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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈ S EN SESSIÓ 
ORDINÀRIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 15 DE GENER DE 201 5 (01/2015). 
 
A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 15 de gener 
de 2015  a les 20.00 hores, sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Núria Figueras Tuset, 
assistits per la secretària-interventora interina de la Corporació, Sra. Anna Tapia Rodríguez, 
es reuneixen els Regidors:  

 
1. Sra. Núria Figueras Tuset 
2. Sr. Jordi Guasch Bea 
3. Sr. Joan Coll Molero 
4. Sr. José Mª Acosta Fajardo 
5. Sra. Joana Josepa Fernández Coll 
6. Sr. Avelino Menéndez Suárez 
7. Sra Maria Dolores Medina Donaire 
8. Sra. Ana Dolores Ordoñez Rivero 
9. Sr. Luis Enrique Rodríguez Rivas 
10. Sr. Lluís Inglada Jané 
11. Sr. Jerónimo Merino Iglesias  

 
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. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI I URGE NT DE DATA 17 DE 
NOVEMBRE DE 2014.- Exp. C/14/179 

2. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 20 DE NOVEMBRE DE 
2014.- Exp. C/14/177. 

3. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DAT A 11 DE 
DESEMBRE DE 2014.- Exp. C/14/198 

4. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DAT A 30 DE 
DESEMBRE DE 2014.- Exp. C/14/207 

5. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL MES 
DE NOVEMBRE DE 2014 

6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL RECONEIXEMENT DE LA COM PATIBILITAT PER 
A L’EXERCICI D’ UNA SEGONA ACTIVITAT PRIVADA D’ADVO CADA I SERVEI 
DE DEFENSA D’OFICI. “L/15/003” 

7. APROVAR RATIFICAR EL DECRET D/14/092, DE NOMENAM ENT DE LA SRA. 
MARIA CAÑAS GUASCH COM A ENCARREGADA DEL REGISTRE C IVIL DEL 
MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS C/13/196. 

8. APROVACIÓ, SI ESCAU,  DEL RECONEIXEMENT DE LA CO MPATIBILITAT DE 
LA SRA. MERCEDES MARTINEZ RODRIGUEZ PER A L’EXERCIC I D’ UNA 
SEGONA ACTIVITAT PRIVADA EN EL RAM D’HOSTELERIA. Ex p.- L/15/004. 

9. PRECS I PREGUNTES.  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI I URGE NT DE DATA 17 DE 
NOVEMBRE DE 2014.- Exp. C/14/179 
 

Atès l’art 91 del ROF l’Alcaldessa pregunta si cap regidor té observacions a l’acta. 
No es realitzen observacions quedant per tant aprovada per unanimitat. 

 
2. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 20 DE NOVEMBRE  DE 

2014.- Exp. C/14/177 
   

Atès l’art 91 del ROF l’Alcaldessa pregunta si cap regidor té observacions a l’acta. 
No es realitzen observacions quedant per tant aprovada per unanimitat. 

 
3. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DAT A 11 DE 

DESEMBRE DE 2014.- Exp. C/14/198    
 

Atès l’art 91 del ROF l’Alcaldessa pregunta si cap regidor té observacions a l’acta. 
 
El Sr. Menéndez observa que no es va incloure a la pàgina 9 darrer paràgraf un 
comentari, però no queda constatat. 
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa 
aprovada amb el següent resultat: 
 
� Vots a favor: 7 (5 CIU; 1 PP, 1 ICV). 
� Vots en contra: 0. 
� Abstencions: 4 del grup PSC  

 
Resultat: Aprovat per majoria.   

 
4. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DAT A 30 DE 

DESEMBRE DE 2014.- Exp. C/14/207    
 
Atès l’art 91 del ROF l’Alcaldessa pregunta si cap regidor té observacions a l’acta. 
No es realitzen observacions quedant per tant aprovada per unanimitat. 

 
 

5. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL MES 
DE NOVEMBRE DE 2014     
 

Atès l’art 91 del ROF l’Alcaldessa pregunta si cap regidor té observacions a l’acta. 
 
S’HA DONAT COMPTE 
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6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL RECONEIXEMENT DE LA COM PATIBILITAT PER 
A L’EXERCICI D’ UNA SEGONA ACTIVITAT PRIVADA D’ADVO CADA I SERVEI 
DE DEFENSA D’OFICI. “L/15/003” 

 
Vista la instància presentada el 8 de gener de 2015 , amb registre d’entrada a l’Ajuntament 
de Banyeres del Penedès número 79, per la Sra. Anna Tàpia i Rodríguez, funcionària 
interina de la plantilla d’aquest ajuntament ocupant el lloc de treball de Secretaria-
Interventora, per mitjà de la qual demana la compatibilitat per a l'exercici d'una segona 
activitat privada per compte propi com a Advocada i servei de defensa d’ofici. 
 
Vist que l'article 329, en relació amb l'article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, no 
hi hagi coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats. 
 
Vist que en relació a la possibilitat d’exercir una activitat professional o privada aliena a la 
funció pública del funcionari o empleat públic, l’article 11.1 de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, disposa “De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.3, de la presente Ley, el 
personal comprendido en su ámbito de aplicación no podrá ejercer, por sí o mediante 
sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta 
propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares que se relacionen 
directamente con las que desarrolle el departamento, organismo o entidad donde estuviera 
destinado. 
Se exceptúan de dicha prohibición las actividades particulares que, en ejercicio de un 
derecho legalmente reconocido, realicen para sí los directamente interesados.” 
 
Vist que en l’àmbit de l’Administració local el règim d’incompatibilitat que estableix La Llei 
53/1984, de 26 de desembre, i la Llei catalana 21/1987, de 26 de novembre, s’ha 
desenvolupat mitjançant el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
del personal al servei de les entitats locals. 
 
Es  proposa al Ple de la corporació, el següent, 

     ACORD 

Primer.  Autoritzar  a la treballadora , Sra. Ana Mª Tapia i Rodríguez, la compatibilitat de 
l’activitat privada per compte propi d’advocada així com de la pràctica del servei de defensa 
d’ofici, sempre i quan l’activitat privada no impedeixi l’estricte compliment dels deures i 
dedicació com a funcionaria de la Corporació, ja sigui per la no presencia física o qualsevol 
altre circumstància, ni tampoc implicar la defensa d’interessos contraris a la Corporació de la 
que depèn. 
Segon.- Notificar el present acord als interessats. 
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada 
amb el següent resultat: 

� Vots a favor: 4 CIU, 4 PSC, 1 ICV, 1 PP. 
� Vots en contra: 0. 
� Abstencions: 0. 

 
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS. 
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7. APROVAR RATIFICAR EL DECRET D/14/092, DE NOMENAM ENT DE LA SRA. 
MARIA CAÑAS GUASCH COM A ENCARREGADA DEL REGISTRE C IVIL DEL 
MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS C/13/196. 

 
En data 5 de desembre de 2014, l’Alcaldessa Sra. Núria Figueras Tuset va dictar el Decret 
D/14/092 mitjançant el qual es nomena a la Sra. Maria Cañas Guasch com a encarregada 
del Registre Civil del Municipi de Banyeres del Penedès, que tot seguit es transcriu: 
 
Vist que en el ple ordinari de data 21 de novembre de 2014, es va aprovar el nomenament 
de la Sra Maria Beatriz Blasón Berdasco, com a encarregada del Registre Civil de Banyeres 
del Penedès, per realitzar la  substitució de la seva baixa de maternitat, vacances i permisos 
de la Sra Maria Cañas Guasch encarregada del Registre Civil de Banyeres del Penedès. 
 
Atès que la Sra. Maria Cañas Guasch ha comunicat la seva propera incorporació al seu lloc 
de treball.  
 
Per tot això, la Sra Maria Cañas Guasch a efectes 1 de gener de 2015, serà nomenada 
encarregada del Registre Civil de Banyeres del Penedès. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC 
 
Primer.-  Acordar el nomenament de la Sra Maria Cañas Guasch com a encarregada del 
Registre Civil de Banyeres del Penedès a efectes 01 de gener de 2015 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Justícia de Barcelona, al Sr. Jutge 
de Pau i al Sr. Jutge de Pau substitut. 
 
Tercer.- Elevar aquest acord al Ple de la corporació per a la seva ratificació. 
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada 
amb el següent resultat: 

� Vots a favor: 4 CIU, 4 PSC, 1 ICV, 1 PP. 
� Vots en contra: 0. 
� Abstencions: 0. 

 
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS. 
 
 

8. APROVACIÓ, SI ESCAU,  DEL RECONEIXEMENT DE LA CO MPATIBILITAT DE 
LA SRA. MERCEDES MARTINEZ RODRIGUEZ PER A L’EXERCIC I D’ UNA 
SEGONA ACTIVITAT PRIVADA EN EL RAM D’HOSTELERIA. Ex p.- L/15/004. 

 
Vista la instància presentada el 29 de desembre de 2014, amb registre d’entrada a 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès número 4287, per la Sra. Mercedes Martinez 
Rodriguez, personal laboral interina de la plantilla d’aquest ajuntament ocupant el lloc de 
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treball de personal de manteniment, per mitjà de la qual demana la compatibilitat per a 
l'exercici d'una segona activitat privada per compte propi en el ram de l’hostaleria. 
 
Vist que el treball en el sector privat en cap cas va a suposar modificar les condicions de 
jornada i horari de treball a aquest Ajuntament, 
 
Considerant allò disposat als arts. 12 i 16 de la Llei 53/1984 de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques. 
 
Es  proposa al Ple de la corporació, el següent, 
 

     ACORD 

Primer.- Estimar la sol·licitud i, en conseqüència, declarar la compatibilitat per tal que el 
personal laboral interina d’aquesta Corporació la Sra. Mercedes Martinez Rodriguez 
desenvolupi la funció en el ram d’hostaleria. 
 
Segon.- Establir que la present declaració de compatibilitat té caràcter específic per al treball 
ressenyat, per la qual cosa una vegada cessi l’activitat la Sra. Mercedes Martinez Rodriguez 
haurà de comunicar-ho al Servei de Personal de la Corporació. 
 
Segon.- Notificar el present acord als interessats. 
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada 
amb el següent resultat: 

� Vots a favor: 4 CIU, 4 PSC, 1 ICV, 1 PP. 
� Vots en contra: 0. 
� Abstencions: 0. 

 
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS. 
 
 
URGÈNCIA.- MOCIÓ PER AMPLIAR A 24 HORES EL SERVEI D’HEMODINÀMI CA DE 
L’HOSPITAL JOAN XXIII DE TARRAGONA  
 
Votació per a la inclusió per urgència: requereix majoria absoluta: 
L’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb 
el següent resultat: 

� Vots a favor: 5 vots de CIU, 4 de PSC, 1 de ICV i 1 de PP 
� Vots en contra: 0 vots.  
� Abstencions: 0 vots. 

 
Resultat: PROSPERA LA URGÈNCIA, ES PASSA A DEBAT I VOTACIÓ.  
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9. MOCIÓ PER AMPLIAR A 24 HORES EL SERVEI D’HEMODIN ÀMICA DE 
L’HOSPITAL JOAN XXIII DE TARRAGONA. 

 
Moció que presenten els Grups Municipals Socialista i de Iniciativa per Catalunya Verds de 
Banyeres del Penedès al Ple Ordinari del 15  de gener de 2015. 

Els grups de CIU i PP voten a favor de la urgència i posteriorment votaran la moció, 
expressant el seu acord a la moció. 

El Sr. Menéndez procedeix a la lectura a la moció: 

“ L’any 2006 el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Pla Director de Malalties 
de l’Aparell Circulatori, eina fonamental per planificar els serveis i els recursos sanitaris  i 
avaluar-los de manera sistemàtica i periòdica, del que els anys 2003/2004, era la primera 
causa de mort al nostre país. 

Aquest protocol, que es va anar implementant de manera progressiva al conjunt del territori 
fins 2009, i  va significar l’obertura de nous serveis d’hemodinàmica a diferents hospitals per 
a tot el territori de Catalunya i un canvi substantiu de caire quantitatiu i qualitatiu. Gràcies, a 
aquest protocol d’actuació, Catalunya ha reduït en un 35% la mortalitat per infart agut de 
miocardi. 

Avui, l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, com l’Arnau de Vilanova de Lleida i el Josep Trueta 
de Girona, compten amb una unitat d’hemodinàmica amb horari d’atenció de 8h a 20h. Més 
enllà d’aquest horari, els pacients són derivats a Hospitals de Barcelona; tanmateix, els 
riscos que se’n deriven d’aquest tipus de malalties fan convenient la revisió dels serveis 
disponibles fora de l’àrea de Barcelona, com a mínim, a les ciutats de Tarragona, Lleida i 
Girona. 

Per desgràcia, l’Hospital de Tarragona ha estat exemple fa poques setmanes d’aquesta 
necessitat, en donar-se el cas d’un pacient que va ser derivat a l’Hospital de Bellvitge i va 
morir durant el trasllat.  

Les dades demostren que hi ha la massa crítica suficient per a comptar com a mínim a 
l’Hospital de Tarragona amb el servei d’hemodinàmica obert les 24 hores. El mateix 
Departament reconeix que l’ampliació horària del 2012 de l’hemodinàmica en aquest 
hospital va permetre incrementar un 97% el nombre de codis activats i tractats. Avui, 
aroximadament un 7,5% dels codis infarts activats al Joan XXIII són derivats a Barcelona, 
xifra perfectament assumible si el servei d’hemodinàmica donés cobertura les 24 hores al 
dia. 

Els darrers dies el Departament de Salut, arrel del decés d’un pacient durant el trasllat 
l’Hospital de Bellvitge, ha anunciat a través d’un comunicat de premsa que “en el decurs del 
primer trimestre del 2015 es farà l’avaluació de l’activitat desenvolupada en les diferents 
Unitats d’Hemodinàmica durant el 2014 i, en base als resultats, es plantejarà la necessitat 
de reordenar l’oferta horària, tal i com el conseller s’ha compromès”.  

Els darrers esdeveniments han posat de manifest que els ciutadans del territori no es poden 
permetre esperar més, que cal ampliar un servei que està donant bons resultats en salut, 
perquè en pot dependre la salut i integritat de molts habitants de les comarques de 
Tarragona.  
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Per tot el que s’acaba d’exposar, proposem adoptar els següents acords, 

1. Instar a la Conselleria de Salut a garantir el funcionament del servei d’hemodinàmica les 
24 hores del dia els 365 dies de l’any a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona de manera 
immediata. 

2. Intensificar l'activació del Codi Infart per tal de garantir el trasllat urgent amb equitat i 
qualitat a tota la demarcació Tarragona, que inclou la Regió sanitària de les Terres Ebre. 

3. Trametre aquest acord a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya.” 

 

Intervencions: 
 
Sra. Núria Figueras: Vull aclarir que no es que fa un any o dos es va retallar el servei; 
aquest servei no ha estat mai. 
Amb la desgraciada mort d’aquest senyor el conseller s’ha compromès. 
 
Sr. Lluís Inglada: Sí que va haver retallades. 
 
Sra. Núria Figueras: Aquest servei no ha estat mai 24 hores. Nosaltres estem d’acord que 
es faci però vull aclarir que no s’ha anat enrere sinó que mai ha estat aquest servei. 
 
Sr. Lluís Inglada : Torno a dir que sí van haver retallades perquè a mi m’han ates 24 hores a 
UCI pel tema del cor, una altre cosa són intervencions però atencions sí. 
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada 
amb el següent resultat: 

� Vots a favor: 4 CIU, 4 PSC, 1 ICV, 1 PP. 
� Vots en contra: 0. 
� Abstencions: 0. 

 
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS. 
 
 
PRECS I PREGUNTES. 
 
 
Intervencions: 
 
Sr. Lluís Inglada:  
 
Com està la solució als problemes de la connexió telefònica del CAP?. Quins són els passos 
que ha fet l’Ajuntament per resoldre el tema?. Amb qui s’ha reunit l’Alcaldessa per solucionar 
el tema. Quines respostes han donat i amb qui han contactat de Santa Tecla o de 
Governació?. Quina és la resposta de Telefònica, i amb qui han contactat?. 
És un tema molt greu. 
 
Sr. Jordi Guasch:  
 
L’empresa  que va ocasionar la incidència ens ha donat un escrit i s’ha posat en contacte 
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per disculpar-se però tècnicament us explico que l’ADSL era de titularitat municipal però ens 
costava 300 euros mensuals i vàrem parlar amb Santa Tecla per buscar una solució i ens va 
diner que finalment deixéssim el mateix número i tot el sistema igual a nom de Santa Tecla, 
per tant, la línia ja no era de l’ajuntament i Telefònica ho va tallar. 
Ràpidament vam fer tràmits per solucionar-ho però Telefònica ens feia esperar i al veure que 
no ho solucionaven vam acordar amb l’empresa solucionar-ho temporalment. 
Avui ja està solucionat i ha estat un acte fortuït sense cap mala intenció 
 
Sra. Núria Figueras:  
 
Ja ho hem arreglat, i ja hem dit que és una solució provisional perquè hi hagi comunicació 
mentre no facin les reparacions definitives. 
 
Sr. Lluís Inglada:  
 
En quant al tema de la formació. Partint de la base que som partidaris de la formació de la 
gent i sobre tot als treballadors de l’Ajuntament que ho necessitin i estem a favor de les 
subvencions de formació per problemes econòmics amb bases regulades volem saber per 
què es paga un màster a un càrrec electe si no és un treballador d’aquest Ajuntament?; i 
creiem que el màster se’l tindria que pagar el seu partit.  
Per més que es vulgui justificar que és necessària aquesta formació per la Regidoria que 
porta, creiem que en un proper mandat pot ser que no la necessiti i per tant és un 
enriquiment personal a costa dels impostos municipals. 
Per tant, un condicionant seria que quan acabi el mandat retorni l’import del màster. 
 
Sr. Jordi Guasch:  
 
Aquest màster..... 
 
Sra. Núria Figueras: 
 
Ja et contestarem. 
 
Sr. Lluís Inglada: 
 
Jo no he dit que fossis tu Jordi, tu mateix ho has dit. 
 
Sra. Núria Figueras: 
 
Torno a dir que ja et contestarem. 
 
Sr. Lluís Inglada: 
 
També volem saber per què quan es va celebrar el judici per l’acomiadament de les dues 
treballadores de l’escola bressol?. Per què no se’ns ha informat?. Per què va anar una 
treballadora en representació de l’Ajuntament i no hi va anar ni l’Alcaldessa ni el Regidor 
corresponent havent estat una decisió política la de no indemnitzar a les dues treballadores 
acomiadades. 
Quin és el resultat del judici?.  
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Quines són les indemnitzacions que rebran les treballadores o si l’Ajuntament està obligat a 
readmetre-les?; i quin és el cost total i les costes d’aquesta actuació?. 
 
Sra. Núria Figueras: 
 
Ara no ho tinc aquí, ja et contestarem. Ho podies haver consultat a la Junta de Portaveus i 
no vas voler. 
 
Sr. Avelino Menéndez: 
 
Tenemos un prec: en la calle Rosellas de Casa Roja en el último Boletín municipal de 
diciembre de 2014, ustedes publican lo que alguna vez usted Sra. Alcaldesa va soltando 
aquí en el Pleno, en sus huidas, sacando temas para confundir: 
 
 “... a aquest problema conegut des de fa més de vint anys ubicat al carrer Rosellas...” 
 
Y es lo que ahora publican de que hace 20 años que estaba pendiente, decirles que: 
Esa obra mal realizada es de hace alrededor unos 45 años y los alcantarillados son de esa 
fecha. 
Es una urbanización privada y que aún continúa siendo privada hoy día. 
Hace 20 años en esa calle no había ninguna vivienda. El problema no se había presentado. 
Hace 15 años tampoco había ninguna vivienda en esa calle y tampoco se había presentado 
el problema. 
Usted se está reiterando con demasiada frecuencia y se lo inventa usted misma y al final lo 
asume y se lo cree y lo vende así. 
Fíjese hace 10 años es probable que por esa época una o dos viviendas las ocupasen por 
esas fechas y las otras dos viviendas son indudablemente de hace menos de 10 años, creo 
recordar que las licencias de obras son de 2006 y un aló después aproximadamente irían a 
ocuparlas. 
Les recuerdo que ustedes ya llevan en la responsabilidad la gestión municipal de más de 7 
años, justos en el momento en que se encargó la obra. Lo que quiere decir que ustedes 
llevan en todo caso, las tres cuartas partes de tiempo de demora en solucionar el tema 
planteado, si es que como ustedes mismos han decidido lo ha de solucionar el 
Ayuntamiento. 
En aquel período, después de planteada la situación, el Ayuntamiento de aquel entonces, y 
ante el problema detectado, había encargado y disponía y pienso que dispone, tal como les 
hemos dicho en algunas ocasiones, de estudio de las pendientes de la red de alcantarillado 
de la Casa Roja, y la verdad, creo recordar, bastante mal están las pendientes, sobre todo 
en esa calle y en varias calles. Se trató así con la EUC, ahora desaparecida y con regocijo 
de ustedes. 
Desde aquellos tiempos ya llovió, hasta ahora para que y de aquella manera se parchee. 
En cualquier caso, recordarles nuevamente que han optado por una solución, la menos 
sostenible, tal y como les indicábamos en nuestra alegación de la que, por cierto, sólo han 
justificado en su resolución, si es que se puede justificar así, a lo relativo a haber adjudicado 
la obra antes de exponer al público el proyecto y que ya estaba finalizada la obra antes de la 
aprobación definitiva de éste. 
Usted erre que erre para sacar rentabilidad política y confundir a base de mentiras a la 
población. 
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Sra. Núria Figueras: 
 
Al carrer Rosellas quan vam entrar al 2007 ja estaven fetes les vivendes. 
En Lluís ho sap perfectament i ho pot dir. 
 
Sr. Joan Coll: 
 
Quan Casa Roja va començar a rebre subministrament d’aigua automàticament ja estaven 
fetes les cases i cada vegada tenia que venir empreses per bombejar. 
 
Sr. Avelino Menénedez:  
 
No había ninguna vivienda. Está todo por escrito. 
 
Sr. Jordi Guasch: 
 
Que no haya viviendas no significa que no haya problemas. 
Estamos buscando una solución. 
No estoy de acuerdo que digas que nos hemos regocijado. 
Este equipo de gobierno lamenta profundamente que no esté la EUC, no se registró y por 
ello no podemos hacer nada. 
 
Sr. Jeronimo Merino: 
 
Si me permite señora Alcaldesa, en relación al Servicio de hemodinámica, en un principio 
solo funcionaba hasta las 5 de la tarde, posteriormente se amplió a las 8 pero nunca ha 
habido 24 horas, no ha habido recortes. En 2012 se amplió el Servicio. 
 
Sr. Lluís Inglada: 
 
Unidad coronaria sí ha habido 24 horas de atención. 
 
Sr. Jeronimo Merino: 
 
Que atiendan 24 horas solo hay diez hospitales y es una vergüenza que no se de ese 
Servicio a nuestra población. 
 
Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 20:30 hores, 
donant fe de tot allò jo, la secretaria  interventora interina, que certifico. 
 
Banyeres del Penedès, el 15 de gener de 2015 
 
Alcaldessa      Secretària-interventora interina 
 
 
Núria Figueras Tuset     Anna Tapia Rodríguez  


