiment
Nº d’hectàrees reforestades en relació a les llicències d’activitat
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Codi Programa

06.02

Pla d’Acció Local

Nom Programa

Afavorir
la
conscienciació
social sobre el canvi climàtic

Codi Acció
06.02.02.

Establir una comptabilitat energètica municipal

Descripció de l’acció/justificació:
L’activitat municipal gasta energia de molt diverses maneres: enllumenat públic,
funcionament dels pous, instal·lacions i edificis municipals, vehicle municipal... L’acció
proposa dissenyar una senzilla metodologia per introduir les dades de facturació de les
companyies de serveis energètics a l’ajuntament i obtenir així una comptabilitat del consum
energètic global del municipi, podent-la traduir a emissions de gasos d’efecte hivernacle
Objectiu:
Tenir coneixement de la contribució de l’activitat municipal al canvi climàtic
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès. ICAEN. Empreses subministradores (FECSA-ENDESA,
Repsol...)
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Baixa (consideració tècnica mitja)

Sense iniciar

3 mesos

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

baixa

06.02.01., 01.04.04.

Activitat a realitzar de manera
contínua

Estimació econòmica
ICAEN pot facilitar assessorament sobre metodologia a emprar. No ha de tenir cost en el seu
manteniment. Ho pot realitzar perfectament algun tècnic de l’ajuntament format
específicament.
Fonts de finançament
Cost internalitzat a l’activitat municipal
Indicadors de seguiment
Manteniment en el temps de l’activitat de comptabilització
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Pla d’Acció Local

Codi Programa

Afavorir
la
conscienciació
social sobre el canvi climàtic
Realització d’una campanya informativa de les mesures que es

Codi Acció

poden prendre a casa i als establiments per racionalitzar el consum

06.02.03.

d’energia

06.02

Nom Programa

Descripció de l’acció/justificació:
L’Ajuntament pot organitzar una campanya d’educació ambiental específicament destinada
a millorar els hàbitats sobre consum energètic, estalvi i eficiència dels ciutadans i les
activitats econòmiques. Aquesta campanya utilitzaria tant els mitjans disponibles – Butlletí
Municipal, Ràdio Banyeres – com la difusió de tríptics o material gràfic, la realització d’un
cicle de conferències sobre la temàtica i la realització de tallers pràctics en una data
assenyalada – Dia Mundial del Medi Ambient o d’altres – Nant oberts al tot el públic com a
l’escola.
Objectiu:
Afavorir la conscienciació ciutadana sobre l’actitud individual com forma de lluita contra el
canvi climàtic
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Diputació
de Tarragona, ICAEN
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

baixa

Sense iniciar

Curs 2007-2008

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

baixa

06.01.01., 06.02.02., 01.04.02.,

Hauria de realitzar-se

01.04.03, 01.04.,04, 07.01.04.,

bianualment

08.02.01
Estimació econòmica
8.450 euros per una campanya multiacció com l’explicada a l’apartat de descripció de l’acció
Fonts de finançament
Línia d’actuacions d’educació ambiental de la Diputació de Tarragona
Indicadors de seguiment
Consum de kwh any/habitatge a Banyeres del Penedès
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Codi Programa

06.02

Pla d’Acció Local

Nom Programa

Afavorir
la
conscienciació
social sobre el canvi climàtic

Codi Acció
06.02.04.

Substituir el vehicle municipal per un vehicle híbrid

Descripció de l’acció/justificació:
L’Ajuntament de Banyeres del Penedès disposa actualment d’un vehicle – pick-up – que
generalment porta l’algutzil per la realització de les seves tasques. L’acció incorpora la
consideració que ha de fer l’ajuntament, en el moment en que s’abordi la substitució de
l’actual vehicle o l’adquisició de nous, de considerar la compra d’un vehicle amb tecnologia
híbrida o la més eficient disponible en el seu moment per intentar reduir el consum de
combustibles fòssils
Objectiu:
Donar exemple a la ciutadania sobre les possibilitats existents per adquirir vehicles de baix
consum
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

baix

Sense iniciar

Depenent del desig de
renovació de l’actual vehicle

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

baixa

06.02.01., 06.02.02.,

Tantes vegades com vehicles

06.02.03

s’adquireixin o renovin

Estimació econòmica
20.000 euros mínim (preu actual de Toyota Prius)
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Indicadors de seguiment
Consum de gasoil/gasolina dels vehicles municipals/km recorreguts
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Codi Programa

Pla d’Acció Local

Prevenir
la
contaminació
lumínica
Estudi dels resultats de l’inventari de l’enllumenat públic de la
06.03

Nom Programa

companyia gestora actual i establir els mecanismes tècnics i legals
en forma de pla d’etapes per la substitució gradual amb l’objectiu
Codi Acció

d’assoliment de la màxima eficiència energètica i mínima

06.03.01.

contaminació lumínica

Descripció de l’acció/justificació:
La companyia encarregada del manteniment del sistema d’enllumenat públic a Banyeres del
Penedès disposa d’un inventari del sistema amb identificació d’aquelles zones amb
enllumenat poc eficient o contaminant lumínicament. Es tracta d’establir un calendari àgil i
definitiu de substitució de totes aquelles zones ineficients per tipus d’enllumenat adequat
Objectiu:
Reduir el consum d’energia elèctrica municipal i la contaminació lumínica
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, ICAEN
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

alt

S’han realitzat alguns
projectes de
substitució

Termini no més alt de 6 anys

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Alta pel cost

06.02.01., 06.02.02,

Contínua a mesura que existeixi

06.03.02

tecnologia disponible més
eficient

Estimació econòmica
Establir una reserva mínima de 30.000 euros per substitució de l’enllumenat
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès. Possibilitat de demanar ajuts a ICAEN i Departament
de Medi Ambient i Habitatge
Indicadors de seguiment
Consum elèctric de l’enllumenat públic municipal / nº de punts de llum existents
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Pla d’Acció Local

Codi Acció

Prevenir
la
contaminació
lumínica
Reducció de la il·luminació del municipi a fi de disminuir la

06.03.02

contaminació lumínica

Codi Programa

06.03

Nom Programa

Descripció de l’acció/justificació:
En base a l’acció anterior, establir aquelles zones del municipi que tenen sobreil·luminació –
lligada també a il·luminació particular d’activitats econòmiques – i realitzar les actuacions
necessàries per instar a la seva reducció, ja sigui mitjançant la eliminació de punts de llum, ja
sigui mitjançant la instal·lació de reguladors d’horari i limitadors de flux, ja sigui per
convenciment a les empreses privades de que millorin l’eficiència del seu enllumenat.
Objectiu:
Eliminar il·luminació innecessària al municipi
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Departament de Medi Ambient i Habitatge i
empreses/instal·lacions amb iluminació publicitària o de façanes
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

baixa

Sense iniciar

Estudi i actuacions haurien
d’estar realitzades en dos anys

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

mitja

06.02.01., 06.02.02,

Una vegada, tot i que s’hauria

06.03.01

sempre de vigilar la il·luminació
en el sector privat

Estimació econòmica
Depenent de l’estimació que es realitzi a l’estudi específic
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Indicadors de seguiment
Ajusts realitzats a la xarxa d’enllumenat públic
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Pla d’Acció Local

Codi Programa

Millorar el percentatge
recollida selectiva
Estudiar la conveniència del canvi de sistema (porta a porta,

Codi Acció

contenidors soterrats), incloent la recollida selectiva de matèria

07.01.01.

orgànica

07.01

Nom Programa

de

Descripció de l’acció/justificació:
Els actuals nivells de recollida selectiva a Banyeres del Penedès són bastant pobres, com
passa en bona part dels municipis amb un sistema en base a contenidors de superfície i
sense recollida de matèria orgànica. L’acció proposa realitzar un estudi específic pel municipi
de Banyeres del Penedès sobre la conveniència tècnica i econòmica d’implantar altres
sistemes de recollida de residus, tenint també en consideració les particularitats físiques de la
via pública als nuclis de població de Banyeres i buscant com objectiu l’augment important de
la recollida selectiva
Objectiu:
Disposar d’un ampli ventall de possibilitats d’elecció sobre el sistema de recollida selectiva
més adequat segons criteris de cost i percentatge de recollida
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres el Penedès, Agència de Residus de Catalunya, Consell Comarcal del
Baix Penedès
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Baixa (mitja segons criteri
tècnic)

Sense iniciar

1 any per tenir un estudi realitzat

Dificultat

Transversalitats

Periodicitat

01.04.02., 01.04.03,
01.04.,04, 06.02.03.,
08.02.01, 07.01.02.,
07.01.04

En principi una vegada, però les
condicions podrien canviar si altres
municipis de la comarca o veïns
s’interessen en mancomunar
serveis

d’implementació
Baixa per la realització
d’un estudi. Alta pel canvi
de sistema

Estimació econòmica
8.500 euros per la realització d’un estudi de viabilitat tècnica i econòmica, i de prospecció de
resultats futurs
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès. Podria demanar ajut a l’Agència de Residus de
Catalunya o impulsar, amb d’altres municipis de la comarca, la realització d’un estudi conjunt
per part del Consell Comarcal del Baix Penedès
Indicadors de seguiment
Una vegada executat el canvi de sistema, evolució dels percentatges de recollida selectiva
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Pla d’Acció Local

Codi Programa

Millorar el percentatge de
recollida selectiva
Estudiar la situació actual de les bateries de contenidors i reubicar

Codi Acció

aquelles ineficients o augmentar-ne el nombre a fi de millorar i

07.01.02.

facilitar el sistema de recollida selectiva

07.01

Nom Programa

Descripció de l’acció/justificació:
Mentre no s’afronti un canvi de sistema, serà bo realitzar una reflexió sobre l’eficiència del
sistema actual, avaluant, conjuntament amb els veïns, les ubicacions actuals per detectar
aquelles bateries de contenidors poc eficients – amb poca aportació – o aquelles àrees on es
produeix una saturació dels contenidors existents, per tal de plantejar-se la possibilitat de
canvis d’ubicació o augment del nombre de contenidors o bateries
Objectiu:
Facilitar l’augment de la recollida selectiva amb el sistema actual
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres el Penedès, Agència de Residus de Catalunya, Consell Comarcal del
Baix Penedès
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Baix

Sense iniciar

6 mesos

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Baixa

07.01.01., 07.01.04

En principi una vegada, però
s’haurà de reavaluar l’èxit de les
mesures preses

Estimació econòmica
Cal valorar quin cost pot tenir l’augment de punts de recollida amb el Consell Comarcal del
Baix Peendès i l’empresa concessionària
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès.
Indicadors de seguiment
Quantitats de recollida selectiva en termes absoluts i també relatius segons nombre de
contenidors
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Codi Programa

Pla d’Acció Local

Millorar el percentatge de
recollida selectiva
Creació d’una deixalleria intermunicipal pels municipis de Banyeres
07.01

Nom Programa

del Penedès, Llorenç del Penedès, Sant Jaume dels Domenys i
Codi Acció

l’Arboç, que inclogui un espai de tractament de residus de la

07.01.03.

construcció

Descripció de l’acció/justificació:
L’actual deixalleria comarcal de Bellvei resulta insuficient – tant per dimensió com per
distància – per facilitar l’aport dels residus als banyerencs/ques i a d’altres municipis veïns,
com l’Arboç, Llorenç del Penedès o Sant Jaume dels Domenys. El POUM de Banyeres, a més,
preveu un espai destinat a equipament de deixalleria. L’acció proposa que, conjuntament
amb els municipis citats, i si és possible la participació del Consell Comarcal i l’Agència
Catalana de Residus s’avaluï la possibilitat de construir una nova deixalleria en aquesta zona
de l’est de la comarca, a la ubicació determinada pel POUM o d’altre millor si és que existeix, i
a més amb un espai específic de recollida i tractament-reciclatge de residus de la construcció
Objectiu:
Disposar d’una instal·lació més propera que permeti la recollida selectiva de les fraccions no
disposables a contenidors de carrer i disminueixi la problemàtica dels petits abocaments de
runa i andròmines
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres el Penedès, Agència de Residus de Catalunya, Consell Comarcal del
Baix Penedès, Ajuntament de Llorenç del Penedès, Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys,
Ajuntament de l’Arboç
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

alt

Sense iniciar – més
enllà de la previsió
urbanística al POUM

1 any per tenir un projecte concret
redactat, mig anys més per la seva
aprovació, 1 any per construcció

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

alta

07.01.04

Una vegada

Estimació econòmica
La redacció del projecte podria ser assumida pels serveis tècnics del Consell Comarcal del
Baix Penedès. L’execució dependria d’allò determinat pel projecte
Fonts de finançament
Ajuntaments implicats, Consell Comarcal del Baix Penedès i Agència de Residus de Catalunya
Indicadors de seguiment
Una vegada construïda la nova deixalleria, evolució dels usuaris de la instal·lació
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Pla d’Acció Local

Codi Acció

Millorar el percentatge de
recollida selectiva
Realitzar campanyes d’educació ambiental destinades a la totalitat de

07.01.04.

la població

Codi Programa

07.01

Nom Programa

Descripció de l’acció/justificació:
Els actuals nivells de recollida selectiva a Banyeres del Penedès són bastant pobres, qüestió
que, a més de les deficiències del sistema existent, determina un baix grau de conscienciació
ciutadana. L’acció planteja dissenyar i executar una campanya intensiva de conscienciació
ciutadana sobre la importància de la recollida selectiva de residus i la minimització a casa,
incloent el disseny de material gràfic, la informació als mitjans municipals (Butlletí Municipal i
Ràdio Banyeres), la realització d’activitats al carrer (tallers i espectacles) i a l’escola (auditoria
de residus municipals, tallers)
Objectiu:
Augmentar la conscienciació dels ciutadans sobre la importància de la correcta gestió dels
residus
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres el Penedès, Agència de Residus de Catalunya, Consell Comarcal del
Baix Penedès, Diputació de Tarragona
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

alt

Sense iniciar

1 any

Dificultat

Transversalitats

Periodicitat

06.02.04., 01.04.02., 01.04.03,
01.04.,04, 07.01.01., 07.01.02.,
07.01.03., 08.02.01, 07.02.01

Una vegada cada dos anys

d’implementació
Baixa

Estimació econòmica
9.500 euros per la realització d’una campanya completa mutiacció com la que s’explica a
l’apartat descripció de l’acció
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès. Línia d’activitats d’educació ambiental de la Diputació
de Tarragona. Línies d’ajut de l’Agència de Residus de Catalunya
Indicadors de seguiment
Una vegada s’hagi executat, evolució dels percentatges de recollida selectiva
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Codi Programa

07.02

Pla d’Acció Local

Nom Programa

Facilitar alternatives a la gestió
dels residus domèstics

Codi Acció
07.02.01.

Foment del compostatge per part dels particulars

Descripció de l’acció/justificació:
L’estructura urbanística de Banyeres del Penedès, amb una quantitat important d’habitatges
unifamiliars amb jardí, permet la instal·lació de compostadors familiars on els usuaris
gestionin bona part de la seva matèria orgànica. Per fomentar aquesta pràctica, l’ajuntament
de Banyeres del penedès pot realitzar una bonificació de l’impost de la brossa als habitatges
que en disposin i les utilitzin efectivament. La campanya necessària per donar a conèixer
aquesta novetat podria estar inclosa a l’acció anterior
Objectiu:
Facilitar la reducció de la matèria orgànica abocada als contenidors de rebuig del carrer
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres el Penedès, Agència de Residus de Catalunya
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Baix

Sense iniciar

1 any per tenir una
modificació de la normativa
de l’impost de la brossa

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Baixa per l’acció en si, resultats

07.01.01., 07.01.04.,

Una vegada

incerts

07.02.02

Estimació econòmica
Sense costos més enllà de la reducció d’ingressos per impost de brossa que pot veure’s
compensada per la reducció de despeses en la gestió de residus
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès. Podria demanar ajut a l’Agència de Residus de
Catalunya
Indicadors de seguiment
Nº de compostadors individuals instal·lats al municipi
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Pla d’Acció Local

Codi Acció

Facilitar alternatives a la gestió
dels residus domèstics
Instal·lació d’un compostador al pati de l’escola i inclusió del seu

07.02.02.

funcionament a les activitats del centre

Codi Programa

07.02

Nom Programa

Descripció de l’acció/justificació:
Tenir un compostador funcionant al pati de l’escola té un potencial didàctic enorme, i a més
facilita la reducció dels residus orgànics generats per la pròpia escola. L’acció consisteix en
formar al personal lectiu i als encarregats del menjador escolar sobre la possibilitat i
funcionament d’un compostador, així com dotar l’escola dels materials didàctics adequats per
poder aprofitar aquest fet.
Objectiu:
Fomentar el coneixement de la matèria orgànicai les seves característiques entre els escolars
del municipi
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres el Penedès, Agència de Residus de Catalunya
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Baix

Sense iniciar

2 mesos

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Baixa per l’acció en sí, tot i que

07.01.04., 07.02.02,

Una vegada

costa mantenir una continuïtat

01.04.01., 03.01.01

en el seu funcionament
Estimació econòmica
1000 euros per l’adquisició d’un compostador de mida mitjana i de material didàctic/lectiu
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès. Podria demanar ajut a l’Agència de Residus de
Catalunya
Indicadors de seguiment
Quantitats de residus tractats al compostador escolar
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Pla d’Acció Local

Codi Programa

Facilitar alternatives a la gestió
dels residus domèstics
Fer campanyes de sensibilització ambiental (gots reutilitzables,

Codi Acció

instal·lació de contenidors de recollida selectiva) durant els actes de

07.02.03.

la festa major i festes populars

07.02

Nom Programa

Descripció de l’acció/justificació:
Les festes populars solen ser activitats que generen gran quantitat de residus i fomenten el
malbaratament de recursos. L’actuació proposa realitzar una ambientalització de la festa
major i altres actes populars mitjançant la situació de contenidors de recollida selectiva
específics per als actes de carrer i la utilització de gots reutilitzables o degradables, a més
d’altres sistemes que es puguin considerar
Objectiu:
Fomentar el comportament ambientalment responsable a les festes del municipi
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres el Penedès, Agència de Residus de Catalunya
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Baix

Sense iniciar

A la següent festa o activitat
popular

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Baixa per l’acció en sí, tot i que

01.02.03., 07.01.04

Tantes vegades com festes es
realitzin

costa consienciar els ciutadans
sobre canvis de comportament
en festes populars
Estimació econòmica
2000 euros per l’adquisició de materials específics
Fonts de finançament

Ajuntament de Banyeres del Penedès. Podria demanar ajut a l’Agència de Residus de
Catalunya
Indicadors de seguiment
Quantitats de residus recollits al carrer en el marc de les festes
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Codi Programa

07.02

Pla d’Acció Local

Nom Programa

Facilitar alternatives a la gestió
dels residus domèstics

Codi Acció
07.02.04.

Elaboració d’un pla de gestió de residus causats per l’activitat municipal

Descripció de l’acció/justificació:
L’activitat municipal en totes les seves variants genera una quantitat no menyspreable de
residus assimilables en la seva major part a residus domèstics (papers, envasos, toners...).
Petites quantitats d’aquests, com part del paper, es recullen separadament, però no existeix un
sistema estandaritzat de recollida i gestió dels residus de l’activitat municipal. Es proposa
dissenyar un sistema senzill de classificació i recollida de residus, conegut, acceptat i practicat
per tots els treballadors municipals.
Objectiu:
Gestionar de manera ambientalment correcta els residus generats per l’activitat municipal
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres el Penedès, Agència de Residus de Catalunya
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Mig

Sense iniciar

5 mesos per tenir dissenyat un
sistema i haver realitzat la
formació als treballadors
municipals

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Baixa per l’acció en sí, tot i que

07.02.02., 07.03.03.,

Una vegada

costa mantenir una continuïtat

06.02.02., 07.01.03,

en el seu funcionament

01.04.04., 07.02.05

Estimació econòmica
2000 euros per la realització d’un estudi/proposta de sistema de gestió
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès. Podria demanar ajut a l’Agència de Residus de Catalunya.
Es podria demanar ajut per la redacció de l’estudi a la línia de Projectes Innovadors i Sostenibles
de la Diputació de Tarragona
Indicadors de seguiment
% de residus produïts per l’activitat municipal recollits selectivament
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Pla d’Acció Local

Codi Programa

Facilitar alternatives a la gestió
dels residus domèstics
Adopció d’una política de compres responsable i sostenible per part

Codi Acció

de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, amb l’adopció d’un

07.02.05.

protocol de compres

07.02

Nom Programa

Descripció de l’acció/justificació:
L’activitat municipal requereix de l’adquisició d’importants quantitats de materials consumibles
pels quals, evidentment, existeixen nombrosíssims subministradors possibles. L’acció planteja
la possibilitat d’incorporar un protocol de compres basat en diverses característiques de
consum responsable (productes amb característiques ambientals positives en la seva
producció i explotació, i generats en condicions de producció socialment equitatives). Aquest
protocol hauria de marcar els criteris necessaris per a que les empreses de subministrament
de béns ofertin a l’ajuntament, així com els criteris a emprar pel responsable de compres
alhora d’escollir els béns a adquirir
Objectiu:
Fomentar des de l’activitat municipal el consum responsable i ambientalment correcte
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres el Penedès
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Baix

Sense iniciar

5 mesos per tenir dissenyat un
sistema i haver realitzat la formació
als treballadors municipals

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Baixa per l’acció en sí, tot i que

01.04.04., 07.02.04

Una vegada, revisable segons el
tipus de funcionament que tingui

costa mantenir una continuïtat
en el seu funcionament
Estimació econòmica

1000 euros per la realització d’un estudi/proposta de sistema de gestió
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès. Es podria demanar ajut per la redacció de l’estudi a la
línia de Projectes Innovadors i Sostenibles de la Diputació de Tarragona
Indicadors de seguiment
% de valor de béns adquirits sota els criteris d’aquest protocol de compres
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Codi Programa

Pla d’Acció Local

Millorar la gestió als grans
productors comercials i de
petita indústria
Campanya informativa del tractament de residus de les activitats de
07.03.

Nom Programa

Codi Acció

serveis (fusteria, serralleria), de les petites botigues de comestibles i

07.03.01.

els establiments de restauració

Descripció de l’acció/justificació:
Les activitats econòmiques de mida petita del municipi de Banyeres del Penedès produeixen
quantitats no insignificants de residus, alguns assimilables a domèstics i d’altres a industrials.
L’acció consisteix en estimar els residus que es generen en aquestes activitats – mitjançant la
revisió de la documentació de les llicències ambientals de les activitats – i posteriorment la
preparació d’una campanya informativa específica sobre bones pràctiques de gestió d’aquests
residus (minimització, borsa de subproductes, gestors...) que seria comunicada
individualment als gerents d’aquestes empreses
Objectiu:
Gestionar de manera ambientalment correcta els residus generats per les petites activitats
econòmiques
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres el Penedès, Agència de Residus de Catalunya
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Baix

Sense iniciar

4 mesos per tenir dissenyada un
model informatiu i 4 mesos per
realització de campanya

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Mitjana

07.01.04., 02.01.03

Una vegada, tot i que a repetir
cada vegada que s’obre una nova
activitat

Estimació econòmica
4.500 euros per un assessorament extern que realitzi l’avaluació i la campanya
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès. Podria demanar ajut a l’Agència de Residus de
Catalunya. Es podria demanar ajut per la redacció de l’estudi a la línia de Projectes
Innovadors i Sostenibles de la Diputació de Tarragona
Indicadors de seguiment
% de residus produïts per les activitats econòmiques informades recollits selectivament
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Codi Programa

08.01

Pla d’Acció Local

Nom Programa

Millorar
la
d’abastament

infrastructura

Codi Acció
08.01.01.

Acabament de l’anella de la xarxa d’abastament

Descripció de l’acció/justificació:
La xarxa d’abastament d’aigua potable del municipi de Banyeres del Penedès distribueix aigua
a tots els nuclis – exceptuant el Priorat de Banyeres – des dels dipòsits del nucli de Banyeres,
en dues direccions – cap a Saifores i cap als Boscos del Priorat - sense connexió. El projecte
contempla la construcció d’una conducció que permeti tancar una anella amb tota la xarxa
d’abastament i per tant configuri una major capacitat de gestió en tots dos sentits, superant
així problemes que puguin existir d’incidents a la xarxa i permetre sectorialitzar per
reparacions, control o subministrament
Objectiu:
Modernitzar la xarxa d’abastament per flexibilitzar la seva gestió
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres el Penedès, Agència Catalana de l’Aigua, companyia gestora
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Baix (mig segons criteri tècnic)

iniciat

Dos anys

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

alta

08.01.02., 08.03.01.

Una vegada

Estimació econòmica
832.603,40 euros pendents
Fonts de finançamament
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Agència Catalana de l’Aigua
Indicadors de seguiment
Número d’incidències en subministrament esdevingudes
Pèrdues a la xarxa
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Pla d’Acció Local

Codi Acció

Millorar
la
infrastructura
d’abastament
Informatització de la presa de dades i el control de la xarxa

08.01.02.

d’abastament

Codi Programa

08.01

Nom Programa

Descripció de l’acció/justificació:
L’acció consisteix en situar mesuradors multiparamètrics en diversos punts de la xarxa com
pous i dipòsits, o arquetes de desdoblament, que mesurin en continu cabals i qualitats amb
dades transmeses a una centraleta de control. La dotació d’aquest servei permet gestionar
d’una manera molt més eficient la xarxa, permetent el coneixement de les pèrdues en els
diversos sectors, detectant problemàtiques de qualitat i altres incidències en el servei
Objectiu:
Assolir una gestió eficient de la xarxa d’abastament
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Agència Catalana de l’Aigua, companyia gestora
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Baix (mig segons criteri tècnic)

Iniciat - adjudicat

1 any

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Alta

08.01.01

Una vegada

Estimació econòmica
3874,61 euros
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Indicadors de seguiment
Número d’incidències en subministrament esdevingudes
Pèrdues a la xarxa
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Codi Programa

Pla d’Acció Local

Codi Acció

Fomentar l’estalvi d’aigua
08.02
Nom Programa
Divulgació de criteris de sostenibilitat de l’aigua a través de campanyes

08.02.01.

de sensibilització per l’estalvi

Descripció de l’acció/justificació:
Els actuals nivells de consum d’aigua per càpita a Banyeres del Penedès són ja suficientment
elevats i han de ser corregits a la baixa, qüestió que determina un baix grau de conscienciació
ciutadana. L’acció planteja dissenyar i executar una campanya intensiva de conscienciació
ciutadana sobre la importància de l’ús eficient de l’aigua als usos domèstics, incloent el disseny
de material gràfic, la informació als mitjans municipals (Butlletí Municipal i Ràdio Banyeres), la
realització d’activitats al carrer (tallers i espectacles) i a l’escola (auditoria de consum d’aigua,
tallers)
Objectiu:
Augmentar la conscienciació ciutadana sobre l’escassetat del recurs aigua i sobre les possibilitats
de fer més eficient el seu consum a casa
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres el Penedès, Agència Catalana de l’Aigua, Consorci d’Aigües de
Tarragona, companyia gestora
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Alta

Sense iniciar

6 mesos per la realització d’una
campanya

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Baixa

06.02.04., 01.04.02.,

Una vegada, a repetir cada dos

01.04.03, 01.04.04,

anys

07.01.04, 08.02.02.,
08.02.03., 08.03.01
Estimació econòmica
9.750 euros per una campanya multiacció com la plantejada a l’apartat de descripció
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès. Línia d’activitats d’educació ambiental de la Diputació de
Tarragona. Agència Catalana de l’Aigua. Conveni amb el Consorci d’Aigües de Tarragona
Indicadors de seguiment
Evolució del consum d’aigua per càpita a Banyeres del Penedès
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Codi Programa
Codi Acció
08.02.02.

08.02

Pla d’Acció Local

Nom Programa

Fomentar l’estalvi d’aigua

Substituir les gespitoses a les zones verdes públiques

Descripció de l’acció/justificació:
Es tracta d’una acció senzilla encaminada a identificar tots aquells jardins públics que tenen
cobertura amb gespa (exceptuant aquells on la gespa té una funció social com la vora de la
piscina pública) i plantejar la seva substitució amb substrats inerts (sauló, terra vista,
matxaca calcària, totxo matxacat, còdols) o bé plantes autòctones de baix consum, a més de
l’anulació dels sistemes de reg per aspersió.
Objectiu:
Disminuir el consum d’aigua pública pel reg de zones verdes
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres el Penedès, Agència Catalana de l’Aigua, Consorci d’Aigües de
Tarragona
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Baixa

Sense iniciar

Un any per realitzar les operacions

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Baixa

08.02.01.,

Una vegada

08.02.03.,
05.03.01., 05.03.02.
Estimació econòmica
15 euros /m2
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès. Agència Catalana de l’Aigua. Conveni amb el Consorci
d’Aigües de Tarragona
Indicadors de seguiment
Evolució del consum d’aigua per reg de zones verdes públiques a Banyeres del Penedès
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Codi Programa

Fomentar l’estalvi d’aigua
08.02
Nom Programa
Bonificació de l’IBI per l’establiment de jardineria mediterrània a les

Codi Acció

zones verdes privades i per la instal·lació de dipòsits particulars

08.02.03.

col·lectors de pluvials

Descripció de l’acció/justificació:
Un dels grans consumidors d’aigua domèstica al municipi de Banyeres del Penedès seran,
segurament, els jardins de les moltíssimes cases unifamiliars existents. L’acció planteja la
redacció d’una ordenança amb uns barems de bonificació de l’IBI quan els titulars d’un
habitatge presentin i executin un projecte (en format de memòria valorada) de reconversió
d’un jardí amb fort consum d’aigua cap un altre amb baix consum, basat en la xerojardineria,
així com aquells que presentin documentació acreditativa de disposar d’una zona verda ja
basada en aquests criteris.
Les bonificacions podrien ser també proposades per aquells habitatges que disposin o
plantegin la construcció d’un dipòsit particular col·lector d’aigües pluvials encaminat a la seva
reutilització en el si del propi habitatge
Objectiu:
Reduir el consum d’aigua als habitatges unifamiliars de Banyeres del Penedès
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres el Penedès, Agència Catalana de l’Aigua, Consorci d’Aigües de
Tarragona
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Baixa

Sense iniciar

6 mesos per tenir a punt i
aprovada una ordenança al
respecte

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

alta

08.02.01., 08.02.02.,

Contínua en el temps

05.03.01., 05.03.02.
Estimació econòmica
Cost d’oportunitat només per la reducció d’ingrès corresponent a l’IBI
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès. Agència Catalana de l’Aigua. Conveni amb el Consorci
d’Aigües de Tarragona
Indicadors de seguiment
Evolució del consum d’aigua per càpita a Banyeres del Penedès
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Codi Programa

08.03

Pla d’Acció Local

Nom Programa

Conservació del recurs aigua
autòcton

Codi Acció
08.03.01.

Canvi urgent de la normativa municipal de l’aigua

Descripció de l’acció/justificació:
Existeix una notable preocupació per la diversitat de pous d’abastament i les qualitats
variables de cadascun d’ells, donada la història de contaminacions puntuals i diferents de les
fonts d’abastament de les aigües de Banyeres. L’acció proposa estudiar un protocol i una
normativa noves, a seguir pels gestors de l’aigua de Banyeres, sobre com actuar a l’hora de
decidir utilitzar un o altre pou, mesclar aigües i diluir contaminants, és a dir, realitzar una
gestió integrada de les fonts d’abastament.
Objectiu:
Assegurar la màxima qualitat físico-química i organolèptica de l’aigua subministrada
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, SOREA, Agència Catalana de l’Aigua
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Mig

Sense executar

Un any

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

alta

Tota la línia

Una vegada amb revisió després de

estratègica 8

tres anys de funcionament

Estimació econòmica
Sense cost. En principi treball intern tècnic a consultar i demanar a l’ACA
Fonts de finançament
Ajuntament
Indicadors de seguiment
Evolució de la qualitat de l’aigua subministrada
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Pla d’Acció Local

Codi Programa

Conservació del recurs aigua
autòcton
Impulsar la realització d’un estudi complet de la situació de l’aqüífer

Codi Acció

de sorres de Santa Oliva amb mesures concretes de control de l’ús

08.03.02.

segons qualitat

08.03

Nom Programa

Descripció de l’acció/justificació:
L’aqüífer de sorres de Santa Oliva és una unitat hidrològica relativament reduïda en extensió
però amb un gran potencial de producció de cabals per extracció de pous, que dóna a beure
a diversos municipis de la comarca, i a diversos usos externs. La seva situació global – més
enllà dels controls piezomètrics en part dels pous i d’alguns controls de qualitat – no acaba de
ser suficientment coneguda, més enllà quant els creixements urbanístics prevists pels
diversos POUMs i altres activitats de caire supramunicipal a dures penes podran ser servides
per les noves aportacions del Consorci d’Aigües de Tarragona. L’acció planteja que
l’ajuntament de Banyeres del Penedès lideri la realització d’un estudi complet sobre dinàmica,
funcionament i estat quantitatiu i qualitatiu, així com nivells d’extracció llindars, d’aquest
aqüífer, conjuntament amb altres administracions implicades i, evidentment, l’Agència
Catalana de l’Aigua.
Al mateix temps, l’acció hauria d’incorporar estudis particulars sobre la possibilitat d’utilitzar
aigua de pous que tingui nivells massa alts de nitrats per projectes de fertirrigació, així com
establir les pautes de gestió dels pous per tal de que la mescla d’aigües amb pous de pijor
qualitat o contaminats no comprometi la qualitat resultant
Objectiu:
Tenir una diagnosi completa de l’estat de l’aqüífer i poder avaluar els efectes dels
creixements prevists sobre el mateix
Agents implicats
Tots els ajuntaments que es beneficien d’extraccions d’aquest aqüífer i l’Agència Catalana de
l’Aigua, així com companyies que realitzen extraccions
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Baixa (alta segons criteri tècnic)

Existeixen diversos estudis
o bé antics o bé parcials

4 anys

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

alta

08.01.01., 08.01.02.,

Repetir al cap de 10 anys

08.03.03., 08.03.04
Estimació econòmica
100.000 euros
Fonts de finançament
Agència Catalana de l’Aigua
Indicadors de seguiment
Accions engegades a tots els municipis per racionalitzar el consum d’aigua de l’aqüífer
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Pla d’Acció Local

Codi Acció

Conservació del recurs aigua
autòcton
Reclamar a SOREA i altres companyies que faciliti les dades de les

08.03.03.

extraccions dins el municipi amb destinacions alienes al mateix

Codi Programa

08.03

Nom Programa

Descripció de l’acció/justificació:
És difícil poder realitzar un balanç d’’aigua exacte al municipi sinó es coneixen certes
quantitats importants que SOREA i altres companyies extreuen de pous dins el municipi de
Banyeres del Penedès i que es destinen a usos i activitats no situats dins el municipi. L’acció
és purament administrativa i proposa demanar a aquestes companyies – via condicionament
de les llicències o via condicions de contractes de servei – la facilitació contínua de les dades
de cabals extrets
Objectiu:
Aprofondir en el coneixement de les extraccions d’aigua al municip
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, companyies d’extraccions, Agència Catalana de l’Aigua
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

mig

Sense iniciar

Un any per arribar a acords

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Alta. Les empreses poden

08.01.01.,

contínua

al·legar

08.01.02.,
08.03.02., 08.03.04

Estimació econòmica
Acció sense cost per l’ajuntament
Fonts de finançament
---Indicadors de seguiment
Percentatge de pous d’extracció controlats amb dades de cabals
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Pla d’Acció Local

Codi Programa

Conservació del recurs aigua
autòcton
Realització d’un inventari actualitzat de pous i impuls a la legalització

Codi Acció

d’aquells que no estiguin en regla, incloent la instal·lació de

08.03.04.

comptadors

08.03

Nom Programa

Descripció de l’acció/justificació:
No tots els pous que operen a Banyeres del Penedès són coneguts per l’ajuntament – potser
sí per l’Agència Catalana de l’Aigua – que no disposa de dades sobre concessions, cabals
extrets o d’altres necessaris per establir balanços d’aigua o polítiques municipals d’estalvi, així
com atorgament de licències. L’acció proposa obtenir les dades d’inventari de l’Agència
Catalana de l’Aigua i completar-les amb un inventari de camp, tot instant a totes aquelles
instal·lacions d’extracció que no estiguin en regla a demanar permís i llicència
Objectiu:
Regularitzar i obtenir dades de tots els pous existents a Banyeres del Penedès
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès. Agència Catalana de l’Aigua
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Baixa

Sense iniciar

2 anys

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

alta

08.03.02., 08.03.03.

Una vegada i s’ha de repetir als 6
anys

Estimació econòmica
Feina administrativa i que hauria de ser realitzada per l’algutzil, per tant sense costos afegits
a l’ajuntament
Fonts de finançament
Costos internalitzats al funcionament de l’ajuntament
Indicadors de seguiment
% de pous operant amb permís
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Pla d’Acció Local

Codi Programa

Aconseguir
estàndards
de
qualitat en la producció agrària
Redacció i implementació d’un codi de bones pràctiques pels

Codi Acció

tractaments fitosanitaris dels agricultors de les zones d’horta i

09.01.01.

regadiu

09.01

Nom Programa

Descripció de l’acció/justificació:
Una de les preocupacions sobre el desenvolupament del sector agrari a Banyeres és
l’augment important d’explotacions d’horta intensiva en regadiu, tant per l’impacte
paisatgístic com sobre el recurs aigua – extraccions importants de pou, pèrdues de qualitat
per utilització de fertilitzants i fitosanitaris. L’acció proposa que, inspirat a la normativa del
POUM, l’ajuntament redacti una ordenança que reculli bones pràctiques agràries en el conreu
d’horta intensiu, definint dosis màximes de reg, aplicacions màximes de fertilitzants i
aplicacions i tipologies de fitosanitaris admesos, amb unes condicions tals que, sense posar
en entredit la viabilitat d’aquest conreu, el condueixi cap a condicions de major sostenibilitat
Objectiu:
Fer compatible el conreu d’horta intensiva amb la sostenibilitat del paisatge rural
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Acció
Rural de la Generalitat de Catalunya
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Baix

Sense iniciar

9 mesos per tenir redactada una
ordenança i aprovada, prèvia
consulta a les empreses i
professionals que es dediquen al
conreu d’horta

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Alta. És complicat assolir un
acord amb els horticultors

08.03.04., 09.01.02.

Una vegada, revisable en les seves
condicions tècniques si es creu
convenient

Estimació econòmica
3.500 euros per la realització d’un estudi específic per part d’una consultoria agrícola
especialitzada
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Indicadors de seguiment
Es podrien utilitzar biodindicadors com les papallones diürnes.
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Codi Programa

09.01

Pla d’Acció Local

Nom Programa

Aconseguir
estàndards
de
qualitat en la producció agrària

Desenvolupar el Pla Especial de foment de conreus tradicionals
Codi Acció

previst al POUM, incloent una taula de diàleg i concertació amb els

09.01.02.

agricultors actius.

Descripció de l’acció/justificació:
El POUM preveu a la seva normativa la necessitat de redactar un Pla Especial encaminat a
dotar d’eines urbanístiques i accions de tot tipus als gestors públics i als pagesos propietaris
per fomentar, conservar i potenciar els conreus tradicionals del paisatge del Baix Penedès. Es
tractaria d’un document especialitzat, fruits del treball conjunt amb els pagesos, per recollir
les seves inquietuds i dotar les seves activitats de protecció urbanística, sempre que es
realitzin sota uns criteris concrets de bones pràctiques. Al mateix temps, pot estudiar la
creació de dotació d’un fons de reserva provinent dels ingressos per urbanisme destinar a
ajudar els pagesos del municipi a mantenir i potenciar el paisatge rural tradicional
Objectiu:
Assegurar-se la continuïtat de les explotacions agrícoles tradicionals al municipi
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Acció
Rural de la Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat de Catalunya
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Baix (mig segons criteri tècnic)

Sense iniciar

9 mesos per tenir redactat un Pla
Especial
1 any per la seva tramitació
completa

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Alta. És complicat assolir
mesures efectives i innovadores
en aquests aspectes

09.01.01., 04.03.01.,
10.01.02., 11.01.01.,
11.02.01., 09.01.04.,
09.01.05

Una vegada, revisable en el
moment de reemprendre un nou
POUM

Estimació econòmica
15.500 euros per la redacció d’un Pla Especial i la seva documentació ambiental acompanyant
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Indicadors de seguiment
Evolució del sòl agrícola del municipi.
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Codi Programa

09.01

Pla d’Acció Local

Aconseguir
estàndards
de
qualitat en la producció agrària

Nom Programa

Codi Acció

Participar activament i desenvolupar la Festa del Most i el seu lligam

09.01.03.

amb la producció agrícola autòctona.

Descripció de l’acció/justificació:
A Banyeres del Penedès s’ha realitzat en els darrers anys, organitzat amb la Cooperativa, la
Festa del Most. L’acció proposa potenciar aquest esdeveniment d’una manera molt important
tot introduint factors novedosos com acords amb Caves Bofills i Heretat Savartés per poder
realitzar demostracions i visites a les seves instal·lacions, jornades de verema, conferències,
jornades tècniques, cates de vins i altres activitats pròpies del món de la cultura del vi i el
cava, tot això implicant als viticultors locals
Objectiu:
Potenciar una activitat cultural existent per afavorir els agricultors locals
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Acció
Rural de la Generalitat de Catalunya, DOP Penedès, Cooperatives de la zona
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Baix

Sense iniciar

Organització per la propera
temporada de collita

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Mitja. És complicat generar nova
activitat i interès sobre un sector
amb un pes econòmic mins
actualment a Banyeres

01.02.03.,
09.01.02.,10.01.03.,
10.05.03

Anual

Estimació econòmica
6.000 euros de dotació anual
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès. DARP.
Indicadors de seguiment
Evolució de la superfície de vinya al municipi
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Codi Programa

09.01

Pla d’Acció Local

Nom Programa

Aconseguir
estàndards
de
qualitat en la producció agrària

Codi Acció

Bonificar els impostos que paguen els titulars d’explotacions

09.01.04.

agrícoles actives a l’ajuntament.

Descripció de l’acció/justificació:
Els agricultors paguen molts pocs impostos directes relacionats amb la seva activitat, però sí
paguen taxes de llicència quan s’ha de demanar permís per construcció de magatzems o
instal·lacions. L’acció proposa realitzar un estudi de la fiscalitat lligada directament o indirecta
amb l’activitat agrícola i depenent de l’ajuntament, per poder després incorporar mesures
concretes per afavorir la continuació d’aquesta activitat.
Aquest estudi s’ha de realitzar conjuntament entre els serveis tècnics de l’ajuntament i els
pagesos del poble
Objectiu:
Disminuir els costos de la producció agrària
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Acció
Rural de la Generalitat de Catalunya
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Baix

Sense iniciar

6 mesos per tenir una diagnosi de
la situació i una proposta, que es
podria aprovar com annex a
l’ordenança de pressupostos

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Alta. La fiscalitat municipal sobre
àmbits agrícoles és molt reduïda
i els seus efectes poden ser
limitats

09.01.02., 09.01.05

Una vegada

Estimació econòmica
Sense cost econòmic, més enllà de la pèrdua d’uns pocs ingressos per taxes i llicències
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Indicadors de seguiment
Satisfacció dels pagesos del municipi
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Codi Programa

09.01

Pla d’Acció Local

Nom Programa

Aconseguir
estàndards
de
qualitat en la producció agrària

Identificar terres actualment no conreades i valorar la possibilitat
d’establiment d’un banc de terres agrícoles, gestionat per
Codi Acció

l’ajuntament, i en règim de lloguer, per afavorir les activitats agrícoles

09.01.05.

tradicionals.

Descripció de l’acció/justificació:
Al municipi de Banyeres del Penedès, com a moltes zones de les planes mediterrànies
afectats per processos importants de creixements urbanístics i pas d’infrastructures, molts
conreus tradicionals han estat abandonats per manca de rendibilitat. L’acció proposa que
l’ajuntament realitzi un treball detallat d’identificació de parcel·les agrícoles abandonades i
contacti amb els propietaris per oferir-los la possibilitat d’intermediar en l’establiment de
contractes de lloguer amb pagesos professionals que sí les vulguin mantenir en conreu,
establint-se les garanties oportunes i actuant l’ajuntament com avalador i resolutor de
conflictes
Objectiu:
Posar de nou en conreu terres agrícoles abandonades
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Acció
Rural de la Generalitat de Catalunya
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Alt

Sense iniciar

6 mesos per tenir redactat un
estudi específic i identificat
propietaris
1 any per arribar a acords concrets

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Alta. El mercat de lloguer de
terres agrícoles és molt poc
dinàmic

09.01.02., 09.01.04

contínua

Estimació econòmica
4.500 euros per la redacció d’un estudi d’identificació de terres i propietaris per part d’una
consultoria externa
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Indicadors de seguiment
Hectàrees de conreus abandonats que tornen a tenir activitat.
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Codi Programa

09.02

Pla d’Acció Local

Nom Programa

Adequació ambiental de les
activitats ramaderes

Establir un sistema de control del compliment de la legislació
ambiental de les activitats anteriors a la llei 3/98 i les activitats de
nova creació, mitjançant contractació d’assessorament extern
Codi Acció

puntual. Inclou control i seguiment dels plans de dejeccions

09.02.01.

ramaderes del Decret 50/2005 de l’adequació de la llei 3/98

Descripció de l’acció/justificació:
Veure fitxes accions 02.01.01., 02.01.02., i 02.01.03
Objectiu:
Veure fitxes accions 02.01.01., 02.01.02., i 02.01.03
Agents implicats
Veure fitxes accions 02.01.01., 02.01.02., i 02.01.03
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Veure fitxes accions 02.01.01., 02.01.02., i 02.01.03
Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Veure fitxes accions 02.01.01., 02.01.02., i 02.01.03
Estimació econòmica
Veure fitxes accions 02.01.01., 02.01.02., i 02.01.03
Fonts de finançament
Veure fitxes accions 02.01.01., 02.01.02., i 02.01.03
Indicadors de seguiment
Veure fitxes accions 02.01.01., 02.01.02., i 02.01.03

118

_____________
Limonium S.C.P

Agenda 21 de Banyeres del Penedès

Codi Programa

Pla d’Acció Local

Recuperar elements
patrimonials i senyalitzar-los
per generar recursos turístics
Projecte de senyalització de rutes pel terme municipal (senderisme,
10.01

Nom Programa

Codi Acció

BTT i cavalls). Implementació i ampliació del projecte ecoturisme

10.01.01.

iniciat a Santa Oliva

Descripció de l’acció/justificació:
Durant els anys 2003 i 2004, l’ajuntament de Santa Oliva va realitzar el projecte
“Ecoturisme”, consistent en la identificació de tots aquells elements del patrimoni natural,
cultural i etnològic del seu terme que poguessin configurar rutes temàtiques, ordenades en
tres àmbits (ruta de la pau, ruta de la cultura de l’aigua, ruta de la trilogia mediterrània). Per
donar sentit i continuïtat a part de les rutes, algunes d’elles es van perllongar fins a Saifores,
la Casa Murada i fins al nucli de Banyeres. El treball, a més d’identificar els elements, proposà
rutes concretes a partir de la xarxa de camins públics i pressupostà les tasques necessàries
per a la seva implementació al camp i senyalització
L’acció proposa recuperar aquest treball i ampliar-lo a la resta de terme de Banyeres del
Penedès
Objectiu:
Dotar al municipi d’una oferta de rutes senyalitzades de coneixement del seu patrimoni
Agents implicats
Ajuntament de Santa Oliva, Ajuntament de Banyeres del Penedès, Consell Comarcal del Baix
Penedès, Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Mig

Iniciat a Santa Oliva l’ajuntament de
Banyeres va editar uns tríptics amb
rutes, però relativament pobres en
indicacions

1 any per realització de l’estudi

Dificultat
d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

mitja

04.03.01., 09.01.02., 10.01.02.,
10.01.04., 10.01.05., 10.01.06.,
01.04.01

Una vegada, amb manteniment
posterior de la senyalització

4 anys per equipament
complet

Estimació econòmica
El pressupost del projecte Ecoturisme de Santa Oliva va ser de 128.442,87 euros, dels quals
un 30% corresponien a actuacions a Banyeres del Penedès. Caldrà contemplar un cost similar
pel total de la iniciativa a Banyeres
Apart, 12.000 euros per la redacció del projecte
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès per redacció, tot i que es podria presentar a la línia de
projectes innovadors i sostenibles de la Diputació de Tarragona
Per execució, part de la senyalització podria ser finançada pel Consell Comarcal del Baix
Penedès i per la Generalitat de Catalunya
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Indicadors de seguiment
% km de camins públics senyalitzats
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Codi Programa

Pla d’Acció Local

Recuperar elements
patrimonials i senyalitzar-los
per generar recursos turístics
Inventari de les barraques de pedra en sec del terme municipal i altres
10.01

Nom Programa

Codi Acció

elements etnològics del secà i proposta de consolidació d’un catàleg

10.01.02.

i protecció del nou POUM

Descripció de l’acció/justificació:
Acció complementària amb l’anterior. Tot i que l’ajuntament de Banyeres del Penedès disposa
d’un catàleg fotogràfic d’elements com les barraques de pedra seca, aquest hauria de ser
completat amb la presa de dades diverses en format fitxa per cada element, incloent
propostes de mesures de millora i conservació (exemple: Inventari dels elements de pedra
seca del municipi de Vespella de Gaià, 2007).
Completar la protecció que el POUM atorga a aquests elements mitjançant la seva declaració
com Béns Culturals d’Interès Local segons la Llei 9/1993 del 30 de setembre DOGC núm.
1807, 11 octubre de 1993, tal com han fet ajuntaments com el Pla de Santa Maria o Montroig del Camp
Objectiu:
Assolir la protecció efectiva i la posada en valor d’un element emblemàtic del patrimoni del
Baix Penedès com són les barraques de pedra seca
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Baix

Catàleg fotogràfic
acabat

6 mesos per realització de l’estudi

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Baixa pel catàleg

10.01.01., 10.02.04

Una vegada, tot i que s’haurà de
disposar de capacitat d’inspecció
sobre l’estat de les barraques en el
futur

Mitjà per la declaració de BCIL

6 mesos per tramitació de la
declaració de Bé d’Interès Local

Estimació econòmica
7.500 euros per actualització de catàleg
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès per redacció, tot i que es podria presentar a la línia de
projectes innovadors i sostenibles de la Diputació de Tarragona. ACESA va finançar el catàleg
fotogràfic
Indicadors de seguiment
Estat de conservació del patrimoni de barraques inventariat
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Codi Acció

Recuperar elements
patrimonials i senyalitzar-los
per generar recursos turístics
Cercar convenis per visites guiades a recursos privats com Caves

10.01.03.

Bofills o alguns dels masos importants del territori

Codi Programa

10.01

Nom Programa

Descripció de l’acció/justificació:
Els elements d’interès turístic existents al municipi de Banyeres del Penedès estan prou ben
identificats. Molts d’ells, però, són elements de propietat privada que no tenen en l’explotació
turística un dels seus objectius. L’acció consisteix en que l’ajuntament de Banyeres contacti
els propietaris d’aquests recursos (Caves Bofills, masos del territori...) per investigar la
possibilitat d’obrir-los al públic general en dates establertes.
Seria interessant també estudiar la possibilitat de fomentar aquesta actuació mitjançant
l’oferiment d’alguna avantatja fiscal (rebaixa de l’IBI o d’altres) als propietaris que hi
participin
Objectiu:
Augmentar el nombre de recursos turístics visitables a Banyeres del Penedès
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, propietaris de recursos turístics
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Baix

Sense iniciar

Difícil establir termini, tot depèn de
l’èxit o dificultat de les converses
amb els propietaris

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

alta

10.02.03

Una vegada, encara que és una
acció que necessitarà de converses
contínues

Estimació econòmica
En principi no és necessari una dotació econòmica, a no ser que es vulgui pagar un servei de
guies específic organitzant una ruta concreta de coneixement del patrimoni
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Indicadors de seguiment
Nº de recursos turístics del municipi de Banyeres del Penedès disponibles per la seva visita
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Codi Acció

Recuperar elements
patrimonials i senyalitzar-los
per generar recursos turístics
Establir plafons interpretatius als elements històrics més importants:

10.01.04.

torre de Banyeres, ermita del Priorat i jaciment ibèric de Sant Miquel

Codi Programa

10.01

Nom Programa

Descripció de l’acció/justificació:
Alguns dels elements de major interès històric/monumental del municipi no tenen
senyalització identificativa o interpretativa. L’acció planteja l’encàrrec del disseny, impressió i
situació d’un plafó explicatiu de la història i les característiques arquitectòniques d’al menys
aquests tres elements: la torre de Banyeres, l’ermita del Priorat i el jaciment ibèric de Sant
Miquel.
Objectiu:
Augmentar la satisfacció dels visitants al patrimoni del municipi
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la
Generalitat de Catalunya
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Baix (mig segons criteri tècnic)

Sense iniciar

4 mesos per preparació de texts i
disseny, tres mesos per impressió i
col·locació en el terreny

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

baixa

10.01.01.,

Una vegada, amb manteniment

10.01.05., 10.03.01

posterior dels elements de
senyalització

Estimació econòmica
4.500 euros per disseny, impressió i col·locació
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Indicadors de seguiment
Satisfacció dels visitants
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Codi Programa

Pla d’Acció Local

Recuperar elements
patrimonials i senyalitzar-los
per generar recursos turístics
Excavar i adequar el jaciment de Sant Miquel i altres indrets amb
10.01

Nom Programa

Codi Acció

indicis constatats, abans que s’hi duguin a terme accions que els

10.01.05.

puguin malmetre

Descripció de l’acció/justificació:
Els arqueòlegs i historiadors tenen el convenciment que el jaciment de Sant Miquel pot ser un
gran assentament ibèric de gran importància nacional. Tant és així que una gran superfície
d’aquest espai està declarat com element de protecció arqueològica. Tot i així, les
intervencions que s’hi ha realitzat han estat mínimes, el coneixement del jaciment és molt
deficitari i actualment no es pot considerar un recurs turístic perquè no hi ha cap element
visible ni cap element d’interpretació.
L’acció comporta un projecte complet d’intervenció arqueològica, amb diverses etapes anuals
que posin de manifest les estructures existents i serveixin per preparar el jaciment per la seva
conservació i explotació turística
Aquesta actuació hauria de ser ampliada a d’altres indrets on hi hagi indicis de jaciments
Objectiu:
Posar en valor un recurs arqueològic important del municipi de Banyeres del Penedès
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Universitat Rovira i Virgili, Departament de Cultura
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Molt alta

Sense iniciar

Difícil establir termini, però es
tracta d’una actuació a llarg termini

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Alta

10.01.04., 10.02.04

Es tracta d’una actuació única a
executar, però, durant diversos
anys

Estimació econòmica
Projecte amb una important dotació econòmica: es preveu habilitar una partida de 100.000
euros
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès. Departament de Cultura. Es tracta d’un projecte on
podria intervenir el 0,7% cultural corresponent a projectes d’infrastructures de l’Estat, i on
s’hauria de treballar per cercar el patrocini de les grans empreses amb infrastructura al
municipi
Indicadors de seguiment
Nº de publicacions científiques relacionades amb el jaciment

124

_____________
Limonium S.C.P

Agenda 21 de Banyeres del Penedès

Pla d’Acció Local

Codi Acció

Recuperar elements
patrimonials i senyalitzar-los
per generar recursos turístics
Estudi de viabilitat de la creació al Molí del Mata d’un Centre

10.01.06.

d’Interpretació i Gaudi de la natura de la plana del Baix Penedès

Codi Programa

10.01

Nom Programa

Descripció de l’acció/justificació:
Fa temps, la Fuundació Àngels Garriga de Mata va presentar una idea per convertir el Molí del
Mata i el seu entorn en un centre d’interpretació i gaudi de la natura de la plana litoral del
Penedès. L’acció proposa recuperar aquest projecte, estudiar-ne la viabilitat, fer les correccions
necessàries i plasmar-lo en un projecte executiu que pugui ser portat a la pràctica, incloent el
disseny del contingut i materials interpretatius (audiovisuals, exposicions, maquetes,
biorames...). L’interès rau en la falta d’equipaments d’aquest estil a tota la comarca, la seva
ubicació al costat del torrent de Banyeres i utilitzant un edifici històric i el relatiu bon accés.
Objectiu:
Convertir la interpretació del patrimoni natural en un recurs turístic i recuperar un element
d’interès històric
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Diputació de
Tarragona
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Baix

Projecte existent realitzat
per la Fundació Àngels
Garriga de Mata

1 any per redacció d’un projecte
2 anys per recerca de finançament
i tramitació permisos
1 any per construcció

Dificultat

Transversalitats

Periodicitat

10.01.01., 01.04.01.,
01.04.02., 01.04.03.,
01.04.04., 05.05.01.

Una vegada, encara que s’haurà de
dotar de material i contingut

d’implementació
Alta

Estimació econòmica
20.000 euros per redacció de projecte executiu i tots els seus estudis annexos
estimació de 210.000 euros per execució (que haurà de ser definit pel projecte executiu)
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès. Redacció del projecte podria ser finançada parcialment
per la línia de Projectes Innovadors i Sostenibles de la Diputació de Tarragona. La dimensió del
projecte necessitaria de la participació de nombrosos actors, amb especial interès en la recerca
de patrocinadors del sector privat.
Indicadors de seguiment
Nº d’usuaris de la instal·lació una vegada estigui en funcionament
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Codi Programa

10.02

Pla d’Acció Local

Nom Programa

Millorar el paisatge urbà i
l’entorn escènic

Codi Acció
10.02.01.

Projecte d’adequació paisatgística de les entrades del poble

Descripció de l’acció/justificació:
Els accessos al nucli de Banyeres des de les carreteres de l’Arboç i Llorenç, així com des dels
camins asfaltats que porten dels Boscos del Priorat o des de Sant Miquel, presenten un
paisatge amb alguns trets característics de vora de poble o periurbanitat – usos heterogenis,
elements publicitaris, masses arbrades descuidades. L’acció proposa encarregar i executar
posteriorment un projecte concret destinat a estudiar aquestes entrades i plantejar millores
des d’un punt de vista paisatgístic, per així canalitzar els sentiments previs dels visitants al
nucli urbà i els seus elements històrics.
Actualment s’estan executant projectes concrets en alguns indrets de Catalunya per arranjar
vores de vials d’entrada o pas per nuclis urbans i polígons industrials
Objectiu:
Millorar l’atractiu paisatgístic del nucli de Banyeres
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, Observatori
del Paisatge
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Baix

Sense iniciar

1 any per redacció d’un projecte
1 any per recerca de finançament i
tramitació permisos
1 any per execució

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Alta

10.02.02., 04.01.02.,
04.02.01.,

Una vegada

Estimació econòmica
12.000 euros per redacció de projecte executiu i tots els seus estudis annexos
cost d’execució que haurà de ser definit pel projecte executiu
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès. Redacció del projecte podria ser finançada parcialment
per la línia de Projectes Innovadors i Sostenibles de la Diputació de Tarragona o per la
Direcció General d’Arquitectura del Paisatge amb supervisió de l’Observatori del Paisatge.
Execució haurà de buscar el suport de la Generalitat de Catalunya
Indicadors de seguiment
Satisfacció dels vilatans recollida en enquesta
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Codi Acció

Millorar el paisatge urbà i
l’entorn escènic
Projecte d’integració paisatgística de l’escollera sota el turó del

10.02.02.

castell al costat nord-oest

Codi Programa

10.02

Nom Programa

Descripció de l’acció/justificació:
Es tracta d’una actuació puntual que podria perfectament ser emmarcada en l’actuació
anterior, però que donat que es pot executar amb promptitud i que tindria un impacte
rellevant per si sola, s’ha volgut individualitzar.
Sota el turó del castell en el seu costat nord-oest i ben visible des de la carretera de Llorenç
i la carretera de Lletger, hi ha una escollera formada per grans blocs de pedra que té una
inserció paisatgística difícil. Es planteja redactar un petit projecte d’intervenció basat en
tècniques de bioenginyeria – cobertura amb fibres, malles i geotèxtils, plantació
d’estaquilles, de plantes enfiladisses i d’altres – per integrar aquesta estructura i millorar la
visual d’aquesta part del nucli
Objectiu:
Integrar paisatgísticament un element que distorsiona una de les visuals del casc antic
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Observatori del Paisatge
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Baix

Sense iniciar

4 mesos per redacció d’un projecte
d’intervenció
4 mesos per execució

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

mitja

10.02.01., 04.01.02.,

Una vegada, amb manteniment

04.02.01.,

posterior de les actuacions

Estimació econòmica
3.500 euros per redacció de projecte executiu
cost d’execució a definir pel projecte executiu; en tot cas, no inferior a 20.000 euros
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès. Redacció del projecte podria ser finançada
parcialment per la línia de Projectes Innovadors i Sostenibles de la Diputació de Tarragona.
Indicadors de seguiment
% de visibilitat de la roca de l’escollera
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Codi Acció

Millorar el paisatge urbà i
l’entorn escènic
Creació d’un sistema d’identificació uniforme (escut municipal) de

10.02.03.

totes les cases velles del poble, incloent el número de casa i renom

Codi Programa

10.02

Nom Programa

Descripció de l’acció/justificació:
Una actuació adequada pel casc antic, els nuclis i les masies tradicionals és col·locar una
petita senyal identificativa a tocar del portal que incorpora l’escut municipal, el número de
carrer i el renom de la casa. Això permet als visitants adonar-se de l’encara existent
estructura de poble i al mateix temps fomenta la cohesió social mitjançant el reforçament de
la identitat col·lectiva
Objectiu:
Millorar el paisatge urbà dels nuclis tradicionals amb la col·locació d’elements identificatius
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Baix

Sense iniciar

3 mesos per identificar els edificis a
senyalitzar i per disposar d’un
disseny de placa
4 mesos per execució

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Baixa

10.01.03.,

Una vegada, amb manteniment

10.02.04., 10.03.01

posterior de les actuacions

Estimació econòmica
1000 euros per disseny
cost d’execució al voltant de 20.000 euros
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès.
Indicadors de seguiment
Coneixement dels vilatans de renoms de cases (enquesta posterior)
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Nom Programa

Millorar el paisatge urbà i
l’entorn escènic

Codi Acció
10.02.04.

Ampliar el catàleg de patrimoni

Descripció de l’acció/justificació:
El POUM aprovat inicialment incorpora un extens catàleg de patrimoni que, però, hauria de
ser ampliat, especialment en el marc del casc urbà per incorporar no només edificis concrets
sinó, en alguns casos, elements arquitectònics individuals, fonts, arbrat o d’altres elements.
L’acció proposa encarregar a historiadors locals una ampliació del catàleg pensada per
afavorir la conservació i millora del paisatge urbà i per dificultar la pèrdua d’elements
identitaris d’interès, encara que siguin menors
Objectiu:
Ampliar la protecció dels elements d’interès cultural i patrimonial del municipi
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució.

Alt

Proposta de catàleg al

Un any per tenir un

POUM aprovat inicialment

estudi. Tramitació com
ampliació del catàleg
existent, un any més

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

mitja

10.01.02., 10.01.05

Una vegada

Estimació econòmica
6.000 euros
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres
Indicadors de seguiment
Augment del nombre d’elements catalogats
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Codi Acció

Millorar la difusió i la promoció
turística del municipi
Proposta de senyalització identificativa amb cartells informatius

10.03.01.

dels elements patrimonials del poble

Codi Programa

10.03

Nom Programa

Descripció de l’acció/justificació:
Acció que podria perfectament situar-se al programa 10.1., però que bàsicament vol realitzar
una senyalització identificativa senzilla però atractiva a tots els element patrimonials dels
nuclis urbans de Banyeres. Consistiria en una placa de mides no superiors a 50*50 cm que,
inserit de manera paisatgísticament adequada als elements patrimonials o mitjançant un
poste de fusta al terra, permeti als visitants conèixer el nom de l’element, la seva datació
històrica i quatre dades bàsiques
Objectiu:
Fer perceptible el patrimoni històric del municipi a vilatans i visitants
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès. Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la
Generalitat de Catalunya
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Baix

Sense iniciar

3 mesos per disposar d’un disseny
de placa
8 mesos per execució

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Baixa

10.01.04., 10.02.03.

Una vegada, amb manteniment
posterior de les actuacions

Estimació econòmica
1000 euros per disseny
cost d’execució al voltant de 8.000 euros
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès.
Indicadors de seguiment
Coneixement dels vilatans dels elements patrimonials (enquesta posterior)
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Codi Programa

Millorar la difusió i la promoció
turística del municipi
Impuls a la creació de rutes específiques que uneixin el Parc del

Codi Acció

Foix amb el Montmell, amb aprofitament de tots els recursos

10.03.02.

turístics dels municipis creuats

10.03

Nom Programa

Descripció de l’acció/justificació:
Existeix un eix viari que uneix el Parc del Foix (amb el castell de Castellet) amb la serra del
Montmell (àrees recreatives forestals, Marmellar, Montmell i d’altres atractius) i que passa per
l’Arboç (recursos patrimonials), Banyeres (recursos patrimonials) i Sant Jaume dels Domenys
(recursos patrimonials). Tots els recursos conjunts incorporen paisatges naturals i agrícoles
mediterranis, elements històrics – des de l’època íbero-romana fins als temps moderns – i
elements tradicionals, amb visites conjuntes de 1 a 3 dies.
Es proposa impulsar, des de l’ajuntament de Banyeres del Penedès, un treball de preparació i
difusió d’una ruta conjunta, mitjançant material imprès i telemàtic comú, amb explicació
d’allotjaments, restauració i activitats.
Objectiu:
Donar potència als recursos turístics del municipi mitjançant la creació d’una ruta coherent i
diversa amb territoris propers
Agents implicats
Ajuntaments implicats, Consell Comarcal del Baix Penedès, Consell Comarcal de l’Alt Penedès,
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Baix

Sense iniciar

3 anys per consolidació del projecte
incloent converses amb administració,
acords de cofinançament i creació de
materials comuns

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Alta per la implicació de
diferents administracions,
incloent províncies diferents

10.01.01.,
10.03.01.

Una vegada, amb manteniment
posterior de les actuacions de
promoció i difusió

Estimació econòmica
cost d’execució molt variable depenent del producte final, de la implicació de diferents
administracions i de l’abast de les campanyes de difusió
Fonts de finançament
Totes les administracions, locals i supralocals, implicades
Indicadors de seguiment
Nº d’actuacions de difusió conjunta realitzades

131

_____________
Limonium S.C.P

Agenda 21 de Banyeres del Penedès

Pla d’Acció Local

Codi Programa

Millorar la difusió i la promoció
turística del municipi
Impuls a la promoció “artístic-pedagògic” que suposen les figures

Codi Acció

de Marta Mata i Josep Cañas, en coordinació amb altres seus

10.03.03.

museístiques de personatges emblemàtics del Penedès

10.03

Nom Programa

Descripció de l’acció/justificació:
La trajectòria professional i humana de Marta Mata i Josep Cañas, naturals del municipi de
Banyeres, han permès convertir la seva presència i els museus o activitats relacionades en
indubtables recursos turístics. Així, el Museu Josep Cañas de Banyeres i la Fundació Àngels
Garriga de Mata en Saifores, amb les seves activitats relacionades, tenen un atractiu que cal
potenciar. Així, per una banda, l’ajuntament de Banyeres del Penedès hauria d’estandaritzar i
normalitzar les relacions amb les diverses entitats existents destinades a la promoció de l’obra
d’aquestes dos persones i, alhora, hauria de contactar amb tots aquells ajuntaments o
entitats del Penedès dedicades a la promoció museística i turística de personatges històrics
emblemàtics, per tal de crear una oferta turística conjunta de coneixement artístic, social i
cultural de penedesencs il·lustres
Objectiu:
Reforçar el recurs turístic que suposen els personatges il·lustres de Banyeres amb la relació
amb d’altres referents històrics de la comarca
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès. Altres ajuntaments. Departament de Cultura.
Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Baix

Sense iniciar

2 anys per tenir creada un
producte conjunt de difusió
turística i de reconeixement social

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Baixa

10.03.02., 01.04.02.,
01.04.03., 01.04.04

Una vegada

Estimació econòmica
cost d’execució molt variable depenent del producte final, de la implicació de diferents
administracions i de l’abast de les campanyes de difusió.
Part de l’actuació, però, és purament local, depenent de l’ajuntament de Banyeres del
Penedès i de les entitats privades relacionades amb els personatges. Caldria una dotació
adicional al que actualment ja fa l’ajuntament de 12.000 euros anuals
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres del Penedès per les actuacions locals. Resta d’administracions
Indicadors de seguiment
Coneixement dels vilatans dels personatges històrics (enquesta posterior)
Nº de visitants als recursos turístics relacionats amb els personatges històrics
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Codi Programa

Millorar la difusió i la promoció
turística del municipi
Elaboració d’un opuscle informatiu sobre espècies vegetals i

Codi Acció

faunístiques de la plana del Baix Penedès – edició conjunta amb la

10.03.04.

resta de municipis i sota la marca “Costa Daurada-Baix Penedès”

10.03

Nom Programa

Descripció de l’acció/justificació:
La promoció conjunta de les activitats a l’aire lliure – senderisme, BTT, hípica – a realitzar al
sòl no urbanitzable de la plana del Baix Penedès utilitzant la xarxa de camins públics
necessitaria d’actuacions de difusió supramunicipals. El que proposa l’acció és dissenyar i
editar un opuscle informatiu en format políptic, que permeti copsar alguns dels valors que els
visitants/excursionistes podrien trobar, com són els paisatges agraris, els torrents, els boscosilla i la fauna i la flora associades, així com estructures fonamentals pel manteniment de la
biodiversitat com són els elements de la pedra seca.
Aquest opuscle seria editat sota la marca “Costa Daurada-Baix Penedès” i difòs en els
diferents municipis participants via els seus patronats o oficines de turisme
Objectiu:
Reforçar el recurs turístic que suposa el paisatge agrari de la comarca
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès i els altres ajuntaments de la plana agrícola de la
Comarca. Patronat de Turisme Costa Daurada de la Diputació de Tarragona
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Baix

Sense iniciar

1 any per acord i per disseny i
impressió de políptic

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Baixa

10.03.01.,
05.05.01.,01.04.01.,
01.04.03

Una vegada

Estimació econòmica
cost d’execució molt variable depenent del producte final, de la implicació de diferents
ajuntaments i de l’abast de les campanyes de difusió. No inferior a 9.000 euros
Fonts de finançament
Conjunt dels ajuntaments i Patronat de Turisme Costa Daurada
Indicadors de seguiment
Usuaris dels camins públics del Baix Penedès realitzant activitats de lleure
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Codi Acció

Millorar la difusió i la promoció
turística del municipi
Programació d’activitats diverses (cultura, esports, comerç,

10.03.05.

festes, música...) com a reclam i promoció del poble

Codi Programa

10.03

Nom Programa

Descripció de l’acció/justificació:
L’activitat social, esportiva, cultural i comercial de Banyeres del Penedès presenta
especificitats que el fan interessant o singular en el context de la comarca. L’acció proposa
que l’ajuntament plantegi una estratègia de promoció d’aquestes realitats banyerenques com
un recurs turístic més, adreçat en dos nivells: als habitants de la pròpia comarca, per
fomentar les visites de dia, i als turistes catalans en general, per aprofitar la infrastructura
d’allotjaments turístics i restauració i potenciar-la.
Així, caldria estudiar quins dels esdeveniments i realitats tenen suficient interès i singularitat
com per formar part d’una oferta conjunta, tot dissenyant una estratègia de reforçament de
l’atractiu d’aquests, i de difusió
Objectiu:
Reforçar esdeveniments i activitats pròpies de Banyeres tot convertint-los en recursos
turístics
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès. Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Alt

Sense iniciar

1 any per tenir dissenyada una
estratègia de reforçament i
promoció conjunta

Dificultat d’implementació

Transversalitats

Periodicitat

Alta

01.02.03., 09.01.03

Una vegada

Estimació econòmica
6.540 euros per dissenyar una estratègia. Uns 6.000 euros més per material de difusió
Fonts de finançament
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona finança estudis específics realitzats pel
Departament de Geografia de la URV
Indicadors de seguiment
Nº de visitants forasters a les activitats festives del municipi
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Contenció del
desenvolupament urbanístic
local
Revisar el POUM amb criteris de contenció de creixement
11.01

Nom Programa

Codi Acció

poblacional i superficial, i de convergència de necessitats de

11.01.01.

serveis i creixements

Descripció de l’acció/justificació:
Bona part dels participants a la jornada sobre el PALS de l’Agenda 21 Local de Banyeres van
mostrar la seva preocupació sobre el que consideraven una previsió de creixement superficial
i poblacional excessiva del POUM aprovat inicialment en temps recents. L’acció proposa la
retirada del projecte actual de POUM que es troba pendent d’aprovació a la Comissió
d’Urbanisme de Tarragona i reiniciar els tràmits a partir de l’Aprovació Provisional, tot
estimant alegacions presentades i reduint les previsions de superfícies, agenda i densitats fins
assolir creixements anuals propers a la mitjana catalana i fer convergir efectivament la
dotació de serveis amb els creixements prevists
Objectiu:
Reformular les previsions urbanístiques del municipi a la baixa
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Departament de Política Territorial i Obres Públiques,
Comissió d’Urbanisme de Tarragona, Departament de Medi Ambient i Habitatge
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Molt alt

Sense iniciar

1 any per redacció
documents urbanístics
per Aprovació Inicial. 1
any per tramitació,
incloent la part
ambiental

Dificultat

Transversalitats

Periodicitat

d’implementació
alta

11.01.02.,
02.01.02.,
03.05.02.,
04.02.01.,
05.02.01.,
05.04.02.,
06.02.01.,
08.01.02.,
08.03.02.,
09.01.04.,
10.01.02.,

11.02.01.,
02.03.01.,
03.05.03.,
04.02.03.,
05.03.01.,
06.01.02.,
07.01.01.,
08.02.02.,
08.03.04.,
09.01.05.,
10.01.05.,

10.02.04.,
03.03.01.,
04.01.01.,
05.01.01.,
05.03.03.,
06.01.03.,
07.01.03.,
08.02.03.,
09.01.01.,
09.02.01.,
10.02.01
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02.01.01.,
03.05.01,
04.01.02.,
05.01.02.,
05.04.01.,
06.01.04.,
08.01.01.,
08.03.01.,
09.01.02.,
10.01.01.,

Una vegada
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Estimació econòmica
35.900 euros per redacció del POUM en la seva fase ambiental
6.750 euros per Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada
5.350 euros per redacció Memòria Ambiental
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres.
Indicadors de seguiment
Comparació dels creixements anuals (superficials relatius, poblacionals relatius, llicències
d’edificació) amb les mitjanes comarcals i catalana
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Codi Acció

Contenció del
desenvolupament urbanístic
local
Establiment d’una comissió que assessori en temes urbanístics i

11.01.02.

paisatgístics

Codi Programa

11.01

Nom Programa

Descripció de l’acció/justificació:
Durant la redacció del POUM, l’equip de govern s’ha rodejat d’una comissió de tècnics que
assessorà sobre la implementació d’aquest document. Per la nova legislatura, es revisi o no el
planejament municipal, es proposa crear una comissió mixta formada per experts i per
participants del Consell de Sostenibilitat que pugui anar emetent informes i dictaments sobre
l’esdevenir del desenvolupament urbanístic i les qüestions relacionades amb el paisatge urbà
i rural. Aquests informes hauran de ser estudiats pels tècnics municipals i per l’equip de
govern per tal d’incorporar-los, si així es desitja, a les seves determinacions i conclusions.
Aquesta comissió hauria de tenir una periodicitat de reunions i un procediment de
funcionament reglamentat
Objectiu:
Augmentar la participació ciutadana en els aspectes relacionats amb l’urbanisme i el paisatge
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Direcció General de Participació Ciutadana del
Departament de Relacions Institucionals
Termini
d'execució

Grau de Prioritat

Estat d'execució

Alta

Es poden recuperar els tècnics que han
participat en la preparació del POUM

Immediat. Creat en
Ple o Comissió de
Govern

Dificultat

Transversalitats

Periodicitat

Les mateixes que l’acció anterior

Contínua en el seu
funcionament

d’implementació
alta
Estimació econòmica
Cost reduït en format dietes i assessorament extern: dotació de 3000 euros/any
Fonts de finançament
Direcció General de Participació Ciutadana del Departament de Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya
Indicadors de seguiment
Quantitat d’informes i dictamens emesos
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Codi Acció

Limitació
de
les
grans
infrastructures i implantacions
d’activitats de caire supralocal
Protegir, mitjançant qualificacions urbanístiques contundents, el sòl

11.02.01.

del municipi davant la imposició de grans infrastructures.

Codi Programa

11.02

Nom Programa

Descripció de l’acció/justificació:
Els participants a la sessió del PALS de l’Agenda 21 Local de Banyeres del Penedès també van
expressar, majoritàriament, la seva oposició a la implantació de noves estructures com Logis
Penedès, amb fort impacte territorial, i la necessitat de realitzar una oposició activa a aquest
tipus d’infrastructures. Una de les mesures seria, en el marc de la revisió del POUM
plantejada a l’acció anterior, reformular la catalogació urbanística del sòl no urbanitzable per
dotar-lo de la màxima protecció possible i, mitjançant la normativa, restringir nous usos del
sòl relacionats amb aquest tipus d’infrastructures
Objectiu:
Blindar el sòl no urbanitzable del municipi al pas de noves infrastructures o implantació de
noves activitats de gran dimensió i caire supralocal
Agents implicats
Ajuntament de Banyeres del Penedès, Departament de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya
Grau de Prioritat

Estat d'execució

Termini d'execució

Molt alt

Sense iniciar

Els mateixos que la
redacció i tramitació
d’un nou POUM, a no
ser que es realitzi via
la modificació puntual
de planejament, on
pot escurçar-se fins
un any, o també com
Pla Especial de
Protecció del Sòl
Agrari

Dificultat

Transversalitats

Periodicitat

d’implementació
Alta. Xocaria, de
ben segur, amb
l’administració de la
Generalitat

11.01.02.,
02.01.02.,
04.02.01.,
05.02.01.,
05.04.02.,
08.03.01.,
09.01.02.,
10.01.01.,

11.02.01.,
02.03.01.,
04.02.03.,
05.03.01.,
06.02.01.,
08.03.02.,
09.01.04.,
10.01.02.,

10.02.04.,
04.01.01.,
05.01.01.,
05.03.03.,
08.02.02.,
08.03.04.,
09.01.05.,
10.01.05.,
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02.01.01.,
04.01.02.,
05.01.02.,
05.04.01.,
08.02.03.,
09.01.01.,
09.02.01.,
10.02.01

Una vegada
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Estimació econòmica
Si es tramita via revisió de POUM, els costos estan integrats a l’acció anterior.
12.450 euros si es tramita com modificació puntual del planejament (incloent redacció de
memòria i normativa urbanística i avaluació ambiental estratègica (informe ambiental
preliminar, informe de sostenibilitat i memòria ambiental)
Fonts de finançament
Ajuntament de Banyeres
Indicadors de seguiment
Activitats implantades en el sòl no urbanitzable i requalificacions urbanístiques del mateix
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5.

Pla d’Acció Local

Resum del Pla d’Acció

La taula següent realitza un recull i resum del Pla d’Acció Local de Banyeres del
Penedès segons les fitxes que s’han complimentat. A l’apartat de prioritat, si apareix
una lletra entre parèntesi a la dreta constitueix una consideració de l’equip tècnic de
canvi de prioritat envers el determinat al Taller. Els codis Per altra banda, cal dir que
seria un error realitzar una estimació del cost total del Pla d’Acció Local, ja que en
algunes accions els costos són periòdics (acció a repetir anualment o mensualment
amb un cost associat per unitat de temps) i en d’altres són únics (acció que es realitza
una sola vegada) o no s’ha pogut estimar (es pot atribuir cost a la redacció d’un
projecte executiu o un estudi, però no al cost de l’execució de les accions derivades).
Per això no es calcula un cost total del Pla d’Acció.

Taula nº6. Resum de les fitxes del Pla d’Acció
MA: Molt Alta
A: Alta
M: Mitja
B:Baixa

Línia

Nº

Codi acció Prioritat Dificultat Cost (euros)

estratègica d’accions

1

13

01.01.01

B

B

6000

01.01.02

B

A

---

01.02.01

B

A

-----

01.02.02

B(M)

A

15000/any

01.02.03

A

A

-----

01.02.04

M

M

6000/any

01.03.01

B

B

12000/any

01.03.02

B

M

---

01.04.01

M

M

5900/any

01.04.02

A

B

6000/any

01.04.03

B

A

3000/any

01.04.04

B

B

1000/any

01.04.05

B

M

---

140

_____________
Limonium S.C.P

Agenda 21 de Banyeres del Penedès

2

3

4

5

6

9

6

12

Pla d’Acció Local

02.01.01

A

M

3500/any

02.01.02

B

M

950

02.01.03

MA

B

655/mes

02.02.01

M

A

25000/taller

02.03.01

M

A

----

02.03.02

B

A

2000/curs

03.01.01

M

A

12000

03.01.02

B

A

----

03.02.01

A

A

1000/any

03.03.01

A

M

12000/any

03.03.02

B

M

----

03.04.01

A

M

----

03.05.01

M

M

4000

03.05.02

M

A

----

03.05.03

A

A

9000/any

04.01.01

MA

A

22000 projecte, execució?

04.01.02

A

A

16450 projecte, execució?

04.02.01

B(A)

A

16450 projecte, execució?

04.02.02

A

A

12000 estudi, servei?

04.02.03

B

B

7950 estudi, servei?

04.03.01

A

A

18450

05.01.01

MA

A

12000

05.01.02

M

B

1500

05.01.03

M

M

6450 projecte, execució?

05.01.04

M

M

3450 projecte, execució?

05.02.01

A

B

8450 projecte, execució?

05.03.01

M

M

10150 projecte, execució?

05.03.02

B

M

14490 projecte, execució?

05.03.03

B

B

6750

05.04.01

A

A

12450 pla especial,
execució?

05.04.02

MA

A

11950 projecte, execució?

05.05.01

A

B

9200/any

05.05.02

B

A

17400
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6

7

8

9

10

10

9

6

Pla d’Acció Local

06.01.01

B(M)

A

9950 projecte, execució?

06.01.02

A

A

6150 estudi, execució?

06.01.03

B

A

----

06.01.04

MA

A

450/mes

06.02.01

MA

A

----

06.02.02

B (M)

B

----

06.02.03

B

B

8450/campanya

06.02.04

B

B

20000

06.03.01

A

A

30000

06.03.02

B

M

Depenent d’estudi

07.01.01

B(M)

b-a

8500 estudi, execució?

07.01.02

B

B

----

07.01.03

A

A

Execució?

07.01.04

A

B

9500/campanya

07.02.01

B

B

----

07.02.02

B

B

1000

07.02.03

B

B

2000

07.02.04

M

B

2000 estudi, execució?

07.02.05

B

B

1000

07.03.01

B

M

4500

08.01.01

B (M)

A

832603,40

08.01.02

B (M)

A

3874,61

08.02.01

A

B

9750/campanya

08.02.02

B

B

15/m2

08.02.03

B

A

----

08.03.01

M

A

----

08.03.02

B

A

100000

08.03.03

M

A

----

08.03.04

B

A

-----

09.01.01

B

A

3500

09.01.02

B

A

15500

09.01.03

B

M

6000/any

09.01.04

B

A

----

09.01.05

A

A

4500
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09.02.01

M

M

-----

10.01.01

M

A

50532

10.01.02

B

B-M

7500

10.01.03

B

A

----

10.01.04

B(M)

B

4500

10.01.05

MA

A

100000

10.01.06

B

A

20000 projecte, 210000
execució

10

11

15

3

10.02.01

B

A

12000 projecte, execució?

10.02.02

B

M

3500 projecte, execució?

10.02.03

B

B

21000

10.02.04

A

M

6000

10.03.01

B

B

9000

10.03.02

B

A

¿?

10.03.03

B

B

12000/any

10.03.04

B

B

9000

10.03.05

A

A

12540

11.01.01

MA

A

48000

11.01.02

A

A

3000/any

11.02.01

MA

A

12450

TOTAL accions: 99

Aquest Pla d’Acció Local el signa a Reus, a 17 de maig de 2007.

Eduardo Soler García de Oteyza
Director de la fase documental de l’Agenda 21 Local de Banyeres del Penedès
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