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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN SESSIÓ CONSTITUTIVA 
QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 11 DE JUNY DE 2011. 
 
 
A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 11 de juny de 2011, a 
les 12.00 hores, de conformitat amb els articles 195 de la Llei Orgànica núm. 5/1985, de 19 de 
juny, del Règim Electoral General, i el 37.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre; i fruit de les 
últimes eleccions municipals de 22 de maig, concorren els regidors electes següents:  
 

1. Sra. Núria Figueras Tuset 
2. Sr. José Maria Acosta Fajardo. 
3. Sr. Jordi Guasch Bea. 
4. Sr. Joan Coll Molero. 
5. Sra. Joana Josepa Fernàndez Coll. 
6. Sr. Avelino Menéndez Suárez. 
7. Sra. Maria Dolores Medina Donaire. 
8. Sra. Ana Dolores Ordoñez Rivero. 
9. Sr. Jorge Santalla Montes. 
10. Sr. Lluís Inglada Jané. 
11. Sr. Jero Merino Iglesias, 

 
amb l’objecte de celebrar la sessió pública de constitució de l’Ajuntament de Banyeres del 

Penedès. 
Actua com a Secretari, el de la Corporació, Sr. Joan Manel Ferrera Izquierdo. 
 
 
Els reunits constitueixen quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió que ha estat 
oportunament convocada per aquest dia i hora. 
 

 
Acte seguit es passa a tractar el següent. 
 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT. 
 
2. COMPROBACIÓ DE CREDENCIALS DELS REGIDORS I REGIDORES ELECTES. 
 
3. PROMESA O JURAMENT DELS REGIDORS I REGIDORES I DECLARACIÓ DE 

CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ. 
 

4. ELECCIÓ DE L’ALCALDE O ALCALDESSA. 
 

5. JURAMENT O PROMESA DE L’ALCALDE O ALCALDESSA I PRESA DE POSESSIÓ DEL 
CÀRREC. 

 
6. DONAR COMPTE PER PART DEL SECRETARI INTERVENTOR DE LES EXISTÈNCIES 

DELS VALORS DIPOSITATS, DE LLURS JUSTIFICANTS I DE L’INVENTARI 
MUNICIPAL DE BÉNS DE LA CORPORACIÓ, DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL 
“FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS” I DE LA SOCIETAT MERCANTIL DE CAPITAL 
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ÍNTEGRAMENT LOCAL “PROMOCIONS I SERVEIS MUNICIPALS BANYERES DEL 
PENEDÈS SL”.  

 
7. ACTE DE CLOENDA DE LA SESSIÓ. 

 
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 

1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT. 
 
A requeriment del secretari de la corporació, es constitueix la mesa d’edat d’acord amb el que 
disposen els art. 37.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 195 de la Llei 
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.  
 
La mesa queda integrada pel regidor de més edat, Sr. JOAN COLL MOLERO, que actuarà com a 
president, i la de menor edat, Sra. ANA DOLORES ORDOÑEZ RIBERO, que actuarà com a vocal. 
Com a secretari, hi actua el de la Corporació, Sr. JOAN MANEL FERRERA IZQUIERDO. 
 
 

2. COMPROBACIÓ DE CREDENCIALS DELS REGIDORS I REGIDORES ELECTES. 
 
A continuació, la Mesa comprova les credencials dels regidors i de les regidores electes, d’acord 
amb les certificacions trameses per la Junta Electoral de Zona a l’Ajuntament i, amb aquest fi, es 
procedeix a cridar-los per l’ordre que apareixen en l’acta de proclamació d’electes. 
 

1. Sra. Núria Figueras Tuset    COMPROBAT  
2. Sr. José Maria Acosta Fajardo.    COMPROBAT 
3. Sr. Jordi Guasch Bea.     COMPROBAT   
4. Sra. Joana Josepa Fernàndez Coll.    COMPROBAT 
5. Sr. Avelino Menéndez Suárez.   COMPROBAT 
6. Sra. Maria Dolores Medina Donaire.   COMPROBAT 
7. Sr. Jorge Santalla Montes.    COMPROBAT 
8. Sr. Lluís Inglada Jané.    COMPROBAT 
9. Sr. Jero Merino Iglesias, 
 
10. Sra. Ana Dolores Ordoñez Rivero.   COMPROBAT 
11. Sr. Joan Coll Molero.      COMPROBAT 

 
     

3. PROMESA O JURAMENT DELS REGIDORS I REGIDORES I DECLARACIÓ DE 
CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ. 

 
El Secretari nomena per l’ordre que apareixen en l’acta de proclamació d’electes els membres de la 
corporació perquè, de conformitat amb el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la 
fórmula per a la presa de possessió de  càrrecs o funcions públiques,  prenguin possessió del seu 
càrrec. 
 
Els regidors i les regidores, preguntats per l’ordre que apareixen en l’acta de proclamació d’electes, 
responen a la pregunta següent: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de 
regidor/a de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat?”. 
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1. Sra. Núria Figueras Tuset   Si ho prometo per imperatiu legal. 
2. Sr. José Maria Acosta Fajardo.  Si ho prometo per imperatiu legal. 
3. Sr. Jordi Guasch Bea.    Si ho prometo per imperatiu legal. 
4. Sra. Joana Josepa Fernàndez Coll.  Si ho prometo per imperatiu legal. 
5. Sr. Avelino Menéndez Suárez.  Si ho prometo. 
6. Sra. Maria Dolores Medina Donaire.  Si ho prometo. 
7. Sr. Jorge Santalla Montes.   Si ho prometo. 
8. Sr. Lluís Inglada Jané.   Si ho prometo per imperatiu legal. 
9. Sr. Jero Merino Iglesias,    Si ho prometo. 

 
Finalment, els membres de la mesa juren o prometen el càrrec, començant pel de menys edat.  
 

10. Sra. Ana Dolores Ordoñez Rivero.  Si ho prometo. 
11. Sr. Joan Coll Molero.    Si ho prometo per imperatiu legal. 

 
El president de la mesa, Sr. JOAN COLL MOLERO declara constituïda la Corporació. 
 

4. ELECCIÓ DE L’ALCALDE O ALCALDESSA. 
 
 
Es procedeix a l’elecció de l’alcalde o alcaldessa en la forma em què assenyala a l’art. 196 de la Llei 
orgànica del règim electoral general. 
 
El President de la mesa pregunta als membres de la corporació que encapçalen les corresponents 
llistes quins es presenten com a candidats i candidates a l’Alcaldia. 
 
- Sra. Núria Figueras Tuset.     Declara presentar-se com a candidata. 
- Sr. Avelino Menéndez Suárez.   Declara presentar-se com a candidat. 
- Sr. Lluís Inglada Jané    Declara presentar-se com a candidat. 
- Sr. Jero Merino Iglesias     Declara no presentar-se com a candidat. 
 
 
A continuació, s’efectua la votació pel sistema ordinari, atès l’art. 102 del Reial Decret 2568/1986 
de 28 de novembre, 
 

1. Sra. Núria Figueras Tuset   VOTA Núria Figueras Tuset 
2. Sr. José Maria Acosta Fajardo.   VOTA Núria Figueras Tuset 
3. Sr. Jordi Guasch Bea.    VOTA Núria Figueras Tuset 
4. Sr. Joan Coll Molero.    VOTA Núria Figueras Tuset 
5. Sra. Joana Josepa Fernàndez Coll.   VOTA Núria Figueras Tuset 
6. Sr. Avelino Menéndez Suárez.   VOTA Avelino Menéndez Suárez 
7. Sra. Maria Dolores Medina Donaire.  VOTA Avelino Menéndez Suárez 
8. Sra. Ana Dolores Ordoñez Rivero.   VOTA Avelino Menéndez Suárez 
9. Sr. Jorge Santalla Montes.    VOTA Avelino Menéndez Suárez 
10. Sr. Lluís Inglada Jané.    VOTA Lluís Inglada Jané 
11. Sr. Jero Merino Iglesias,    VOTA Núria Figueras Tuset 

 
 
 

VOTS OBTINGUTS CANDIDATS 

En lletra En números 
Sra. NURIA FIGUERAS TUSET, CIU SIS 6 
Sr. AVELINO MENENDEZ SUAREZ, PSC QUATRE 4 
Sr. LLUIS INGLADA JANE, ICV U 1 
 
 



     

CODI EXP. NÚM. DOC PAG. 

C/11/109 02 4/7 

        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     

 
 
 

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

 
Essent el nombre de vots dels Regidors el de 11 s’ha obtingut la majoria absoluta amb sis de 
conformitat amb l’article 196 de la Llei Orgànica del règim electoral general núm. 5/1985, de 19 de 
juny. 
 
A la vista del resultat de l’escrutini el President de la Mesa d’Edat proclama Alcaldessa electe de 
l’Ajuntament a la Sra. NURIA FIGUERAS TUSET, que encapçala la llista de CiU. 
 
 
 

5. JURAMENT O PROMESA DE L’ALCALDE O ALCALDESSA I PRESA DE POSESSIÓ DEL 
CÀRREC. 

 
 
A continuació, el Secretari llegeix a l’alcaldessa electe la fórmula  establerta al Reial decret 
707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de  càrrecs o funcions 
públiques. 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec 
d’Alcaldessa a de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar 
la Constitució com a norma fonamental de l’Estat?”. 
 
L’alcaldessa respon “sí ho prometo per imperatiu legal”. 
 
Un cop fet el jurament o promesa, la mesa d’edat cedeix el seu lloc a l’alcaldessa, qui dóna la 
paraula a cada cap de llista per si desitgen explicar el sentit del seu vot.   
 
Sr. Santalla: li vol donar un adhesiu a la Sra. Alcaldessa sobre “no al Cim”. 
Sra. Alcaldessa: no el vol, respon que no l’ha portat mai en cap Ple municipal.  
 
 

6. DONAR COMPTE PER PART DEL SECRETARI INTERVENTOR DE LES EXISTÈNCIES 
DELS VALORS DIPOSITATS, DE LLURS JUSTIFICANTS I DE L’INVENTARI 
MUNICIPAL DE BÉNS DE LA CORPORACIÓ, DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL 
“FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS” I DE LA SOCIETAT MERCANTIL DE CAPITAL 
ÍNTEGRAMENT LOCAL “PROMOCIONS I SERVEIS MUNICIPALS BANYERES DEL 
PENEDÈS SL”.  

 
El Secretar Interventor de la Corporació dóna compte de l’estat de tresoreria amb la presentació i 
explicació dels certificats dels extractes bancaris i de l’estat de conciliació de saldos. També es 
dóna compte de l’Inventari de béns de la corporació, de l’organisme autònom local i de la societat 
mercantil de capital íntegrament local. 
 
- Ajuntament de Banyeres del Penedès, total existències: 1.155.889,38 euros. 
- Organisme Autònom Local, Fundació Josep Cañas, total existències: 287.321,22 euros. 
- Societat mercantil de capital íntegrament local, Promocions i Serveis municipals Banyeres del 
Penedès, SLM, total existències: 5.568,63 euros. 
- Saldo existent a caixa fixa a deu de juny de 2011: 264,10 euros.  
 
Així mateix, s’exhibeix l’inventari de bens en suport paper. S’informa que està a la disposició del 
Regidors.  
  
 

7. ACTE DE CLOENDA DE LA SESSIÓ. 
 
Intervencions: 
 
Sr. Menéndez: exposa textualment: 
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“Felicitar a la Alcaldesa de Banyeres del Penedès por la elección que se acaba de realizar después 
de unas elecciones municipales donde en esta ocasión, y después de 24 años, CiU ha sido la lista 
mayoritariamente apoyada por la población de Banyeres del Penedès. Reconocimiento que le 
transmitimos. 
Transmitirle también, como ya lo hemos hecho en la reunión previa mantenida, nuestra disposición 
a contribuir a la gestión municipal, al menos en los problemas importantes y de más difícil 
resolución para Banyeres como son los relacionados con, las Personas y la Ocupación, Territorio de 
Banyeres y Economía Municipal. 
Ejes de las políticas municipales y que aquí actualmente están en evidente déficit y bloqueo a pesar 
de todo el potencial de recursos que han dispuesto en esta última legislatura. 
Aquí estamos, el equipo del PSC-PM,  para promover, desde el interés general, el bien de la 
población de Banyeres. 
Y nos ofrecemos, Sra. Alcaldesa, porque formamos un equipo humano capaz de afrontar los 
problemas y necesidades de las personas y de nuestro pueblo: Banyeres del Penedès.  
Estamos comprometidos, Sra. Alcaldesa, y usted lo sabe bien, en la imperiosa necesidad de 
desbloquear mediante gestión municipal la situación que padecemos actualmente aquí, en nuestro 
pueblo. 
Por encima de los resultados electorales nuestro objetivo y compromiso es la dedicación al pueblo, 
no tanto como ocupar sillas o sillones. 
En fin, reiterar nuestro ofrecimiento y compromiso de trabajo y, en todo caso, desear que de la 
gestión de, en este caso, CiU más PP, resulte favorecido el pueblo de Banyeres. Muchas gracias”.  
 
 
Sr. Inglada: justifico el vot en el sentit que aquest Ajuntament no ha canviat en la manera de fer 
política municipal, durant els últims 8 anys.  
L’Abstenció és cada vegada més elevada, ens ho hem de fer mirar tota plegats. Hem de fer 
política. L’única candidatura que portava programa polític érem nosaltres. Vindrà una època de 
conservadorisme. Bona sort. Intentarem fer la nostra tasca.  
 
Sr. Merino: Felicidades, hemos encontrado buenos candidatos, felicidades Avelino y Lluís. Hemos 
pensado que la mejor decisión era dar apoyo a la lista mayoritaria que es la de CiU. 
 
Sra. Alcaldessa electe: exposa textualment: 
“Regidors de l’Ajuntament, familiars, veïns, amics tots avui es celebra una festa a Banyeres, la 
festa de la democràcia.  
He dit aquesta frase durant tota la campanya i per tant, avui crec que és la culminació d’aquesta 
festa democràtica. 
També ja quasi es normal en el nostre municipi que dos partits, fruit del seu compromís en unes 
eleccions municipals, prenen l’acord de formar govern. Vull significar que aquest pacte és amb les 
persones més que amb els partits, doncs en un poble com el nostre on ens coneixem tots, 
considero que és més fàcil tot plegat, per poder-se entendre, perquè a més de veïns i veïnes, som 
coneguts i quasi tots i totes ens veiem cada dia.  
 
Per tant la decisió presa, entre tot el nostre grup de CIU, amb el regidor Jero Merino del Partit 
Popular, ha estat pel bé del municipi amb un govern en majoria i per tant fort, però això no treu 
que intentarem tenir la mà estesa, amb els nostres adversaris polítics que faran d’oposició, tan 
necessària per una democràcia, que esperem que sigui constructiva i així tots junts mirarem pel bé 
i millor del nostre municipi. 
 
Segueixo al capdavant d’aquesta alcaldia tan estimada per mi, en un moment molt delicat, 
considero que ja dura massa aquesta crisi econòmica, i de retruc de problemàtica social, per 
moltes famílies del nostre municipi, comarca i país, on molta gent no té feina i cada cop les famílies 
tenen més dificultats per poder tirar endavant. Per això aquest equip de govern continuarem 
prenent les mesures pertinents per continuar donant suport a tots els banyerencs i banyerenques.  
 
També us vull transmetre la meva il·lusió i capacitat de treball, que crec que ja he demostrat en 
aquesta passada legislatura, i em comprometo a continuar escoltant-vos a tots i totes i junts trobar 
una solució als problemes col·lectius que tenim, tant com a comunitat, com personals, i que poden 
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afectar a qualsevol veí o veïna del nostre municipi. Per tant, farem el que calgui perquè encara que 
no tinguem les aportacions econòmiques d’altres exercicis, posar-hi tot l’entusiasme i imaginació 
per poder arribar a donar tots els serveis que oferim des de l’Ajuntament.  
 
Per tot això, sempre em podreu trobar a l’Ajuntament, al carrer, i en la multitud d’actes que 
organitza l’Ajuntament o les Entitats Culturals, Esportives, i de Veïns, ja que afortunadament tenim 
un municipi viu i ple d’activitats, i, penseu que el municipi de Banyeres és molt afortunat també, 
per tenir tot un seguit de nuclis de població, com són Saifores, Les Masies de Sant Miquel, Boscos, 
Priorat de Banyeres i Casa Roja, que hem de donar-los tot el recolzament necessari, perquè no es 
sentin exclosos de les nostres decisions, per tant intentaré que aquest Ajuntament continuï sent 
molt proper a tothom, tal i com ens hem marcat des de l’inici, tot l’equip de govern i fer que ens 
sentim tots ben atesos dins del nostre gran municipi. 
 
Us vull indicar que aquests dos últims anys que he estat com Alcaldessa i també els altres dos, com 
a tinent d’alcalde i regidora a l’ajuntament, m’han servit de gran ajuda i  preparació per aquesta 
nova etapa que ara emprenem els dos grups en aquesta nova legislatura, per tant, crec que ha 
estat una bona escola per afrontar aquest nou repte que avui comença. 
 
No sé si us heu fixat de la vara o bastó d’alcalde o alcaldessa que he agafat a la mà, doncs resulta 
que és molt antiga i la primera vegada que la vaig veure quan vaig arribar a l’Ajuntament estava 
totalment cremada i feta malbé, gràcies al nostre equip de manteniment l’hem restaurada, com 
tantes i tantes coses en estat de deixadesa que ens varem trobar, per tant només és un símbol, és 
cert, però crec que és molt important no tenir en estat de deixadesa ni els símbols com aquest cas, 
ni les instal·lacions municipals com en altres. 
 
Fent un record en el temps, sembla ahir que vaig votar per primera vegada en una estrenada 
democràcia l’any 1977 i resulta que llavors jo estava embarassada de la meva primera filla, que 
avui per desgràcia no està entre nosaltres i enguany vaig veure amb especial alegria que la meva 
estimada nora, l’Elisenda, també ha anat a votar embarassada de la seva filla i la nostra primera 
néta. Perquè ho dic això? Perquè hem de mirar el futur amb optimisme i em comprometo a 
treballar ben fort, juntament amb el nou equip de govern perquè les noves generacions de 
banyerencs i banyerenques, tinguin molta més qualitat de vida que la que varen tenir els nostres 
pares i també nosaltres, per això mirarem de tirar endavant tots els nostres projectes amb molta 
il·lusió i empenta. 
 
Voldria doncs agrair el suport de tota una sèrie de gent, del meu marit en Joan, la seva mare 
Teresa i els meus fills, l’Oriol, la Marina i l’Elisenda i tota la resta de la meva família, que no puc 
anomenar doncs som molts, que són els que pateixen més les meves absències de casa.  
El que no tinc tan clar, si els meus pares i sobretot el tiet, estarien tan contents, perquè suposo 
que estarien més preocupats per si les coses m’anessin prou bé. 
 
També a tots els regidors de Convergència i Unió, tant els que formarem part del nou govern, Jose 
M. Acosta, en Jordi Guasch, en Joan Coll i la Joana, com els que han estat des del 2003 donant-me 
el seu suport, la Conxita i el Salvador i també els d’altres legislatures anteriors, desde la 
implantació de la democràcia, els caps de llista en Josep M. Biarnés, que tampoc està amb 
nosaltres, en Joan Sanahuja, en Josep Ràfols i en Josep Sanahuja, doncs sense el seu esforç i 
implicació avui nosaltres no estaríem aquí, també els que no han sortit com a regidors o regidores, 
però que han format part de les llistes del nostre grup, dels militants i simpatitzants del nostre 
partit, als caps comarcals, provincials i nacionals.  
Vull agrair també al grup d’ICV, en el que hem estat treballant durant aquests quatre anys de 
pacte de govern, crec que s’ha fet molta feina amb l’ajuda de tots i totes i espero que ho 
continuarem fent, gràcies Jose M., gràcies Cati, gràcies Lluïs. 
També com no al grup del PSC, perquè encara que no hem treballat junts sí que crec que tenim un 
objectiu comú, el d’obtenir el millor pel nostre poble, per tant hem de treballar a veure si podem 
aconseguir el màxim d’entesa entre tots i totes. 
I, també al Jero Merino nou regidor del PP a Banyeres, ja que sense el seu vot de confiança vers la 
meva persona, no haguéssim tingut la majoria suficient per tirar endavant la nostra proposta de 
futur govern municipal, i  espero que ens sabrem entendre des del primer dia pel bé de tot el 
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nostre municipi. 
 
Bé, per acabar, convidar-vos a una copa de cava a la plaça de l’Ajuntament al davant del nostre 
local que han preparat els meus companys de grup. Volia dir-vos que encara que estem en època 
de crisi econòmica, han fet l’esforç de preparar amb molt de carinyo aquesta senzilla celebració, 
que jo els hi agraeixo i com us he dit, hi esteu tots convidats sobretot tots els regidors i regidores, 
perquè quan dic tots, són tots i totes sense cap restricció, ja que sempre trobareu la meva mà 
estesa i sempre estaré disposada a escoltar qualsevol suggeriment. 
Moltes gràcies per la vostra assistència i recolzament. 
I ara diguem tots: 
Visca Banyeres i Visca Catalunya”.   
 
Aplaudiments a la sala. 
 
 
Finalitzades totes les intervencions, aixeca la sessió essent les 12.30 hores, de la qual, com jo com 
a Secretari, estenc aquesta acta . 
 
Banyeres del Penedès, 11 de juny de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Núria Figueras Tuset       Joan Manel Ferrera 
Alcaldessa         Dóna Fe, el Secretari 
 
 
 
 
 
 


