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(Tarragona)

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN SESSIÓ ORDINÀRIA
QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 15 DE SETEMBRE DE 2011.

A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 15 de setembre de
2011, a les 20.00 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. 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. Jerónimo Merino Iglesias, s’incorpora a les 20.02 hores

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, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 21 DE JULIOL
DE 2011, C/11/135.
2. RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 28 DE JULIOL DE
2011 D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA
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 VEGETAL
(CONVENI D’ACTIVACIÓ), C/11/020.
3. APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA
DE L’HABITATGE DE CATALUNYA, L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL I L’AJUNTAMENT
DE BANYERES DEL PENEDÈS PER A L’ADJUDICACIÓ DELS HABITATGES AMB
PROTECCIÓ OFICIAL VACANTS A LA PROMOCIÓ DEL SUBSECTOR B, DEL SECTOR
S-1 DEL CAMÍ DE L’ARBOÇ DEL DIT MUNICIPI, C/11/183.
4. MOCIÓ CONJUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU, PSC, ICV I PP DE
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS, PER EVITAR LA REDUCCIÓ DE LES
APORTACIONES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A LES ESCOLES BRESSOL,
C/11/182.
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5. MOCIÓ CONJUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU I ICV DE
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS PER DEFENSAR EL MODEL DE
IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A LES ESCOLES DE CATALUNYA, C/11/178.
6. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PSC SOBRE LA LLENGUA CATALANA,
C/11/178.
7. DESPATX D’OFICI.
8. PRECS I PREGUNTES.

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

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 21 DE JULIOL
DE 2011, C/11/135.

Intervencions:

No es realitzen.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:

Vots a favor: 5 del grup CiU, 1 del grup PP i 4 del grup PSC I1 del grup ICV.

Vots en contra: 0.

Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS .

2. RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 28 DE JULIOL DE
2011 D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA
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 VEGETAL
(CONVENI D’ACTIVACIÓ), C/11/020.

Vista la proposta del conveni d’activació del Servei de recollida selectiva de la fracció vegetal entre
el Consell Comarcal del Baix Penedès, l’Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix
Penedès, S.L. i l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, registrat l’11 d’abril de 2011 (RE 1524).
En data 14 d’abril de 2011, la Junta de Govern Local va aprovar el conveni.
En data 27 d’abril de 2011, el Ple en sessió extraordinària va aprovar ratificar l’acord anterior de
Junta de Govern Local, aprovant el conveni,
En data 10 de maig de 2011 es va procedir a la signatura del conveni.
Vista la necessitat d’aprovar un annex al conveni, la junta de Govern Local en data 28 de juliol de
2011 va acordar l’aprovació i posterior ratificació pel Ple, quin contingut es transcriu a continuació:
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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 VEGETAL (CONVENI D’ACTIVACIÓ).

A la seu del Consell Comarcal del Baix Penedès, sent el dia 25 de juliol de 2011.

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.
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
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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 10 de maig de 2011 va signar el 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 VEGETAL (CONVENI D’ACTIVACIÓ), per a la implantació del nou servei de recollida de Fracció Vegetal,
amb el qual manifesta expressament la intenció d’acollir-se al servei de recollida i tractament de la fracció
vegetal que ofereix EcoBP mitjançant la creació de diverses àrees d’aportació.
En mèrits de l'anterior, les parts
PACTEN I CONVENEN
Primer.- Modificacions del 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 VEGETAL (CONVENI D’ACTIVACIÓ).
Tal i com preveia la clàusula desena 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 modificacions en les clàusules que s’enumeren a
continuació del conveni original:
Cinquè.- Amortització de les Inversions.
Durant la implantació inicial d’aquest servei només es contempla com a inversió la compra de dotze
(12) contenidors de 6m3 per a la contenció de residus de fracció vegetal. En el cas de futures
ampliacions en el número de contenidors, serà l’Ajuntament de Banyeres del Penedès qui a títol
particular adquirirà els contenidors que estimi necessaris, no obstant, EcoBP podrà subministrar-los els
contenidors en les condicions que es pactin. Pel que fa al camió recol·lector, inicialment es prestarà el
servei mitjançant el lloguer d’un camió recol·lector específic per a la recollida de fracció vegetal. Més
endavant, i depenent del nombre de municipis que s’adscriguin al servei i el nombre de contenidors
instal·lats, si es manifesta la necessitat d’adquirir un camió recol·lector exclusiu per aquest servei
comarcal, llavors caldrà fer un estudi per tal d’establir les condicions d’amortització i finançament, així
mateix també s’haurà d’establir un sistema de pagament de les quotes d’amortització que sigui
equitatiu per a tots els municipis adscrits i depenent de l’ús que cada municipi en faci.
L'Ajuntament de Banyeres del Penedès assumeix de forma expressa la part que li correspongui del cost
d’amortització i finançament de les inversions que es puguin realitzar en el futur, adquirides per al
correcte desenvolupament del servei.
Així doncs, s’adquireixen un total de 12 contenidors, per contres de 6.

Per tot això, es proposa al Ple:
PRIMER.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 28 de juliol de 2011, que aprova
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 vegetal (conveni d’activació).

SEGON.- Facultar a l’alcaldessa per a la signatura del conveni.
TERCER.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Penedès i a l’Empresa Comarcal
de Serveis Mediambientals del Baix Penedès, S.L.

Intervencions:
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Sr. Merino: el primer conveni es quedava curt i hem fet una ampliació.

Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:

Vots a favor: 5 del grup CiU, 1 del grup PP i 4 del grup PSC i 1 del grup ICV.

Vots en contra: 0.

Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS .
3. APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA
DE L’HABITATGE DE CATALUNYA, L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL I L’AJUNTAMENT
DE BANYERES DEL PENEDÈS PER A L’ADJUDICACIÓ DELS HABITATGES AMB
PROTECCIÓ OFICIAL VACANTS A LA PROMOCIÓ DEL SUBSECTOR B, DEL SECTOR
S-1 DEL CAMÍ DE L’ARBOÇ DEL DIT MUNICIPI, C/11/183.
Donada la situació econòmica, molts dels habitatge de protecció oficial en règim de compravenda
promoguts per el Departament d’Habitatge de la promoció del subsector B, del Sector S1 del Camí
de l’Abroç han quedat vacants, sense que, per altre banda, s’hagin satisfet les necessitats
d’habitatge a un preu assequible en el nostre municipi.
Per això, es convenient que els habitatges vacants passin del règim de compra venda al règim de
lloguer, que comportarà que s’ampliï el ventall de gent que podrà optar a ells.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple:
PRIMER.- Aprovar la modificació del CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE
L’HABITATGE DE CATALUNYA, L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL I L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL
PENEDÈS PER A L’ADJUDICACIÓ DELS HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL VACANTS A LA
PROMOCIÓ DEL SUBSECTOR B, DEL SECTOR S-1 DEL CAMÍ DE L’ARBOÇ DEL DIT MUNICIPI, que
s’adjunta com Annex.
SEGON.- Facultar a l’Alcaldessa per la signatura del esmentat conveni.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’Agència d’Habitatge de Catalunya.

ANNEX
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA, L’INSTITUT
CATALÀ DEL SÒL I L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS PER A L’ADJUDICACIÓ DELS
HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL VACANTS A LA PROMOCIÓ DEL SUBSECTOR B, DEL
SECTOR S-1 DEL CAMÍ DE L’ARBOÇ DEL DIT MUNICIPI

Barcelona,

de setembre de 2011

REUNITS
D’una part, el senyor JAUME FORNT I PARADELL, qui intervé en nom i representació de l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya, (NIF Q-0801820D), entitat de dret públic adscrita al Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en qualitat de Director, nomenat per aquest
càrrec per acord del Govern de 15 de març ( DOGC número 5839, de 17 de març de 2011). Actua,
d’acord amb les facultats atorgades per la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge
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de Catalunya.

El senyor JOSEP A. GRAU I REINÉS, intervé en nom i representació de l’Institut Català del Sòl (NIF
Q-0840001-B), entitat de dret públic adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, en qualitat de Director, nomenat per aquest càrrec pel Decret 175/2011,
de 18 de gener, (DOGC número 5800, de 20 de gener del 2011). Actua, d’acord amb les facultats
atorgades per la Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l’Institut Català del Sòl.
D'altra part, la senyora NÚRIA FIGUERAS I TUSET, Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès, qui actua en nom i representació de l’esmentat Ajuntament en ús de les
atribucions que li atribueixen els articles 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya

Totes les parts es reconeixen es reconeixen la capacitat necessària per formalitzar el present conveni
de col·laboració, i

MANIFESTEN

I. Que en data 23 de desembre de 2005, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i el
Departament de Medi Ambient i Habitatge, van subscriure un conveni l’objecte del qual era la
construcció d’uns 39 habitatges amb protecció oficial i aparcaments, situats al Pla Parcial
Subsector B, del Sector S-1 del Camí de l’Arboç.
II. Que de conformitat amb el projecte arquitectònic aprovat, l’Institut Català del Sòl –
entitat de dret públic adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya- va promoure la construcció d’aquests habitatges distribuïts en dos edificis, un
amb 18 habitatges amb plaça d’aparcament i traster vinculats i un altre amb 21 habitatges
amb places d’aparcament a l’espai lliure de parcel·la. Aquests habitatges foren qualificats
com habitatges amb protecció oficial en règim de venda general (exp. núm. 43-T-9001-08 i
43-T-9002-08) el 25 de maig de 2009.
III. Que amb l’objectiu d’adjudicar els habitatges d’aquesta promoció, des de la Direcció
General de Promoció de l’Habitatge es va incoar el corresponent procediment d’adjudicació
mitjançant el qual només van resultar adjudicats una part d’aquests habitatges.
IV. Que de conformitat amb l’article 3 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, correspon a
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya –entitat de dret públic adscrita al Departament de
Territori i Sostenibilitat- l’administració i gestió del parc d’habitatges de la Generalitat de
Catalunya
V.- Que l’actual context econòmic i la dificultat general dels ciutadans per aconseguir
finançament bancari per adquirir immobles ha provocat que les propostes definides al referit
conveni en relació amb el règim d’adjudicació dels habitatges no puguin desenvolupar-se de
la forma prevista, per la qual cosa es considera convenient modificar-lo, a fi d’adequar les
estratègies d’actuació proposades a l’actual situació econòmico-financera i a la necessitat de
d’habitatge existent al municipi.

D’acord amb l’exposat, les parts subscriuen aquest conveni amb subjecció a les següents:
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CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte
L’objecte d’aquest conveni es definir un sistema alternatiu d’accés als habitatges propietat de
l’INCASOL a la promoció Camí de l’Arboç de Banyeres del Penedès, amb la finalitat d’afavorir
la seva ocupació, obrint la possibilitat d’oferir-los en les futures convocatòries d’adjudicació
mitjançant contractes de lloguer per 10 anys amb una opció d’accés diferit a la propietat

SEGONA.- Habitatges pendents d’adjudicar
Els habitatges que resten per adjudicar de la promoció objecte d’aquest conveni seran
adjudicats com a habitatges amb protecció oficial destinats prioritàriament a persones amb
residència al municipi de Banyeres del Penedès. En la definició dels criteris d’adjudicació dels
habitatges hi participarà la Generalitat de Catalunya així com l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès.

TERCERA.- Autorització i condicions per a l’arrendament
De conformitat amb la Disposició Transitòria 1.1 g) del Decret 13/2010, de 2 de febrer, del
Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya autoritza
l’arrendament d’aquests habitatges, d’acord amb les següents condicions:
1 - L’Institut Català del Sòl aplicarà de manera excepcional als contractes de lloguer subscrits
durant els quatre primers anys a comptar des de la primera adjudicació que es tramiti a
partir d’aquest conveni, unes rendes que no superaran el 3,5% anual sobre els preus màxims
de referència corresponents als habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer a 25
anys vigents a la zona en el moment de formalització del contracte.
2- Els contractes de lloguer que es formalitzin un cop transcorreguts quatre anys des de la
primera convocatòria d’adjudicació els serà aplicable la renda establerta per als habitatges
amb protecció oficial en règim de lloguer a 10 anys de la zona corresponent.
3- Durant el període de vigència del contracte de lloguer, els arrendataris disposaran d’una
opció de compra on el preu de venda de l’habitatge serà el que correspongui a un habitatge
amb protecció oficial de nova construcció qualificat per a venda en el moment de la
transmissió.

QUARTA.- Difusió del procediment
L’Ajuntament de Banyeres del Penedès col·laborarà amb l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya en el procés de difusió del procediment d’adjudicació dels habitatges, facilitant
l’accés als mitjans de comunicació de caràcter municipal (web, butlletí municipal i d’altres).

CINQUENA.- Despeses
La formalització d’aquest conveni no comporta despesa econòmica.

SISENA.- Vigència i efectes
El termini de vigència d’aquest conveni serà d’un any des de la seva signatura, condicionat a
l’aprovació pel Ple Municipal de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i a l’autorització del
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consell de Direcció de l’Institut Català del Sòl.
Tanmateix, s’entendrà tàcitament prorrogat per anys naturals, llevat que alguna de les parts
manifesti la seva voluntat en contra, amb un preavís de tres mesos d’antelació abans de la
data del venciment del conveni o de les seves pròrrogues.

SETENA.- Causes d’extinció
Són causes d’extinció d’aquest conveni:
a) El compliment del seu objecte
b) La finalització del termini de vigència.
c) El mutu acord, manifestat per escrit.
d) L’incompliment d’alguna de les seves clàusules per una de les parts.
e) La denúncia unilateral
del conveni amb un preavís de tres mesos, perquè
existeixen causes excepcionals i justificades que dificulten o impossibiliten el
compliment del seu contingut.
f) Altres causes d’extinció previstes en la normativa aplicable.

VUITENA.- Controvèrsies
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i
interpretació del present conveni. Tanmateix, les qüestions litigioses que poguessin sorgir
sobre el compliment d’aquest conveni es resoldran per la jurisdicció contenciosa
administrativa, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

I en prova de conformitat les parts signen aquest conveni per triplicat i a un sol efecte, en
el lloc i la data indicat en l’encapçalament.

EL DIRECTOR DE L’AGÈNCIA
DE L’HABITATGE DE CATALUNYA
Jaume Fornt i Paradell

L’ALCALDESSA
DE BANYERES DEL PENDÈS
Núria Figueras i Tuset

EL DIRECTOR DE L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL Josep A. Grau i Reinés

Intervencions:
Sr. Alcaldessa: donada la situació econòmica no es poden comprar pisos, ja varem treballar a
l’anterior legislatura per poder canviar de règim de compravenda al règim de lloguer.
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Sr. Inglada: volem parlar amb el veïns perquè son copropietaris amb la Generalitat, s’han
d’informar dels temes pendents amb ADIGSA doncs ara ha passat a Habitatge, qui serà el
representat de la Generalitat? serà la propietària dels pisos?, qui pagarà les despeses de
manteniment?, tenen dret a opinar perquè son copropietaris, cal tenir una reunió entre
l’Ajuntament, Habitatge i els veïns.
Sr. Menéndez: la necesidad es el alquiler, cuantas viviendas hay vacías? queremos participar en
las bases.
Sra. Alcaldessa: ara s’acorda passar de compravenda a lloguer, les bases encara no les tenim.
Sr. Inglada: no es tan urgent, es podia demorar una setmana més i que quedés tot clar.
Sr. Santalla: hi hauran inquilins i no se’ls ha consultat.
Sra. Alcaldessa: la necessitat que hi ha al carrer és que hi hagi pisos de lloguer.
Sr. Merino: era públic que els pisos passaven a ser de lloguer, respecte les coses pendents, la
Generalitat es farà càrrec. Hi ha gent que ho està passant molt malament per pagar la hipoteca i
nosaltres el que volem es donar rapidesa, de bona fe, el que hi hagi pendent ho arreglarem.
Sra. Fernandez: cada setmana serveis socials ens reclama la necessitat de pisos de lloguer.
Sra. Alcaldessa: es buscar problemes on no hi ha.
Sr. Inglada: proposem primer tenir una reunió amb els veïns.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:

Vots a favor: 5: 4 del grup CIU, 1 del grup PP.

Vots en contra: 4: 3 del grup PSC i 1 del grup ICV.

Abstencions: 2, una del S. Menéndez del grup PSC i un altre del Sr. Acosta del grup CIU.

Queda aprovat per MAJORIA SIMPLE

4. MOCIÓ CONJUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU, PSC i ICV I PP DE
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS, PER EVITAR LA REDUCCIÓ DE LES
APORTACIONES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A LES ESCOLES BRESSOL.
Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya té signats uns convenis
amb els municipis negociats en el marc de la Comissió mixta Departament d’Educació– Entitats
Municipalistes (Federació Catalana de Municipis i Associació Catalana de Municipis) que arriben fins
al curs 2010-2011.
Atès que en el marc d’aquests convenis, el Departament d’Ensenyament es va comprometre a unes
aportacions econòmiques de 1.800 euros per plaça d’Escola Bressol municipal fins el curs 20102011.
Atès que el Departament d’Ensenyament preveu establir una reducció de les aportacions fixades
als ajuntaments per conveni per a les llars d’infants per al passat curs 2010-2011.

Atès que aquestes decisions agreugen el dèficit dels ajuntaments i qüestiona la viabilitat d’aquests
equipaments i serveis educatius municipals, la qual cosa comporta una afectació de la despesa

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/11/176

02

10/16

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

corrent ordinària i un transvasament directe de l’endeutament de la Generalitat als ajuntaments.
Atès que la reducció de recursos no poden repercutir en la taxa que han pagat les famílies i
carregar encara més sobre els ciutadans pel manteniment d’aquest servei municipal.
Atès que aquest anunci de reducció pot significar que molts ajuntaments, sobretot els petits i
mitjans, es vegin obligats a replantejar l’oferta educativa i amenaça el futur d’escoles bressol.
Atès que en els darrers anys l’esforç realitzat per la creació de més de 30.000 places d’escola
bressol pública ha estat importantíssim, al final s’han creat més de 46.000 places públiques noves,
i és essencial el manteniment del finançament de la Generalitat per garantir el sosteniment del
servei i la garantia d’accés del conjunt de la població.
Atès que aquest ajuntament vol seguir mantenint les polítiques educatives com a prioritat política i
com a servei públic de qualitat i fonamental per garantir la cohesió social, insistint en el valor
educatiu de l’etapa 0-3 i la importància que tothom hi pugui accedir.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Rebutjar la reducció de les aportacions anunciades pel Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya per a les llars d’infants per al passat curs 2010-2011.
SEGON.- Instar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya al compliment dels
convenis signats amb els municipis en el marc de la comissió mixta Departament d’Educació–
Entitats Municipalistes (Federació Catalana de Municipis i Associació Catalana de Municipis) i les
addendes específiques signades amb el nostre ajuntament fins al curs 2010-2011.
TERCER.- Sol·licitar un finançament adequat a les escoles bressol, garantint el compliment dels
convenis signats amb les entitats municipalistes pel manteniment i el bon desenvolupament del
servei i els equipaments municipals.
QUART.- Notificar l’acord del Ple Municipal, al Departament d’Ensenyament, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis, a totes les associacions de pares i mares de les escoles i al centre
d’educació infantil del municipi.

Intervencions:
Sra. Alcaldessa: em fet una conjunta tots els grups.
Sr. Inglada: Es un sobre cost per l’Ajuntament, ja es veurà qui ho haurà de pagar, si els pares o
l’Ajuntament.
Sra. Alcaldessa: no tenim notificació oficial, però volem actuar ja. Abans eren 1.800 euros i ara
entre 1.200 i 1.300 per persona. Volem una escola de qualitat.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:

Vots a favor: 5 del grup CiU, 1 del grup PP i 4 del grup PSC i 1 del grup ICV.

Vots en contra: 0.

Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS .
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5. MOCIÓ CONJUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU I ICV DE
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS PER DEFENSAR EL MODEL DE
IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A LES ESCOLES DE CATALUNYA, C/11/178.

A rel de la darrera resolució adoptada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre el
model d’immersió lingüística a les escoles de Catalunya, volem expressar que aquest model és una
història d’èxit de més de 30 anys, que ha garantit i promogut un model de societat cohesionat i
d’igualtat d’oportunitats.
Gràcies a aquest model la nostra societat gaudeix d’un bon nivell d’educació com així ho avala la
majoria de la comunitat educativa.
Aquesta resolució es una de les afectacions de la retallada de l’Estatut de Catalunya i es produeix a
més contra la immersió lingüística, un aspecte nuclear que ha estat elogiat internacionalment com
a model per preservar la llengua i garantir la integració de les persones nouvingudes.
No es persegueix una societat bilingüe, sinó una societat multilingüe, moderna, competent, on el
català és la llengua comuna, el castellà és après amb resultats idèntics a la resta de l’estat –com
tal com estableixen els Informes PISA, que avalua internacionalment els coneixements adquirits de
la mà de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmica (OCDE)- i garanteix el
coneixement d’una tercera llengua.
Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya i que ha de continuar essent l’eix vertebrador
de tota l’activitat educativa i com eina clau en la inclusió del nostre país.
Pet tot això, acordem:
PRIMER.- Donar suport al govern de la Generalitat en les accions que emprengui per defensar el
model d’immersió lingüística a les escoles de Catalunya així com a les institucions catalanes i a la
ciutadania.
SEGON.- Denunciar el risc seriós de trencament social, desigualtat i discriminació que suposa
aquesta ofensiva jurídica.
TERCER.- Reafirmar el nostre convenciment que la llengua catalana és i ha de continuar sent la
llengua vehicular del sistema educatiu català així com l’eina indispensable que possibiliti la cohesió
social del nostre país.
QUART.- Comunicar aquesta moció al TSJC de Catalunya, al Parlament de Catalunya i al Govern
de la Generalitat i a la plataforma Somescola.
Intervencions:
Sra. Alcaldessa: varem quedar que faríem una conjunta amb el grup PSC i al dia següent vareu
presentat una. Em sap greu que nomes s’hagi consensuat amb ICV i CIU, quan veiem que la vostra
proposta no difereix de la nostra.

Sr. Menéndez: lo que no queremos es utilizar esto como arma política, queremos que os unáis a
la que ha aprobado la Comisión Ejecutiva de la Federación de Municipios con el voto de PSC, CIU,
ICV y ERC, no nos hemos apartado de ningún sitio, entiendo que hay temas nacionalistas para
vosotros.
Sra. Alcaldessa: varem quedar que faríem una conjunta.
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Sr. Merino: me abstengo, estoy a favor de lo que dice en cuanto a defensa de la lengua catalana,
pero no estoy a favor que no se respete la ley. Opto por una formación trilingüe.
Sr. Inglada: no diem que s’incompleixi res.

Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:

Vots a favor: 5 del grup CiU i 1 del grup ICV.

Vots en contra: 0.

Abstencions: 1 del grup PP i 4 del grup PSC
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA .

6. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA LLENGUA QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE PSC-PM DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS.
C/11/178.
Davant la darrera resolució adoptada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre el model
d’immersió lingüística a les escoles de Catalunya, el Comitè Executiu de la Federació de Municipis
de Catalunya volem expressar el següent:
El model lingüístic de l’escola catalana compta amb un ampli consens social, i ha estat un model
d’èxit , gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un bon nivell d’educació i cohesió social. A més,
la comunitat educativa, en la seva majoria, l’avala.
La immersió lingüística, enfront d’altres models, permet un sistema educatiu sense separar el nois i
les noies per raó de llengua. A més, s’ha demostrat que el model d’immersió permet el
coneixement de les dues llengües oficials en acabar l’ensenyament obligatori, afavorint la cohesió
social i la igualtat d’oportunitats.
En aquests primers 32 anys de democràcia, el model lingüístic a les escoles ha contribuït, sens
dubte, a equilibrar el pes del català i el castellà, força desequilibrat en diferents àmbits.
Les noves realitats socials, fruit de l’arribada de famílies nouvingudes als nostres municipis,
reforcen la idoneïtat d’un sistema educatiu que ajuda a mantenir la cohesió social als barris i als
municipis, i que exerceix de sistema d’acollida i arrelament dels nois i noies immigrants.
Defensem el bilingüisme com una riquesa de la nostra societat, i apostem pel trilingüisme com a
horitzó desitjable del nostre sistema educatiu.
Per tot això, es proposa al Ple:
1. Donar suport al govern de la Generalitat en les accions que emprengui per defensar el
model d’immersió lingüística a les escoles de Catalunya.
2. Traslladar aquesta resolució als ajuntament perquè, si ho consideren oportú, l’aprovin en
els seus plens, juntes de Govern Local o juntes de portaveus.
3. Traslladar aquesta resolució al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Menéndez: llegeix la proposta
Sra. Alcaldessa: es podria haver fet conjuntament.
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Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:

Vots a favor: 5 del grup CiU 4 del grup PSC i 1 del grup ICV.

Vots en contra: 0.

Abstencions: 1 del grup PP.
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA .

7. DESPATX D’OFICI.
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern local de data:

8, 22 i 30 de juny de 2011.

6, 14, 21 i 28 de juliol de 2011.

8. PRECS I PREGUNTES
Sra. Alcaldessa: explica la gestió del nou mercat, que es netejarà més correctament perquè quedi
bé, s’amplia l’horari de l’Ajuntament que passa a obrir a les 9.00 hores, s’instal·larà una nova
parada de bus del Priorat, s’ha condicionat el cementiri en dos fases, ens comprometem que per
Tots Sants estarà acabat, som l’únic municipi que estem al corrent de pagament amb el Consell
Comarcal del Baix Penedès, agrair al personal de l’Ajuntament, nosaltres no tenim els calaixos
plens de factures tot i que no estem per tirar coets.

1-Sr. Menéndez: volem conèixer el nombre nens a l’escola bressol.
Sr. Coll: 41, no s’ha quedat ningú fora, i a l’escola 293 o 292.
Sr. Menéndez: ens podíeu passar per cursos.
2-Sr. Menéndez: retallades de transports.
Sra. Alcaldessa: no tenim constància.
3-Sr. Menéndez: Impost d’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, volem saber
quan hem cobrat.
Sr. Coll: t’ho passarem.
4-Sr. Menéndez: l’enllumenat Verge del Priorat no funciona.
Sr. Guasch: hi ha una avaria i s’han de fer unes “cates”.
5-Sr. Menéndez: l’enllumenat de l’Avda. Sr. Caparrós tampoc funciona.
Sr. Guasch: s’ha de fer ben fet, està demanat a Endesa, però ens està costant, tenim un problema
de falta tensió.
6-Sr. Menéndez: no funciona l’enllumenat de la Torre de Guaita.
Sr. Guasch: és un problema de vandalisme.
Sr. Acosta: lo revientan todo.
7-Sr. Menéndez: como está el alumbrado del parque Pujolet.
Sr. Guasch: està inclòs dins de les millores del canvi de llumeneres.
8-Sr. Menéndez: lecturas estimadas, se ha arreglado?
Sr. Guasch: es una cosa que viene de herencia, hay contadores con la misma lectura des de hace
10 años. Hi ha cases que el comptador està dins i s’han fet estimades. Ara ens posarem a revisar
perquè no pot ser que hi hagin 300 comptadors malament.
9-Sr. Inglada: vull la justificació de la urgència de la contractació de la persona responsable de la
Radio.
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Sra. Alcaldessa: exposa textualment:
“Al mes de setembre de 2008 es té coneixement que Ràdio Banyeres al 2007 havia intentat ser
posada en marxa, a canvi de pagament de 400€ al Sr. Ricard Alastuey i al no ser possible,
posteriorment el Sr. José María Abril i actual alcalde llavors, havia intentat vendre l’emissora
municipal, com és Ràdio Banyeres per una quantitat aproximada de 25.000€, quan és totalment
impossible.
Durant els mesos de setembre, octubre i novembre de 2008, van passar 3 tècnics per Ràdio
Banyeres, de forma totalment gratuïta, veient totalment impossible l’emissió des de les
instal·lacions d’aquesta emissora, ja que cap equip funcionava. Finalment es decideix parlar amb
l’ajuntament de Bellvei, per tal de pagar-li la quantitat de 300€ mensuals, a canvi de la utilització
dels seus estudis i amb la condició d’emetre 2 hores setmanals, dilluns de 20 a 21h. i dissabte de
14 a 15h, i tenir 24 hores d’emissió conjunta. A partir del mes de novembre de 2008 i fins el mes
de febrer de 2009, Lourdes Meroño, va a Bellvei Ràdio cada dia de 8.15 a 10h per tal d’aprendre el
funcionament de tot el pertanyent a l’emissió de la ràdio. Al mes de febrer de 2009 comença la
primera emissió oficial amb el programa “Banyeres al dia”. Al mes de març de 2009, l’emissor, que
era l’únic aparell que funcionava a Ràdio Banyeres, deixa de funcionar i al trucar als tècnics, obren
dit aparell i ens trobem que per dins estan pegats amb “loctite” i celo. Òbviament, aquest aparell
és impossible de reparar i s’ha d’invertir uns diners per comprar-ne un altre. Fins al mes d’agost de
2009 la programació és la anteriorment dita i a partir del mes de setembre, s’amplia amb el
programa “Música al Quadrat” que s’emet els dimecres de 18 a 19 hores i el programa “De la teca
a la taula” els divendres de 12 a 14 hores.
Per primera vegada, el 22 de novembre de 2010 és contractada, ja que fins aleshores ho estava
fent de forma altruista, per plans d’ocupació on les meves tasques eren de suport al centre cívic
Ernest Lluch, programa de benvinguda als nouvinguts, campanya de Nadal amb promoció
econòmica depenent directament del regidor i la ràdio, incloent la campanya electoral, que per
primer
cop
a
la
història
de
Ràdio Banyeres es feia. Al gener de 2011 es crea per primer cop www.radiobanyeres.blogspot.com
i es comencen a utilitzar les xarxes socials com facebook i twitter, podent escoltar en diferit tots els
nostres programes. El 21 de febrer de 2011, el programa Banyeres al dia s’amplia de 20 a
21.30hores, és a dir mitja hora més. El dia 22 de maig de 2011 s’acaba el contracte i continua
treballant per la ràdio, novament de forma altruista, fins que el dia 12 de juliol passa a tenir un
contracte de mitja jornada, concretament de 20 hores setmanals. El 2 de setembre de 2011 es
crea la pàgina web www.radiobanyeres.com amb molta més actualitat com fotografies, vídeos,
podcast, notes de premsa, programació, etc. A partir del 16 de setembre de 2011 ampliem
novament la programació, sent la següent:
Banyeres al dia. Programa informatiu de Banyeres (notícies, agenda cultural, cursos, borsa de
treball, entrevistes i música). Dilluns de 20 a 21.30 hores i dissabtes de 14 a 15.30 hores.
Musicalia 2.0. Programa musical dedicat a un cantant o grup de música setmanal. Dimarts de 20 a
21 hores.
Concursa amb nosaltres. Programa concurs amb concursants presencials amb regals com nits
d’hotel, balnearis, parcs temàtics, sopars, dinars, esmorzars, etc. gràcies als nostres patrocinadors
i sobretot intentant incentivar el comerç de Banyeres. Dimecres de 18 a 19 hores.
La finestra indiscreta. Programa magazine tractant temes de literatura, salut, veterinaris,
terapeutes, tertúlies, entrevistes, cultura i regal cada divendres de 2 entrades per l’Oscar Cines.
Divendres de 10.30 a 14.30 hores”
A més, suposaria un malbaratament de d’una inversió la no utilització de la Radio, cal recordar
que l’Ajuntament va gastar més de 20.000 euros en la seva instal·lació.
Sr. Inglada: no poso en dubte la persona i el treball que fa, però és un incompliment flagrant de
la llei.
Sra. Alcaldessa: tots els Ajuntament deuen incomplir, a l’Arboç s’han fet fins i tot la foto.
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Teniu la frustració com a grup que no vareu poder posar en marxa la radio. L’informe del secretari
està clar.
Sr. Merino: l’Alcaldessa va prometre la Constitució Espanyola, qui tingui dubtes d’això, està
assenyalant que hi ha hagut tracte de favor perquè fa molt anys que es contracte malament, estàs
assenyalant a tothom.
Sr. Inglada: hi ha hagut Ajuntament corruptes i alguna vegada s’ha d’acabar.
Sra. Alcaldessa: estàs dient que som corruptes?
Sr. Inglada: no estic dient això.
Sr. Menéndez: la radio la teníamos en funcionamiento, luego dejó de funcionar y ahora pasa a ser
imprescindible y urgente, parece que se contrata por compromiso. No hay ningún proyecto hecho.
Sra. Alcaldessa: la radio funciona i funciona molt bé.
10-Sr. Inglada: tinc una reclamació d’un veí que es queixa perquè no s’ha avisat del canvi de
llumeneres.
Sra. Alcaldessa: està en fase d’informe, serà oportunament comunicat.
11-Sr. Inglada: com està el tema de la mort de coloms.
Sr. Acosta: el SEPRONA ho ha passat als Forestals, és un virus, ho he demanat per escrit.
12-Sr. Inglada: no s’ha informat del tancament del CAP de l’Arboç i del procediment a seguir a
partir d’ara. Demà a les 18.00 hores hi ha concentració.
Sra. Alcaldessa: passaran uns díptics informatius, només cal trucar al 112 per tenir atenció
domiciliària, em preocupa que tanquin serveis, però cada govern fa els seus ajustaments. Tota la
gent del poble va pagar per comprar la casa del metge, i quan es va vendre érem tres veïns en
contra, i em van dir que les coses canvien. Les coses canvien, no estem en l’època d’abans. El CAP
no s’han tancat com es diu, hi ha un reajustament de l’horari que fa que a la nit no es presti el
servei allà.
Exposa textualment:
“A la reunió del Consell de Salut de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona es va informar que:
Moltes de les accions que s'estan fent en Sanitat són una herència de l'anterior Govern. Hi havia
moltes despeses aprovades i molt pocs diners per pagar-ho. S'ha hagut de fer un reajustament, no
una retallada, ja que si no es feia, la Sanitat podria acabar entrant en una fase que feia
insostenible el servei. S'ha fet un Pla d'acció del departament de Sanitat per als anys 2011-2014, i
bàsicament s'actuarà en 4 grans àrees: Simplificació administrativa, Farmàcia, Inversions i Serveis
Sanitaris.
Hem de tenir en compte, que del pressupost total del departament de Salut (9.127,91 M€) quasi
bé 5.000 M€ ja s'han de destinar per a pagar deute contret pel govern anterior i per tant no es pot
disposar d'aquests diners.
Un 76% del pressupost total de la Generalitat és per als Departaments de Salut, Serveis Socials i
Ensenyament.
Pla d'ajustament dels serveis Sanitaris: increment de l'activació telefònica inicial, activació del
recurs més adient, visita domicili, ambulància, urgències, hospital, etc, resolució del cas.
Cal tenir en compte també que la planificació actual dels serveis de Salut ja es va fer l'any 2005,
però l'anterior govern de la Generalitat no la va posar mai en pràctica, tot i saber que el servei
tard o d’hora faria fallida perquè no quadraven els ingressos que venen de Madrid i les despeses de
la prestació dels serveis actuals.
Dels 24 centres d'atenció continuada que hi ha al camp de Tarragona, 14 d'ells s'han tancat a la
nit. Al Baix Penedès s'ha tancat el CAP de l'Arboç i s’han deixat actius l'Hospital i CAR Calafell.
També hi ha actiu un equip d’atenció domiciliària.
Des del dia 1 de setembre al 5 de setembre -primera setmana de l'aplicació del reajustament-, ja
havent tancat el CAP de l'Arboç, hi va haver 1 sortida de l'equip d’atenció domiciliària, 3 sortides
d'ambulància i 3 consultes telefòniques.
La mitjana de tota la demarcació de Tarragona ha estat de 5 domicilis diàries i 20 trucades
telefòniques diàries, els centres oberts d'atenció nocturna han tingut un decrement d'un 13% i no
ha passat res. La gent ha col·laborat en la utilització dels serveis realment només quan es
necessiten.
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El que es pretén és optimitzar recursos sanitaris. Ja no es podrà tornar mai més al que hi havia
abans. Les coses no seran igual a partir d'ara”.
Sr. Inglada: és absurd fer defensa del tancament. Hem de defensar els nostres interessos.
Sr. Alcaldessa: no estic d’acord en tenir menys serveis però no s’ha quedat ningú desatès i això
és el que em preocupava.
Sr. Merino: nos convocaron para una reunió en Arboç, si tan grave era el asunto, había que
estudiar la posibilidad de mancomunar una ambulancia, los costes son 1,5 euros por vecino y día.
Nuestra postura en la reunión de Arboç es esperar a ver como el servicio de la Generalitat se lleva
a cabo y si se cubre el servicio o no.
Sr. Menéndez: la crisis existe, pero lo va a padecer la población rasa. Que la respuesta sea el 112
no es la mejor, la gente va llegando al CAP. En el hospital comarcal pasas 3 o 4 horas.
Sra. Alcaldessa: quan tens una cosa greu vas a l’hospital comarcal, si vas depèn amb quina
dolença al CAP et reenvien a l’hospital comarcal. Les persones grans tenen el teleassistència.
13-Sr. Inglada: respecte la contractació de la persona responsable de la Radio estem en contra,
però que hi hagi un reglament perquè tots els grups puguin tenir l’espai.
14-Sr. Inglada: perquè es paguem pels cursos del Centre Cívic? Hi ha gent que els hi costa un
5% del seu sou, caldria pagar segons el poder adquisitiu. No tenen més distracció.
Sra. Alcaldessa: quan es van posar els cursos en marxa, hi havia un Centre Cívic i no hi havia
molts jubilats. Ara hi ha 3 centres cívics més que es gestionen ells mateixos, el que no podem fer
és assumir que siguin deficitaris. Per exemple, el curs de puntes de coixí costa 6 euros al mes, qui
no s’ho pot pagar? Si demanessim la renda ens diríeu que entrem a la vida privada de la gent. Que
em digui algú quin jubilat no pot pagar 6 euros al mes. Hi havia gent que s’apuntaven i no anaven i
a la professora se li ha de pagar.
Sr. Inglada: els nadons se li estan fent regals.
Sra. Alcaldessa: nosaltres donem una carta felicitació i una ampolla de colònia, recriminar això és
el súmmum.
Sr. Merino: Los cursos tienen que ser sostenibles, y aun pagando no lo son. Lo que no puede ser
es un curso con dos personas.
Sra. Alcaldessa: ara hi haurà més interès, és un preu súper popular. Els altres centres cívics
s’autofinancen, en cas contrari s’estaria discriminant. La gent fins ara ho està entenent.

Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 21.50 hores, donant fe de
tot allò, jo el Secretari que certifico.
Banyeres del Penedès, 15 de setembre de 2011.

Núria Figueras Tuset
Alcaldessa de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Joan Manel Ferrera
Secretari
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