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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN SESSIÓ ORDINÀRIA
QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 15 DE NOVEMBRE DE 2012 (06/2012).
A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 15 de novembre de
2012, a les 20.20 hores, sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Núria Figueras Tuset, assistits pel
Secretari – Interventor de la Corporació, Sr. Joan Manel Ferrera Izquierdo, es reuneixen els Regidors:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sra. Núria Figueras Tuset
Sr. José Maria Acosta Fajardo.
Sr. Jordi Guasch Bea.
Sr. Joan Coll Molero.
Sra. Joana Josepa Fernàndez Coll.
Sr. Avelino Menéndez Suárez.
Sra. Ana Dolores Ordoñez Rivero.
Sr. Jorge Santalla Montes.
Sr. Lluís Inglada Jané.
Sr. Jerónimo Merino Iglesias.

Es troba absent de forma justificada:
1. Sra. Maria Dolores Medina Donaire.
Els reunits constitueixen quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió que ha estat
oportunament convocada per aquest dia i hora.
L’Alcaldessa es disculpa per el retard, han estat reunits els portaveus de tots els grups per tractar
unes propostes pel ple.
El grup municipal CIU proposa la introducció de dos punt a l’ordre del dia:
•

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ANNEX AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE
BANYERES DEL PENEDÈS, EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I
L’EMPRESA COMARCAL DE SERVEIS MEDIAMBIENTALS DEL BAIX PENEDÈS, S.L.,
DESCRIPTIU DE LES CONDICIONS TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES EN LES QUALS ES
PRESTARÀ EL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA I DE LA
FRACCIÓ RESTA DELS RESIDUS MUNICIPALS, C/12/158.

•

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 10 QUE REGULA LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE.- Exp. H/12/117

Atès l’art 83 del Reglament d’Organització i Funcionament del ens Locals 2568/1986 i l’art 103 del
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 2/2003 es sotmet la seva inclusió a
votació, amb el següent resultat:
 Vots a favor: 5 CIU, 3 PSC, 1 ICV i 1 PP.
 Vots en contra: 0.
 Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per, UNANIMITAT DELS PRESENTS.
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Acte seguit es passa a tractar el següent.

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 20 DE SETEMBRE
DE 2012, C/12/186
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 29
D’OCTUBRE DE 2012, C/12/206
3. APROVAR, SI S’ESCAU, PROPOSAR NOMENAMENT DE JUTGE/SSA DE PAU
SUBSTITUT/A DE BANYERES DEL PENEDÈS C/12/195.
4. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL REGLAMENT REGULADOR
DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGÜES POTABLES, C/12/217.
5. APROVAR, SI S’ESCAU, PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DEL IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES DE
CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS.- H/12/114.
6. APROVAR, SI S’ESCAU, PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 3 REGULADORA DEL IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA.- H/12/113
7. APROVAR, SI S’ESCAU, PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 5 REGULADORA DEL IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES.- H/12/115.
8. APROVAR, SI S’ESCAU, PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 11 REGULADORA DE LA TAXA DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.H/12/116.
9. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 13 QUE REGULA LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
RECOLLIDA DOMICILIÀRIA D’ESCOMBRARIES I RESIDUS SÒLIDS URBANS.- Exp.
H/12/054.
10. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ANNEX AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE
BANYERES DEL PENEDÈS, EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I
L’EMPRESA COMARCAL DE SERVEIS MEDIAMBIENTALS DEL BAIX PENEDÈS, S.L.,
DESCRIPTIU DE LES CONDICIONS TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES EN LES QUALS ES
PRESTARÀ EL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA I DE LA
FRACCIÓ RESTA DELS RESIDUS MUNICIPALS, C/12/158. INCLOSA PER URGÈNCIA.
11. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 10 QUE REGULA LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE.- Exp. H/12/117. INCLOSA PER URGÈNCIA.

12. DESPATX D’OFICI, DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN
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LOCAL.

0. PRECS I PREGUNTES.
...................................................................................................................................................................
0. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 20 DE SETEMBRE
DE 2012, C/12/186
Intervencions:
Sr. Menéndez: estamos en contra porque están sesgadas.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:
 Vots a favor: 5 CIU, 1 PP
 Vots en contra: 3 PSC.
 Abstencions: 1 ICV.
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.
0. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 29
D’OCTUBRE DE 2012, C/12/206
Intervencions:
Sr. Ordoñez: Sr. Merino es ratifica amb el que posa en l’acta? Creiem que no vas dir el grup PSC.
Sr. Merino: no dije PSC, pero ya se entiende, dije el grupo que tú representas se lo saltó a la torera.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:
 Vots a favor: 5 CIU, 1 PP
 Vots en contra: 3 PSC.
 Abstencions: 1 ICV.
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.
0. APROVAR, SI S’ESCAU, PROPOSAR NOMENAMENT DE JUTGE/SSA DE PAU
SUBSTITUT/A DE BANYERES DEL PENEDÈS C/12/195.
Al mes de desembre de 2012 restarà vacant el càrrecs de Jutge de Pau substitut.
S’ha realitzat la convocatòria a què fan referència els articles 101.1 de la Llei Orgànica 6/1985, del
Poder Judicial, i els articles 4 i 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.
El 5 d’octubre de 2012 es va remet al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i al BOP, l’edicte de
la Sra. Alcaldessa, mitjançant el qual s’obre el període de presentació d’instàncies per a cobrir els
càrrecs de Jutge de Pau substitut, al Municipi de Banyeres del Penedès.
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Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, núm. 238 de 15 d’octubre de 2012 es va publicar
l’Edicte de la Sra. Alcaldessa, mitjançant el qual s’obria un termini de quinze dies hàbils per tal que les
persones interessades i que reunien les condicions legals, sol·licitessin ser nomenades Jutge de Pau
substitut, per escrit dirigit a l’Alcaldia.
Tanmateix es va publicar al taulell d’anuncis municipal.
Dins del termini es van presentar les sol·licituds de:
0. Sr. Joan Sanahuja i Tuset, de data 15 d’octubre de 2012, RE 3355.
0. Sra. Amparo Guillen Sanz, de data 22 d’octubre de 2012, RE 3450.
Podran ser nomenats Jutges de Pau, tant titulars com substituts, aquelles persones que, tot i no ser
llicenciades en Dret, reuneixin els requisits que estableix la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol del
Poder Judicial, per a l’ingrés en la carrera judicial, a excepció d’impediment físic o psíquic per al
càrrec, i que no estiguin immersos en cap de les causes d’incapacitat o d’incompatibilitat previstes per
a l’exercici de les funcions judicials, a excepció de l’exercici d’activitats professionals o mercantils
(article 102 de la Llei Orgànica 6/1985 i article 13 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de
Pau).
Durant el mandat, els Jutges de Pau estaran subjectes al règim d’incompatibilitats i prohibicions que
regulen els articles 389 a 397 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, en els termes
aplicables.
Examinat el seu currículum, atesa la seva disponibilitat, atesa la seva flexibilitat i proximitat física,
demostrada la seva experiència professional i atesa la declaració jurada de no estar incapacitada per
l’exercici de les funcions pròpies dels/es jutges/esses de pau, regulades, entre d’altres, en l’art 303 de
la Llei 6/1985 de 1 de juliol del Poder Judicial, es valora favorablement la idoneïtat de Sr. Joan
Sanahuja i Tuset per al desenvolupament de les funcions.
Per tot això, es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Proposar el nomenament de Sr. Joan Sanahuja i Tuset amb DNI Núm. 39625834P domiciliat
al Carrera Francesc Macià núm. 1 de Banyeres del Penedès, com a Jutge de Pau substitut.
SEGON. Donar trasllat del present Acord a la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya.
TERCER. Notificar el present acord a l’interessat.
Intervencions:
Sra. Alcaldessa: ha quedat vacant i s’han presentat aquestes dos persones, creiem que l’ha
d’ocupar el Sr. Sanahuja.
Sr. Inglada: exposa textualment:
ICV no estem d’acord amb la designació proposada per l’alcaldia per els següents motius:
Primer, creiem que l’alcaldia no ha obrat èticament, ja que pensem que s’hagués de haver donat
opció, notificant i parlant, amb l’actual Jutgessa de Pau substituta, sobre la renovació i intenció de
seguir, o no, en el exercici del càrrec, al qual no ha renunciat ni ha expressat el seu desig de no
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continuar.

Segon, creiem que teníem dret com a grup municipal, a opinar sobre la convocatòria i posteriorment,
sobre la selecció de les persones presentades, amb anterioritat als fets.
Tercer, degut a la importància que el nostre grup municipal, li donem al càrrec, aquest criem té que
ser acceptat de manera general pel municipi, i per tant tenir la unanimitat dels representats de la
corporació municipal, la qual cosa segons el nostre parer, sols s’aconsegueix amb diàleg i consens.
Per aquestos motius ICV, votarà en contra de la proposta d’alcaldia.
Sra. Alcaldessa: si no sabia quan s’acaba el seu mandat no està capacitada pel seu càrrec.
Sr. Menéndez: no se ha informado al Juez de Paz.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:
 Vots a favor: 5 CIU.
 Vots en contra: 1 ICV i 3 PSC.
 Abstencions: 1 PP.
Resultat: aprovació per MAJORIA SIMPLE.
Atès l’art. 101.2 de la LOPJ 6/1985 l’acord requereix de majoria absoluta.
0. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL REGLAMENT REGULADOR
DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGÜES POTABLES, C/12/217.
Que es voluntat de l’equip de govern modificar el Reglament Regulador del Servei de
subministrament d’aigües potables.
Aquest reglament resta vigent i publicat al BOP 204 de 4 de setembre de 1997.
Les modificacions fan referència a dotar de més garanties el procediment de suspensió del servei de
subministrament i que en el cas que s’efectuï un tractament de fuita l’abonat pagui a preu de cost de
l’aigua, a més de regular un procediment més reglat.
Atès l’informe de secretari de la Corporació.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual del reglament regulador del servei de
subministrament d’aigües potables en el següent sentit:
Es proposa el següent redactat a l’art 28 in fine:
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Excepte en els dos últims casos, en els que l’operador del servei pot de forma immediata suspendre
el servei sense necessitat d’audiència prèvia, tot i que caldrà informar al respecte al abonat, en la
resta de casos es podrà suspendre el servei prèvia audiència a l’abonat.
L’òrgan competent adoptarà un acord d’inici de suspensió del subministrament, atorgant un termini de
15 dies hàbils d’audiència, esgotat aquest termini, si perdura la causa de suspensió procedirà a
dictar-se un acord de suspensió del servei.
L’Administració no podrà privar del subministrament mentre no recaigui resolució expressa.
La suspensió del subministrament d’aigua del prestador del servei no podrà realitzar-se en dia festiu,
ni la vigília d’aquest darrer.
El restabliment del servei es realitzarà dins del dia següent hàbil en que hagin estat esmenades les
causes que originaren el tall del subministrament.
Totes les despeses derivades de la tramitació de la suspensió dels servei i de la seva reinicialització,
aniran a càrrec de l’abonat.
Si el tallament fos produït per falta de pagament i la situació es prolongués més de 3 mesos, es
donarà per finalitzat el contracte, sens perjudici dels drets de l’empresa quant a l’exigència del
pagament del deute i a la repercussió dels danys i perjudicis.
Respecte al tractament de fuites, donat que l’equip de govern pretén que l’abonat pagui l’aigua al preu
de cost de la mateixa i s’estableixi un procediment més reglat sobre aquest tractament.
Es proposa que el redactat de l’apartat quart de l’art 38 de reglament quedi de la següent manera:
Quan un comptador registri consums molt superiors als normals per fuites amagades i altres causes
justificades degudament, sempre que no sigui a conseqüència d’infracció o desídia de l’abonat, el
subministrador, prèvia sol·licitud de l’abonat presentat un escrit al registre d’entrada de la Corporació i
amb la comprovació prèvia del personal tècnic municipal, podrà aplicar una reducció sobre la
facturació consistent a cobrar l’aigua perduda al preu de cost d’aquesta, i liquidar-la en la quota fixa.
Caldrà que l’informe del tècnic municipal informi sobre si existeix fuita i si aquesta és imputable o no a
l’abonat. Caldrà adoptar un acord per l’òrgan competent acordant realitzar el tractament de fuita
procedint a liquidar a l’efecte.
Seran imputables a l’abonat les fuites derivades d’actuacions negligents d’aquest.
SEGON.- Informar al públic la modificació durant un termini de 30 dies durant els quals es podran
presentar reclamacions, mitjançant publicació al BOP de Tarragona.
TERCER- Cas que no es presentin reclamacions la modificació inicial esdevindrà definitiva sense
necessitat d’acord plenari. Caldrà publicar el text íntegre de la modificació al BOPT.

Intervencions:
Sr. Guasch: exposa les modificacions.
Sr. Menéndez: nos preocupa que el operador del servicio pueda cortar el agua, auque sea en dos
supuestos. El redactado puede confundir, no se entiende que parte se sustituye, y del precio de
coste?
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Sr. Guasch: hem fet un estudi del preu de cost, està reflectit en l’ordenança fiscal de l’aigua. Només
es pot tallar directament en dos casos que son greus, tenim un exemple, una fuita a Casa Roja i té un
deute de 3.000 euros, que hem de seguir que consumeixi aigua?.
El secretari llegeix el reglament vigent i la proposta de modificació per aclarir els dubtes. Operador no
es pot confondre amb operari, s’estableix un sistema de doble acord i audiència. Per suspendre cal
resolució de l’òrgan competent.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:
 Vots a favor: 5 CIU, 1 ICV, 3 PSC, 1 PP.
 Vots en contra: 0.
 Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS.

0. APROVAR, SI S’ESCAU, PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DEL IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES DE
CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS.- H/12/114.
Per providència d’Alcaldia de data 5 de novembre de 2012, s’inicià l’expedient de modificació de
l’Ordenança Fiscal Reguladora del Impost sobre Bens immobles de característiques especials.
L’equip de govern, dins de la legalitat establerta pel Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, vol incrementar el tipus de gravamen fins el 1,3%.
En data 7 de novembre s’ha emès informe favorable de Secretaria.
Atès l’art 17 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, que regula el procediment a seguir per l’elaboració i modificació d’ordenances fiscals.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Incrementar el tipus de gravamen del Impost de Bens Immobles de característiques
especials al tipus de gravamen del 1,3%.
L’article 1 de l’annex a l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora del Impost sobre Bens Immobles,
quedaria redactat de la següent forma:
1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable els tipus de gravamen
següents:
Tipus de béns immobles Tipus 1
Béns immobles urbans
Béns immobles rústics
Béns immobles especials

0,70
0,30
1,30

SEGON.- Sotmetre a informació pública el present acord, amb inserció en el tauler d’anuncis de la
Corporació així com en el BOP de Tarragona durant el termini de 30 dies, perquè els interessats
puguin presentar al·legacions.
TERCER.- Finalitzat el termini sense la presentació d’al·legacions, l’acord provisional esdevindrà
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definitiu sense necessitat d’acord plenari.
Intervencions:
Sr. Guasch: exposa la modificació, que afecta a les autopistes. No afecta als benyerencs.
Sr. Menéndez: bajar el 0,7 porque se ha incrementado por el Estado.
Sr. Inglada: la web no està actualitzada, no figuren aquests imports. Les altres ordenances tampoc.
Sra. Alcaldessa: prenem nota.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:
 Vots a favor: 5 CIU, 1 PP.
 Vots en contra: 1 ICV i 3 PSC,
 Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.

0. APROVAR, SI S’ESCAU, PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 3 REGULADORA DEL IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA.- H/12/113
Per providència d’Alcaldia de data 5 de novembre de 2012, s’inicià l’expedient de modificació de
l’Ordenança Fiscal Reguladora del Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
L’equip de govern, dins de la legalitat establerta pel Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, vol establir noves bonificacions sobre la quota de
l’impost.
En primer lloc, es vol introduir una bonificació tenint en compte la incidència que, en funció del tipus
de motor, tinguin determinats vehicles en el medi ambient.
En segon lloc, es vol ampliar la bonificació del 100 per 100 pels vehicles amb una antiguitat mínima
de 25 anys, ja contemplada en l’ordenança vigent, a aquells vehicles que siguin considerats històrics.
En data 7 de novembre s’ha emès informe favorable de Secretaria.
Atès l’art 17 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, que regula el procediment a seguir per l’elaboració i modificació d’ordenances fiscals.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Introduir una bonificació sobre la quota de l’impost d’un 50 per 100 als vehicles amb motor
elèctric i als de motor elèctric-combustió (híbrids o bimodals) i una bonificació de 100 per 100 pels
vehicles històrics.
L’article 2 de l’annex a l’ordenança fiscal núm. 3, reguladora del Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, quedaria redactat de la següent forma:
“Article 2. Bonificacions potestatives
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)
)

Bonificació del 100 per 100 pels vehicles històrics o amb una antiguitat mínima de 25 anys.
Bonificació del 50 per 100 pels vehicles amb motor elèctric i motor elèctric-combustió (híbrids
o bimodals).”

SEGON.- Sotmetre a informació pública el present acord, amb inserció en el tauler d’anuncis de la
Corporació així com en el BOP de Tarragona durant el termini de 30 dies, perquè els interessats
puguin presentar al·legacions.
TERCER.- Finalitzat el termini sense la presentació d’al·legacions, l’acord provisional esdevindrà
definitiu sense necessitat d’acord plenari.
Intervencions:
Sr. Guasch: exposa la modificació.
Sra. Ordoñez: no es té en compte tots els vehicles que recomana la Unió Europea.
Sr. Menéndez: faltan otros vehículos con otras emisiones, queda corta la modificación.
Sr. Merino: como entra dentro de la política medioambiental se podría bonificar aunque no aparezca
en la ordenanza.
Sr. Alcaldessa: pregunta si es pot modificar la proposta.
Secretari: el problema es que no tots teniu el contingut íntegre del que es vol modificar i cal
determinar amb exactitud el que s’aprova.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:
 Vots a favor: 5 CIU, 1 PP.
 Vots en contra: 3 PSC.
 Abstencions: 1 ICV.
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.

0. APROVAR, SI S’ESCAU, PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 5 REGULADORA DEL IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES.- H/12/115.
Per providència d’Alcaldia de data 5 de novembre de 2012, s’inicià l’expedient de modificació de
l’Ordenança Fiscal Reguladora del Impost sobre Bens immobles de característiques especials.
L’equip de govern, dins de la legalitat establerta pel Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, vol incloure una bonificació de la quota en cas de
construccions que afavoreixin l’accés y habitabilitat de persones discapacitades.
Tanmateix es vol d’adequar el mòdul aplicable a la construcció de garatges a la tipologia d’habitatge
al que està vinculat.
En data 7 de novembre s’ha emès informe favorable de Secretaria.
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Atès l’art 17 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, que regula el procediment a seguir per l’elaboració i modificació d’ordenances fiscals.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Modificar l’art 4 de l’Ordenança núm. 5 reguladora del Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres que queda redacta de la següent forma:
0. La base imposable de la liquidació estarà constituïda pel major d’aquests imports:
) L’import que resulti d’aplicar sobre la superfície total construïda que consti al projecte
que presentin els interessats, el mòdul que li correspongui segons el següent quadre:
Tipologia
Edificis d’habitatges plurifamiliars
Habitatges unifamiliars entre mitgeres
Habitatge unifamiliars aïllats
Edificis comercials i d’oficines
Edificis d’ús industrial de diverses plantes
Naus – Magatzems
Garatges

Piscines

Mòdul
2
584 €/m
2
715 €/m
2
810 €/m
2
714 €/m
2
417 €/m
2
209 €/m
El que correspongui a
la tipologia
d’habitatge al que
està vinculat.
(*)

(*) El 50% de la tipologia al qual està vinculat
)

El pressupost d’execució de la instal·lació, construcció o obra presentat pels
interessats o el que assenyali en el seu informe el tècnic municipal.

SEGON.- Modificar l’art 6 de la de l’Ordenança núm. 5 reguladora del Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres que queda redacta de la següent forma:
Article 6è. Bonificacions
1) Una bonificació del 95 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin
declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
històric artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin la declaració. Correspon aquesta
declaració al ple de la corporació i, amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, s'ha d'acordar per vot
favorable de la majoria simple dels seus membres.
2) Una bonificació del 95 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres a les quals
s'incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. L'aplicació d'aquesta
bonificació està condicionada al fet que les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors
que disposin de l'homologació corresponent de l'Administració competent.
3) Una bonificació del 50 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres referents als
habitatges de protecció oficial.
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4) Una bonificació del 90 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin
les condicions d'accés i habitabilitat dels discapacitats.
TERCER.- Sotmetre a informació pública el present acord, amb inserció en el tauler d’anuncis de la
Corporació així com en el BOP de Tarragona durant el termini de 30 dies, perquè els interessats
puguin presentar al·legacions.
QUART.- Finalitzat el termini sense la presentació d’al·legacions, l’acord provisional esdevindrà
definitiu sense necessitat d’acord plenari.
Intervencions:
Sr. Guasch: exposa la modificació.
Sr. Inglada: es preveiem altres bonificacions, com la de façanes.
Secretari: es demana que intervingui el secretari i informa que l’administració local no té capacitat
tributària plena, per tant no pot preveure més que les bonificacions contemplades al text refós de la
llei d’hisendes locals 2/2004, sens perjudici que es poden realitzar actuacions de foment via
subvencions.
Sr. Santalla: perquè bonifiquem posar plaques quan es d’obligat compliment?.
S’acorda per tots els assistents afegir, respecte la bonificació de “Una bonificació del 95 per cent a
favor de les construccions, instal·lacions o obres a les quals s'incorporin sistemes per a l'aprofitament
tèrmic o elèctric de l'energia solar. L'aplicació d'aquesta bonificació està condicionada al fet que les
instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de l'homologació
corresponent de l'Administració competent.” que només afecti a construccions existents abans de la
entrada en vigor del Codi Tècnic.
Sr. Menéndez: des del 2007, para facilitar las construcciones deberíamos actualizar los módulos
porque están muy altos.
Sr. Guasch: segons el servei tècnic no estan desfasats. Els habitatges de compra han baixat, però si
t’has de fer un habitatge els costos no han variat gaire.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:
 Vots a favor: 5 CIU, 1 PP.
 Vots en contra: 1 ICV.
 Abstencions: 3 PSC.
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.

0. APROVAR, SI S’ESCAU, PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 11 REGULADORA DE LA TAXA DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.H/12/116.
Per providència d’Alcaldia de data 5 de novembre de 2012, s’inicià l’expedient de modificació de

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

CODI EXP.

NÚM. DOC

PAG.

C/12/220

02

12/28

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

l’Ordenança Fiscal Reguladora del Impost sobre Bens immobles de característiques especials.
L’equip de govern vol modificar l’ordenança reguladora del Impost sobre Construccions, Instal·lacions
i Obres (en endavant ICIO) amb la finalitat d’adequar el mòdul aplicable a la construcció de garatges
a la tipologia d’habitatge al que està vinculat, això suposa la necessitat d’adequar en el mateix sentit
la taxa per llicencies urbanístiques.
En data 7 de novembre s’ha emès informe favorable de Secretaria.
Atès l’art 17 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, que regula el procediment a seguir per l’elaboració i modificació d’ordenances fiscals.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Modificar l’art 4 de l’Ordenança núm. 11 reguladora de la taxa de llicències urbanístiques
que queda redacta de la següent forma:
0. La base imposable de la liquidació estarà constituïda pel major d’aquests imports:
) L’import que resulti d’aplicar sobre la superfície total construïda que consti al projecte
que presentin els interessats, el mòdul que li correspongui segons el següent quadre:
Tipologia
Edificis d’habitatges plurifamiliars
Habitatges unifamiliars entre mitgeres
Habitatge unifamiliars aïllats
Edificis comercials i d’oficines
Edificis d’ús industrial de diverses plantes
Naus – Magatzems
Garatges

Piscines

Mòdul
2
584 €/m
2
715 €/m
2
810 €/m
2
714 €/m
2
417 €/m
2
209 €/m
El que correspongui a
la tipologia
d’habitatge al que
està vinculat.
(*)

(*) El 50% de la tipologia al qual està vinculat
)

El pressupost d’execució de la instal·lació, construcció o obra presentat pels
interessats o el que assenyali en el seu informe el tècnic municipal.

SEGON.- Sotmetre a informació pública el present acord, amb inserció en el tauler d’anuncis de la
Corporació així com en el BOP de Tarragona durant el termini de 30 dies, perquè els interessats
puguin presentar al·legacions.
TERCER.- Finalitzat el termini sense la presentació d’al·legacions, l’acord provisional esdevindrà
definitiu sense necessitat d’acord plenari.
Intervencions:
Sr. Guasch: exposa la modificació.
Sr. Menéndez: se crearon en 2007 muchas tasas y se incrementaron las que habían, hay que
revisarlo.
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Sr. Guasch: un tècnic pot estar una tarda fent un informe.
Sr. Inglada: s’ha apujat la taxa dels garatges.
Sr. Guasch: el garatge tindrà el mateix valor que l’habitatge.
Sr. Menéndez: sí que se aumenta, y se debería fomentar más que las piscinas.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:
 Vots a favor: 5 CIU, 1 PP.
 Vots en contra: 1 ICV i 3 PSC.
 Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.

0. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 13 QUE REGULA LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
RECOLLIDA DOMICILIÀRIA D’ESCOMBRARIES I RESIDUS SÒLIDS URBANS.- Exp.
H/12/054.
Per providència de l’Alcaldia de data 22 d’octubre de 2012, s’inicià l’expedient de modificació de
l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per la prestació del servei recollida domiciliària
d’escombraries i residus sòlids urbans.
Les modificacions proposades són dos. En primer lloc, introduir una nova tarifa per aquelles finques
que, tot i disposar d’una edificació, aquesta no és apta per ser habitada. La proposta és assignar a
aquestes finques una tarifa corresponent al 50 per 100 de la tarifa assignada a un habitatge. En
segon lloc, la inclusió en el volum de costos totals del servei de recollida d’escombraries i residus
sòlids urbans la recollida de la fracció vegetal i dels residus voluminosos, per això s’elimina l’epígraf
corresponent de l’Ordenança.
En data 24 d’octubre es va emetre informe de Secretaria.
En data 9 de novembre es elaborar l’estudi econòmic financer.
Atès l’art 17 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals 2/2004 de 5 de març que regula el
procediment a seguir per l’elaboració i modificació d’ordenances fiscals.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació parcial de l’ordenança fiscal núm. 13, que regula la
taxa per la prestació del servei de recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans.
La modificació proposada afecta exclusivament a l’article 6è. La nova redacció d’aquest article serà la
següent:
“Article 6.- Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció
de la naturalesa de la destinació dels immobles:
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Epígraf primer.- Habitatges

148,64

Epígraf segon.- Finques amb edificació, no destinada a ús d’habitatge

74,32

Epígraf tercer.- Allotjaments
) Hotels

290,46

Epígraf quart.- Establiments d’hostaleria
) Restaurant
) Restaurant amb 2 contenidors
) Bars cafeteries

681,72
1.679,52
418,60

Epígraf cinquè.- Altres locals industrials o mercantils
) Establiments d’alimentació
299,00
) Tallers
205,88
) Altres
205,88”
SEGON.- Sotmetre a informació pública el present acord, amb inserció en el tauler d’anuncis de la
Corporació així com en el BOP de Tarragona durant el termini de 30 dies, perquè els interessats
puguin presentar al·legacions.
TERCER.- Finalitzat el termini sense la presentació d’al·legacions, l’acord provisional esdevindrà
definitiu sense necessitat d’acord plenari.

Intervencions:
Sr. Merino: lo hemos podido hacer gracias a la gestión realizada.
Sr. Santalla: la poda era algo necesario y ahora no, se premia a los que generan poda. La
pagaremos los que no la utilizamos.
Sr. Merino: de momento congelamos cuota, se trabajará para ser preciso, es difícil hacer
diferenciación. Quizá tampoco utilizas los voluminosos y también los pagas
Sr. Inglada: que són edificacions sense ús d’habitatge? La finca no edificada on es talla la herba?
Sr. Guasch: una edificació no destinada a habitatge, com coberts o garatges. La segona pregunta no
està previst.
Sr. Menéndez: debería poner fincas urbanas
Sr. Guasch: en las rústicas no hay servicio de basuras.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:
 Vots a favor: 5 CIU, 1 PP.
 Vots en contra: 1 ICV i 3 PSC.
 Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.
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0. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ANNEX AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE
BANYERES DEL PENEDÈS, EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I
L’EMPRESA COMARCAL DE SERVEIS MEDIAMBIENTALS DEL BAIX PENEDÈS, S.L.,
DESCRIPTIU DE LES CONDICIONS TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES EN LES QUALS ES
PRESTARÀ EL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA I DE LA
FRACCIÓ RESTA DELS RESIDUS MUNICIPALS, C/12/158. INCLOSA PER URGÈNCIA.
L’Ajuntament de Banyeres del Penedès va delegar al Consell Comarcal del Baix Penedès les
funcions en matèria de tractament i eliminació de residus sòlids urbans mitjançant acord de Ple de
data 17 de desembre de 1999.
El Parlament de Catalunya, en execució de les directives de la Unió Europea, va aprovar la Llei
9/2008 del 10 de juliol, sobre finançament de les infraestructures de residus i els cànons sobre la
disposició del rebuig, que modifica la Llei 16/2003 reguladora dels residus.
Aquesta normativa, més exigent que l’anterior, afecta als municipis de la comarca en una doble
direcció: han de millorar i ampliar la recollida selectiva i el tractament dels residus a l’horitzó 1 de
gener de 2010 d’acord amb allò determinat al Programa de Gestió de Residus Municipals de
Catalunya 2007-2012 (Progremic).
L’article 47.4 de l’esmentada llei estableix que l’entrega separada dels residus orgànics s’ha de portar
a terme a tots els municipis de Catalunya de forma obligatòria, essent la forma d’implantació
determinada mitjançant un Pla de Desplegament de la Recollida Selectiva de la Fracció Orgànica dels
Residus Municipals que l’Agència de Residus de Catalunya ha d’aprovar. S’estableixen també amb
aquesta Llei dos tipus de gravamen específics per tona de rebuig, per als residus municipals destinats
a dipòsit controlat o a incineració procedents de les entitats locals que no hagin iniciat el
desplegament de la recollida selectiva de FORM.
L’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en data 18 de desembre de 2009 va manifestar la seva
voluntat i el seu interès en que el desplegament de la recollida de la FORM al municipi de Banyeres
del Penedès, a partir de l’1 de gener de 2010, es pogués fer a través de l’empresa comarcal EcoBP,
de la mateixa manera que en el seu dia també va delegar en aquesta empresa la recollida selectiva
de paper/cartró, envasos i vidre, i que ja s’està realitzant en aquest municipi.
L’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en data 9 de febrer de 2010 va signar el CONVENI ENTRE
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS,
DESCRIPTIU DE LES CONDICIONS TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES EN LES QUALS ES
PRESTARÀ EL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA I DE LA
FRACCIÓ RESTA DELS RESIDUS MUNICIPALS, per a la implantació del nou servei de recollida de
Fracció Orgànica i Fracció Rebuig.
En data 24 de juliol de 2012 l’Ajuntament sol·licita estudi tècnic i econòmic per a la reorganització dels
serveis de recollida domiciliària de residus ampliant-lo amb la recollida de residus voluminosos.
En data 2 d’octubre de 2012 (RE 3248) té entrada en aquesta Corporació acord de la Junta de
Govern Local del CCBP en el que aprova l’annex al conveni.
Atès l’art 111.2 de la LRJPAPC 26/2010, de 3 d’agost, en el cas que l'administració, l'organisme o
l'entitat pública s'obligui, mitjançant el conveni, a assumir despeses específiques amb càrrec al seu
pressupost, és preceptiu l'informe de la respectiva intervenció de fons.
Vist l’informe del secretari-interventor de la Corporació.
Per tot l’anterior, es proposa al ple:
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PRIMER.- Aprovar l’annex al conveni entre l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, el Consell
Comarcal del Baix Penedès i l’Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès, SL,
descriptiu de les condicions tècniques i econòmiques en les quals es prestarà el servei de recollida
selectiva de la fracció orgànica i de la fracció resta dels residus municipals.
SEGON.- Facultar a l’Alcaldessa per la seva signatura.
TERCER.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Penedès.
“ANNEX AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS, EL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’EMPRESA COMARCAL DE SERVEIS MEDIAMBIENTALS DEL
BAIX PENEDÈS, S.L., DESCRIPTIU DE LES CONDICIONS TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES EN LES
QUALS ES PRESTARÀ EL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA I DE
LA FRACCIÓ RESTA DELS RESIDUS MUNICIPALS
A la seu del Consell Comarcal del Baix Penedès, sent el dia XX de setembre de 2012.
Reunits, d’una part l’Il·lm. senyor Joan Olivella Ricart president del Consell Comarcal del Baix
Penedès, actuant en el seu nom i representació, facultat per acord del Ple del Consell Comarcal.
D’altra part, l’Il·lma. Senyora Núria Figueras Tuset alcaldessa del municipi de Banyeres del Penedès i,
actuant en el seu nom i representació, facultada per acord del Ple de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès.
I d'altre part, la societat mercantil EMPRESA COMARCAL DE SERVEIS MEDIAMBIENTALS DEL
BAIX PENEDÈS, S.L, en endavant EcoBP, amb CIF B-43636729, i domicili a la Plaça del Centre,
núm. 3 del Vendrell (43700), i en el seu nom i representació el Sr. Jesús Padullés i Caba amb NIF
41.077.694-Q, segons resulta de l’escriptura d’apoderament lliurada a la Notaria de D. Pedro Coca
Torrens de Barcelona amb data 25 de novembre de 2003, i que es manifesta continua en vigor.
Les parts es reconeixen mútua i recíprocament competències i capacitat legal necessàries per a la
celebració d’aquest acte i la representació amb la qual actuen, i
INTERVENEN
Les tres parts en nom i representació de les entitats respectives, d'acord amb les certificacions dels
respectius acords plenaris que s'adjunten a aquest document com a part integrant del mateix, i
MANIFESTEN
Primer.- El Ple del Consell Comarcal, en sessió 1/1998 del 22 d’abril, va aprovar inicialment el
Programa de gestió de residus municipals de la comarca del Baix Penedès, tàcitament elevat a
definitiu en no haver estat recorregut durant el termini reglamentari d’exposició pública.
Segon.- L’Ajuntament de Banyeres del Penedès va delegar al Consell Comarcal les funcions en
matèria de tractament i eliminació dels residus sòlids urbans mitjançant acord de Ple de data
17.12.1999.
Tercer.- El Ple del Consell Comarcal, en sessió 1/2000 de 12 d’abril, va aprovar definitivament la
Memòria del Servei de recollida selectiva, tractament i eliminació de RSU i gestió de la xarxa de
deixalleries. També va aprovar el Reglament comarcal del servei, posteriorment modificat parcialment
pel Reglament de l'ús de les deixalleries gestionades pel Consell, aprovat per Ple en sessió 3/2009,
de 8 de setembre de 2009 i el projecte d’estatuts per la constitució d’una societat d’economia mixta,
com a òrgan de gestió per aquest servei.
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Quart.- El 15 de març de 2001 es va inscriure en el Registre Mercantil de Tarragona l’Empresa
Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès, SL, empresa d’economia mixta constituïda
pel Consell Comarcal i per la societat mercantil Fomento de Construcciones y Contratas SA; aquesta
començà la seva activitat que manté fins l’actualitat.
Cinquè.- El Parlament de Catalunya, en execució de les directives de la Unió Europea, va aprovar la
Llei 9/2008 del 10 de juliol, sobre finançament de les infraestructures de residus i els cànons sobre la
disposició del rebuig, que modifica la Llei 16/2003 reguladora dels residus.
Aquesta normativa, més exigent que l’anterior, afecta als municipis de la comarca en una doble
direcció: han de millorar i ampliar la recollida selectiva i el tractament dels residus a l’horitzó 1 de
gener de 2010 d’acord amb allò determinat al Programa de Gestió de Residus Municipals de
Catalunya 2007-2012 (Progremic).
Sisè.- L’article 47.4 de l’esmentada llei estableix que l’entrega separada dels residus orgànics s’ha de
portar a terme a tots els municipis de Catalunya de forma obligatòria, essent la forma d’implantació
determinada mitjançant un Pla de Desplegament de la Recollida Selectiva de la Fracció Orgànica dels
Residus Municipals que l’Agència de Residus de Catalunya ha d’aprovar. S’estableixen també amb
aquesta Llei dos tipus de gravamen específics per tona de rebuig, per als residus municipals destinats
a dipòsit controlat o a incineració procedents de les entitats locals que no hagin iniciat el
desplegament de la recollida selectiva de FORM.
Setè.- L’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en data 18 de desembre de 2009 va manifestar la
seva voluntat i el seu interès en que el desplegament de la recollida de la FORM al municipi de
Banyeres del Penedès, a partir de l’1 de gener de 2010, es pogués fer a través de l’empresa comarcal
EcoBP, de la mateixa manera que en el seu dia també va delegar en aquesta empresa la recollida
selectiva de paper/cartró, envasos i vidre, i que ja s’està realitzant en aquest municipi.
Vuitè.- L’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en data 9 de febrer de 2010 va signar el CONVENI
ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
PENEDÈS, DESCRIPTIU DE LES CONDICIONS TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES EN LES QUALS
ES PRESTARÀ EL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA I DE LA
FRACCIÓ RESTA DELS RESIDUS MUNICIPALS, per a la implantació del nou servei de recollida de
Fracció Orgànica i Fracció Rebuig.
En mèrits de l'anterior, les parts
PACTEN I CONVENEN
Primer.- Modificacions del CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I EL
CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS , DESCRIPTIU DE LES CONDICIONS TÈCNIQUES I
ECONÒMIQUES EN LES QUALS ES PRESTARÀ EL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE LA
FRACCIÓ ORGÀNICA I DE LA FRACCIÓ RESTA DELS RESIDUS MUNICIPALS.
Tal i com preveia la clàusula tretzena del conveni: “Aquest conveni podrà ser modificat o ampliat
mitjançant annexes que incorporin la prestació de nous serveis o noves fórmules de col·laboració
entre les parts”, mitjançant el present Annex s’estableixen les següents ampliacions per tal de prestar
un nou servei, la recollida de residus voluminosos (mobles i andròmines), dins de tot el terme
municipal de Banyeres del Penedès.
A banda, s’actualitzen en el present annex al conveni, el nombre de contenidors i les freqüències de
prestació dels serveis de recollida de fracció orgànica, i de fracció rebuig.
Segon.- Condicions particulars del servei de recollida de residus voluminosos (mobles i andròmines).
Aquest servei consisteix en la recollida de mobles i andròmines apilades en punts que els veïns hagin
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concertat prèviament amb els serveis municipals. La recollida es farà mitjançant un vehicle amb caixa
oberta, que farà una ruta determinada, segons les sol·licituds de l’Ajuntament, arran de les trucades
que hagin fet els usuaris del servei.
Un cop la caixa del vehicle estigui plena, o s’hagin recollit tots els punts de recollida encomanats, els
residus seran transportats fins a un gestor autoritzat. Actualment aquest tipus de residus es gestionen
a través de l’Ecoparc de Cunit.
Pel que fa a l’àmbit territorial, el desenvolupament d’aquesta solució tècnica s’emmarca físicament a
tot el terme municipal de Banyeres del Penedès, municipi que compta amb una població censada
l’any 2011 de 2.995 habitants i amb una superfície total de 12,21 Km2. Aquest àmbit territorial inclou
els nuclis de Banyeres del Penedès, Saifores i Sant Miquel.
Els horaris i la planificació del servei s’especifiquen a l’annex del present conveni.
Tercer.- Valoració econòmica i forma de pagament
La valoració econòmica dels serveis mancomunats de recollida de FORM i Rebuig que es realitzen
als diferents municipis adscrits als serveis que presta Ecobp, es realitza mitjançant l’estimació dels
costos dels serveis i el repartiment d’aquests mitjançant el percentatge d’ús dels mateixos per una
banda, i mitjançant una estimació dels costos de tractaments de residus per altra banda, segons les
dades de producció estimades per a cada municipi.
Mitjançant aquestes dues variables (percentatge d’us dels serveis, i previsió de producció de residus),
s’obté el càlcul de la previsió de costos.
El càlcul de la previsió de costos ens permet establir un import de cànon anual previst, a partir del
qual s’emeten les factures mensuals dels serveis. Aquestes factures mensuals corresponen al import
previst de cànon anual dividit per dotze mesos.
Un cop finalitzat l’exercici, es calcula el cànon anual real, i es regularitza respecte de les factures
emeses durant els dotze mesos de l’any, per compensar les diferències entre els costos previstos i els
reals. Així doncs, les factures mensuals dels serveis són factures a compte del cànon anual.
El servei de recollida de FORM i Resta està integrat al servei mancomunat que s’ofereix als municipis
de la comarca del Baix Penedès (Albinyana, Banyeres del Penedès, Bellvei, Bonastre, Masllorenç, El
Montmell i Santa Oliva).
Un cop determinats els costos globals, es calcula un percentatge de servei. Aquest percentatge d’ús
dels serveis es calcula en funció d’un algoritme de càlcul basat en el número de contenidors,
ubicacions, freqüències i aixecades de contenidor, de forma que obtenim un repartiment dels costos
en funció de l’ús real que cada municipi fa del servei mancomunat.
Per altra banda, cal destacar que aquests costos valorats només són una previsió per tal de poder
emetre factures mensualment, i que, en tot cas, la facturació total estarà proporcionada als costos
reals, i que, per tant, es farà una darrera factura de regularització a final d’any per pal·liar les
possibles desviacions entre els costos estimats i els costos reals.
Per a la prestació del servei de recollida de residus voluminosos que es prestarà específicament al
municipi de Banyeres del Penedès, s’ha fet un estudi a banda, ja que aquest servei queda fora dels
serveis mancomunats, i es prestarà exclusivament al municipi de Banyeres del Penedès.
EcoBP, SL. facturarà mensualment a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès el cost de la recollida,
transport i neteja dels contenidors i del tractament de la fracció resta i FORM, segons el sistema
equitatiu de distribució de costos, determinat a l’annex del present conveni, que per l'any 2012 es
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valora en cost brut del servei de recollida de rebuig i FORM valorat en 140.069,40 € anuals (IVA no
inclòs).
Es contemplen els imports corresponents al retorn de cànon inclosos en el pressupost.
Segons aquest cànon anual previst, les factures mensuals a compte del cànon anual, per a la
recollida i eliminació de residus de la fracció orgànica i rebuig, per al municipi de Banyeres del
Penedès, seran per l’import de 11.672,45 € al mes (IVA no inclòs).
Per al càlcul de la previsió de costos anuals, s’han tingut en compte dades de generació de residus
reals corresponents a anys anteriors, al disposar d’aquestes pel fet d’haver iniciat els serveis de
recollida de FORM durant l’any 2010.
A diferència del sistema de pagament dels serveis de recollida selectiva i gestió de deixalleries, de
distribució proporcional en funció del nombre d’habitants censats a cada municipi on es presta el
servei, el sistema de repartició de costos aplicat en aquest conveni té en compte la intensitat amb què
es presta el servei a cada municipi, definida a partir de les variables de freqüència de buidat i de
rentat dels contenidors, temps dedicat al servei i tones generades per municipi que es varen establir
en el CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I EL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS , DESCRIPTIU DE LES CONDICIONS TÈCNIQUES I
ECONÒMIQUES EN LES QUALS ES PRESTARÀ EL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE LA
FRACCIÓ ORGÀNICA I DE LA FRACCIÓ RESTA DELS RESIDUS MUNICIPALS, del 22 de
desembre de 2009. Així doncs, l’objecte d’aquest annex al conveni és ampliar els serveis prestats,
mitjançant la prestació del servei de recollida de residus voluminosos, mantenint allò pactat en quant
al sistema de repartició de costos per als serveis de recollida de residus de fracció orgànica i rebuig.
El cànon anual per a la recollida i eliminació de residus voluminosos durant el primer any de prestació
de servei, per al municipi de Banyeres del Penedès, és de 11.780,14 € al any (IVA no inclòs). Aquest
cànon anual es revisarà anualment d’acord amb els increments que experimenti l’Índex de Preus de
Consum (IPC) autonòmic a partir del primer any de prestació del servei. Tanmateix, també es revisarà
el preu de tractament dels residus sempre que el cost de tractament experimenti variacions, tant per
la modificació del cost de tractament del proveïdor actual, com per un eventual canvi de proveïdor.
Les revisions es faran en base al pressupost del servei que es presenta a l’annex del present conveni.
Sisè. Per tot allò no modificat en aquest annex, continuaran en vigor els pactes del conveni inicial.
I en prova de la conformitat les parts signen, per triplicat exemplar, el present conveni, en el lloc i data
de l’encapçalament.
Consell Comarcal del Baix Penedès
Penedès

Ajuntament

El President

L’Alcaldessa

de

Banyeres

del

Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès, S.L.
(ECOBP)
El Representant
ANNEX. CONDICIONS TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS
DE FRACCIÓ REBUIG, ORGÀNICA I VOLUMINOSOS DEL MUNICIPI DE BANYERES DEL
PENEDÈS


CONDICIONS TÈCNIQUES
.1.

CONDICIONS TÈCNIQUES DELS SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS DE
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FORM I REBUIG

La forma en què es prestarà el servei serà mitjançant la descàrrega posterior de contenidors de 1.100
litres de capacitat per a la fracció rebuig, i contenidors de 700 o 660 litres de capacitat per a la fracció
orgànica, ubicats segons l’experiència prèvia a diferents punts del terme municipal.
Els horaris de prestació del servei seran preferiblement en torn de matí i de 6 a 14:00 h.
En el cas dels residus de fracció resta s’estableix per a les setmanes corresponents a la temporada
alta una freqüència de recollida de 5 vegades a la setmana. I per a les setmanes dins del període de
la temporada baixa una freqüència de recollida de 4 vegades a la setmana.
Freqüències i torns de treball fracció Rebuig.
Model

Freqüència

Recollida Àrea d’Aportació
(superfície)
Neteja de Contenidors
(superfície)

5 cops/setmana T. Alta
4 cops/setmana T. Baixa
0,5 cops/setmana T. Alta
0,25 cops/setmana T. Baixa

En el cas dels residus de fracció FORM, s’estableix, per a la temporada alta i baixa una freqüència de
recollida de 3 vegades a la setmana.
Freqüències i torns de treball FORM.
Model

Freqüència

Recollida Àrea d’Aportació
(superfície)
Neteja de Contenidors
(superfície)

3 cops/setmana T. Alta
3 cops/setmana T. Baixa
0,5 cops/setmana T. Alta
0,25 cops/setmana T. Baixa

Es consideren dues temporades amb els següents períodes:
Períodes de temporada alta i baixa.
períodes
T. ALTA
T. BAIXA

1r - 15 dies per Setmana Santa.
2n - del 15 de juny al 15 de setembre
1r - del 16 de setembre a l’inici de Setmana Santa.
2n - de la fi de Setmana Santa al 14 de juny.

Per fer l’estimació dels costos de tractament s’ha previst la generació de 900 tones anuals de Rebuig,
i 91,67 tones anuals de fracció orgànica.
El servei de recollida inclou la descàrrega i rentat de tots els contenidors amb les freqüències
estipulades, el transport fins a la planta de transferència i el cost d’eliminació dels residus.
Pel que fa al nombre de contenidors, aquesta és la contenerització actual:
Contenidors (FORM i Resta).
Fracció

Nombre
contenidors

de

Habitants
contenidor

per
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FORM
RESTA

.0.

45
90

CONDICIONS TÈCNIQUES
VOLUMINOSOS

67
33

DEL

SERVEI

DE

RECOLLIDA

DE

RESIDUS

El Servei de Recollida de Voluminosos, es prestarà amb un equip pel matí de 08:00h fins a les
12:00h. La freqüència de recollida de voluminosos variarà en funció del mes, de forma que per a cada
més de l’any s’ha establert una freqüència determinada, en base a la generació de residus prevista. A
continuació es mostra un quadre amb les diferents freqüències per a cada mes, i els dies en que es
farà la recollida:

Mes

Freqüència mensual de recollida

Dia de servei

Gener

1 cop al mes

Darrer dijous del mes

Febrer

1 cop al mes

Darrer dijous del mes

Març

4 cops al mes

Cada dijous

Abril

4 cops al mes

Cada dijous

Maig

1 cop al mes

Darrer dijous del mes

Juny

4 cops al mes

Cada dijous

Juliol

4 cops al mes

Cada dijous

Agost

4 cops al mes

Cada dijous

Setembre

1 cop al mes

Darrer dijous del mes

Octubre

1 cop al mes

Darrer dijous del mes

Novembre

1 cop al mes

Darrer dijous del mes

Desembre

1 cop al mes

Darrer dijous del mes



CONDICIONS ECONÒMIQUES
.0.

CONDICIONS ECONÒMIQUES DELS SERVEIS DE RECOLLIDA DE FORM I RSU

En base al model de distribució de costos, es valora el cost dels serveis en 140.069,40 € anuals (IVA
no inclòs).
En el següent quadre es pot veure la distribució dels costos, tant pel que fa als serveis com al
tractament dels residus.
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BANYERES DEL
PENEDÈS

TOTAL

Ubicacions Rebuig
Contenidors Rebuig
Freqüència de Buidatge Rebuig T.Alta
Freqüència de Buidatge Rebuig T.Baixa
Freqüència de Buidatge Rebuig Anual
Temps total recollida Rebuig

45
90
5,00 v/s
4,00 v/s
4,25 v/s
17.403,75

390
777

137.439,79

Freqüència de Rentat Rebuig T.Alta
Freqüència de Rentat Rebuig T.Baixa
Freqüència de Rentat Rebuig Anual
Rentats
Temps total rentat Rebuig

0,50 v/s
0,25 v/s
0,31 v/s
1.463
2.377,06

20.294,77

Ubicacions FORM
Contenidors FORM
Freqüència de Recollida FORM (anual)
Temps total recollida FORM

45
45
3,00 v/s
10.530,00

74.022,35

Freqüència de Rentat FORM T.Alta
Freqüència de Rentat FORM T.Baixa
Freqüència de Rentat FORM Anual
Rentats
Temps total rentat FORM

0,50 v/s
0,25 v/s
0,31 v/s
731
1.096,81

7.255,86

304
308

Temps del servei total
% d'ús del servei
Cost dels Serveis

31.407,62
13,14%
76.112,57 €

239.011,77
100,00%
579.216,14 €

Tn Rebuig
% Rebuig
Preu de cost Rebuig per tona
Cost Rebuig
Tn FORM (neta)
% FORM
Preu de cost tractament FORM per tona
% Impropis
Cost FORM
Total cost Tractament

900,00 Tn
16,92%
70,84 €
63.756,45 €
91,67 Tn
18,64%
63,00 €/Tn
8,47%
5.775,08 €
69.531,53 €

5.320,00 Tn
100,00%
70,84 €
376.869,25 €
491,78 Tn
100,00%
70,58 €/Tn
11,57%
34.711,90 €
411.581,15 €

CÀLCUL FACTURES MENSUALS 2012
SERVEI RECOLLIDA DE FORM I RSU
ELIMINACIÓ DE FORM I RSU
1,5% CAMPANYES DE COMUNICACIÓ
REGULARITZACIÓ 2011
RETORN DE CÀNON 2012 PREVIST
TOTAL

6.342,71 €
5.794,29 €
182,06 €
-215,63 €
-430,98 €
11.672,45 €

Cost Estimat
Eliminació RSU 2012
70,84 €
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.0.

CONDICIONS ECONÒMIQUES DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

El cànon anual per a la recollida i eliminació de residus voluminosos, per al municipi de Banyeres del
Penedès, és de 11.780,14 € al any (IVA no inclòs).
Pressupost anual del servei:
DESPESES DE PERSONAL

UTS.

CATEGORÍA

Nº DE
JORNADES
PER ANY

COST
JORNADA

TOTAL

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
0,50 Conductor Dia
0,50 Peó Dia

27
27

144,41 €
120,31 €

TOTAL DESPESES DE PERSONAL

1.949,54 €
1.624,19 €

3.573,73 €

DESPESES D'EXPLOTACIÓ
DESPESES DE MANTENIMENT I REPARACIONS
UTS.

CONCEPTE

JORNADES
PER ANY

COST
JORNADA

TOTAL

VEHICLES I MAQUINARIA
1,00 Explotació camió caixa oberta

27

27,18 €

TOTAL DESPESES DE MANTENIMENT I REPARACIONS

733,86 €

733,86 €

DESPESES DE MATERIAL AUXILIAR
UTS.

CONCEPTE
1,00 Equip de recollida

JORNADES
PER ANY
363

COST
JORNADA
0,12 €

TOTAL DESPESES DE MATERIAL AUXILIAR

TOTAL
43,56 €

43,56 €

DESPESES DE VESTUARI
UTS.

CONCEPTE
1,00 Vestuari conductor
1,00 Vetuari peo

JORNADES
PER ANY
363
363

COST
JORNADA
0,41 €
0,44 €

TOTAL DESPESES DE VESTUARI

TOTAL
148,83 €
159,72 €

308,55 €

TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ

1.085,97 €

DESPESES DE TRACTAMENT DE RESIDUS
TRACTAMENT DE RESIDUS VOLUMINOSOS
UTS.

CONCEPTE

Tractament de Residus Banals (Ecoparc de Cunit)

TONES PER
COST TONA
ANY

68

84,73 €

TOTAL

5.719,28 €

TOTAL TRACTAMENT DE RESIDUS VOLUMINOSOS

5.719,28 €

TOTAL DESPESES DE TRACTAMENT DE RESIDUS VOLUMINOSOS

5.719,28 €
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PRESSUPOST EN EXECUCIÓ MATERIAL

TOTAL DESPESES DE PERSONAL

3.573,73 €

TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ

1.085,97 €

TOTAL DESPESES DE TRACTAMENT DE RESIDUS VOLUMINOSOS

5.719,28 €

TOTAL PRESSUPOST EN EXECUCIÓ MATERIAL

10.378,98 €

DESPESES GENERALS

6,00%

622,74 €

BENEFICI INDUSTRIAL

6,00%

622,74 €

CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ

1,50%

155,68 €

TOTAL PRESSUPOST EN EXECUCIÓ CONTRACTE

11.780,14 €

Intervencions:
Sr. Merino: añadimos los voluminosos, y reajustamos las frecuencias de recogida.
Sr. Menéndez: no hemos tenido tiempo, aunque estamos a favor que se gestione des del Consell
Comarcal.
Sr. Inglada: no he tingut temps.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:
 Vots a favor: 5 CIU, 1 PP i 3 PSC
 Vots en contra: 0.
 Abstencions: 1 ICV.
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.
0. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 10 QUE REGULA LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE.- Exp. H/12/117. INCLOSA PER URGÈNCIA.
Per providència d’Alcaldia de data 10 d’octubre de 2012, es va iniciar expedient de modificació de
l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per la prestació del servei de subministrament d’aigua
potable.
Les modificacions proposades són tres. En primer lloc, introduir una nova tarifa industrial a aplicar a
aquells establiments que tinguin aquesta condició a efectes del cànon de l’aigua recaptat per
l’Agència Catalana de l’Aigua, a partir d’un consum superior als 40 m3. En segon lloc, es vol
incrementar el preu pel servei de manteniment i conservació del comptador d’aigua i, en tercer lloc, es
pretén modificar la tarifa cinquena a aplicar a unitats familiars amb ingressos mínims, per tal d’igualar
el preu per m3 que contempla aquesta tarifa als preus de la tarifa vigent que s’aplica a les famílies
nombroses.
En data 10 d’octubre es va emetre informe de Secretaria.
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En data 15 de novembre es va elaborar l’estudi econòmic financer.
Atès l’art 17 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals 2/2004, de 5 de març, que regula el
procediment a seguir per l’elaboració i modificació d’ordenances fiscals.
Es proposa al Ple:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació parcial de l’ordenança fiscal núm. 10, que regula la
taxa per la prestació del servei de subministrament d’aigua potable.
La modificació proposada afecta exclusivament a l’article 6è. La nova redacció d’aquest article serà la
següent:
“Article 6.- Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Tarifa primera. Subministrament d’aigua
Blocs de consum
0 a 18 m3 trimestre, per cada m3 consumit
18 a 40 m3 trimestre, per cada m3 consumit
Més de 40 m3 trimestre, per cada m3 consumit

Tarifes (€)
0,39
0,89
2,40

Per cada trimestre es facturarà un mínim de 18 m3 per comptador, fins i tot quan el consum sigui 0.
Tarifa segona. Connexions i d’altres
Concepte
Connexió a la xarxa d’aigua
Portella homologada

Tarifes (€)
350,00
28,00

Tarifa tercera. Comptadors i altres
Concepte
Manteniment comptador
Comptador d’aigua

Tarifes
16 €/any
180,00 €

Tarifa quarta. Famílies nombroses
Blocs de consum
0 a 40 m3 trimestre, per cada m3 consumit
Més de 40 m3 trimestre, per cada m3 consumit

Tarifes (€)
0,25
0,50

Tarifa cinquena. Unitats familiars ingressos mínims
Blocs de consum
0 a 40 m3 trimestre, per cada m3 consumit
Més de 40 m3 trimestre, per cada m3 consumit

Tarifes (€)
0,25
0,50

L’acreditació serà per part dels serveis socials de l’Ajuntament, tenint en compte tots els membres de
la unitat familiar. La Junta de Govern Local resoldrà les sol·licituds.
Tarifa sisena. Subministrament d’aigua per a ús industrial

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

CODI EXP.

NÚM. DOC

PAG.

C/12/220

02

26/28

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Aquesta tarifa s’aplicarà a aquells establiments que tinguin la condició d’industrials a efectes del
cànon de l’aigua recaptat per l’Agència Catalana de l’Aigua.
Blocs de consum
0 a 18 m3 trimestre, per cada m3 consumit
18 a 40 m3 trimestre, per cada m3 consumit
Més de 40 m3 trimestre, per cada m3 consumit

Tarifes (€)
0,39
0,89
1,33(*)

(*) Import que correspon al preu de cost de l’aigua.
SEGON.- Sotmetre a informació pública el present acord, amb inserció en el tauler d’anuncis de la
Corporació així com en el BOP de Tarragona durant el termini de 30 dies, perquè els interessats
puguin presentar al·legacions.
TERCER.- Finalitzat el termini sense la presentació d’al·legacions, l’acord provisional esdevindrà
definitiu sense necessitat d’acord plenari.

Intervencions:
Sr. Guasch: exposa la modificació. Molts comptadors son vells i considerem que el preu que es venia
cobrant per la conservació no cobria el cost. S’ha fet un càlcul del cost de l’aigua, 1,33 euros/m3.
Sr. Santalla: a la industria que gana dinero se le premia i al que no tiene se le hace pagar más.
Sr. Merino: la industria genera empleo.
Sr. Guasch: ningú està pagant l’aigua segons els seu cost, estem bonificant a tothom, només qui
abans pagava cero ara pagui el preu mínim.
Sr. Merino: el agua és deficitaria por la gestión, hay gente pirata.
Sr. Santalla: acusas a la mitad del pueblo de robar, hay que demostrarlo.
Sr. Guasch: del aigua que surt del dipòsit nomes un 45% passa per caixa, estem treballat per
millorar-ho. Tenim les mans lligades amb el CAT.
Sr. Inglada: hauríem de pagar per m3 consumit, així no s’estalvia aigua perquè es paga un mínim de
m3.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:
 Vots a favor: 5 CIU, 1 PP.
 Vots en contra: 3 PSC i 1 ICV.
 Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.
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0. DESPATX D’OFICI, DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL.

Es dóna compte actes de la Junta de Govern Local de 2 i 9 d’agost, 6, 13, 20 i 27 de setembre de
2012
0. PRECS I PREGUNTES.
1.- Sr. Inglada: s’ha fet la modificació de crèdit de l’escola bressol?
Sr. Coll: ho hem comprovat i no s’ha fet perquè no cal.
2.- Sr. Inglada: hi ha un sr que se li ha cobrat dos guals quan té un, se li diu bis i això no existeix i
només ho paga ell.
Sra. Alcaldessa: ho tenim a sobre la taula.
Sr. Guasch: estem esperant informe.
Sr. Merino: según normativa debería pagar los dos, lo que pasa es que ahora hay vecinos en frente y
Banyeres crece.
Sr. Inglada: si s’ha de modificar la norma que es faci però que no se li cobri.
Sra. Alcaldessa: ho estem estudiant.
3.- Sr. Alcaldessa: va dir que havien assentaments sense signar, per ser més operatius es signen
uns llistats al principi.
Sr. Menéndez: diu que no nomes va dir això sinó moltes altres coses.
Secretari: demana la paraula a l’Alcaldessa que li atorga i recorda als assistents que respecte les
actes, cal que aparegui l’acord que s’adopta i els vots emesos y que la norma diu textualment,
asuntos que examinen, opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la Corporación que
hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de éstas. Si no es graven es impossible
recollir literalment tot el que es diu, quan a més, en ocasions es parla molt ràpid. Si es vol literalitat del
que s’ha llegit en un document cal gravar-lo o presentar-lo el dia del ple, com ja s’ha informat als
portaveus en d’altres ocasions.
4.- Sr. Menéndez: el camí de Llorenç está inaccesible, la carretera del Arboç está comida por los
matorrales, en el puente de l’Arboç no hay iluminación. Plaza de la escuela no hay iluminación.
Sr. Guasch: pel tema de il·luminació estem descontents amb Citelum, i traurem a concurs el servei.
Mentre contractarem puntualment les feines.
5.- Sr. Menéndez: que se revisen los contenedores.
Sra. Alcaldessa: es canviarà els camions, contenidors i el sistema de carga.
6.- Sr. Menéndez: puede ser posible que estén desapareciendo casetas de pedra seca? Y que lo han
comunicado al Ayuntamiento.
Sr. Guasch: no tenim constància.
7.- Sr. Menéndez: en las Masias se cortaron cinco alsinas?
Sr. Guasch: Cespa diu que va tallar les que estaven malament.
Sr. Merino: se hizo visita y no se cortaron cinco.
Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 22.40 hores, donant fe de
tot allò, jo el Secretari que certifico.
Banyeres del Penedès, 15 de novembre de 2012.
Alcaldessa

Secretari- Interventor
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Núria Figueras Tuset

Joan Manel Ferrera

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

