AJUNTAMENT
DE
BANYERES DEL PENEDÈS
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DE BANYERES DEL
PENEDÈS, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 16 DE JULIOL DE
2015 - (SESSIÓ 08/2015)

SRS. ASSISTENTS:
ALCALDESSA:
Sra. Anna Ordóñez Rivero
TINENTS D’ALCALDE:
Sr. Amadeu Benach i Miguel
Sr. Lluís Inglada Jané
Sr. Joan Roig Sòria
REGIDORS:
Sra. Ida Pilar Josefa Berdusan Farré
Sr. Manuel López Blanco
Sra. Montserrat Rebollo i Marcas
Sra. Maria Ángeles Sainz López
Sra. Joana Josepa Fernández Coll
Sra. Núria Figueras Tuset
Sr. Jordi Guasch Bea
SR. SECRETARI:
Josep Guinovart Mallafrè

A la Sala de Plens de la Casa
Consistorial de la Vila de Banyeres del
Penedès, essent les 19.00 hores del dia
16 de juliol de 2015, es reuneix
l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència
de l’Alcaldessa, Sra. Anna Ordóñez
Rivero, amb l’assistència del Sr. secretari–
interventor Josep Guinovart i Mallafrè i
demés membres anotats al marge, a
l’objecte de celebrar la sessió ordinària,
que ha estat convocada per al dia d’avui
en legal forma, amb distribució de l’Ordre
del Dia dels assumptes a tractar, així com
còpia de l’acta de la sessió anterior i altre
documentació dels temes a tractar.
Constituint els reunits nombre
suficient dels membres de dret que
integren el Plenari, per celebrar la sessió,
en primera convocatòria, la Sra.
Presidenta la declara oberta, passant-se a
tractar els següents assumptes inclosos a
la següent

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió organitzativa celebrada el dia 22 de
juny de 2015.- Exp. C/15/107
2.- Donació compte dels decrets de l’Alcaldia.
3.- Aprovació, si s’escau, de la fixació de les dues festes locals per a l’any 2016.Exp. C/15/120
4.- Precs i preguntes.

1./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORGANITZATIVA
CELEBRADA EL DIA 22 DE JUNY DE 2015.
Havent-se distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, còpia de
l’acta redactada pel Sr. secretari–interventor de la sessió anterior, celebrada amb caràcter
extraordinari el dia 22 de juny de 2015, la Sra. Presidenta pregunta als presents si tenen
alguna objecció que fer-hi.
Tot seguit la Sra. alcaldessa manifesta:
Primer.- Que a la pàgina 16,
on diu:
- Junta de Govern O. A. Fundació Josep Cañas ...................
55,00 €
ha de dir:
- Junta de Govern O. A. Fundació Josep Cañas ...................
30,00 €
i a la pàgina 7, al Decret 66/2015, al punt sisè,
on diu:
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Sisè.- Crear l’Àrea d’Urbanisme i Territori, delegant-la al regidor el Sr. Manuel
López Blanco i suplent Sr. Amadeu Benach i Miquel.
ha de dir:
Sisè.- Crear l’Àrea d’Urbanisme i Territori, delegant-la al regidor Sr. Amadeu
Benach i Miquel i suplent el Sr. Manuel López Blanco.
Tot seguit el Sr. Guasch, portaveu del Grup de CiU manifesta: “Lamentem que a
última hora s’hagi hagut de modificar l’acta del ple i que pel vist no estava acabada, doncs
hi han hagut variacions.
El Sr. secretari-interventor informe que es varen detectar errors d’ortografia i es
varen corregir, i que el manifestat eren errors de fons i que un cop tramesa l’acta
s’esmenen a l’hora de la seva aprovació.
EI Sr. Guasch, manifesta que el ple es va celebrar fa quatre setmanes i que va ser
gravat, tal com ve essent habitual en aquestes sessions, fet que hauria de servir perquè no
hi haguessin errors d’aquests tipus.
En canvi hi ha un element prou significatiu i que no s’ha esmenat i que creiem que
té la seva importància. En el punt número dos de l’ordre del dia, la regidora Montserrat
Rebollo, no va dir les paraules que consten a l’acta, simplement es va limitar a dir: “Per
imperatiu legal” i això, al nostre entendre no és una resposta prou aclaridora en el sentit de
manifestar de forma afirmativa el seu jurament o promesa. La qual cosa constituiria la
manca d’un element essencial per a l’adquisició de la plena condició de regidor. Per tant
pregaríem que l’acta fos esmenada en aquest sentit, i que quedi reflectida literalment la
resposta donada.”
Sotmesa a votació, amb les esmenes proposades per l’alcaldessa i esmenant el
paràgraf de la pressa de possessió de la regidora Sra. Rebollo, s’aprova per unanimitat.
2./ DONACIÓ COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.
Obert el punt, la Sra. alcaldessa dóna la paraula al Sr. secretari-interventor, que
dóna lectura al resum dels decrets dictats per l’Alcaldia, des de l’últim ple ordinari celebrat,
essent el següent:
NÚM
DECRET

DATA

SOTASIGNANT

RESUM

D/15/044
D/15/045
D/15/046

15/05/2015
15/05/2015
18/05/2015

Alcaldessa
Alcaldessa
Alcaldessa

D/15/047
D/15/048
D/15/049
D/15/050
D/15/051
D/15/052
D/15/053
D/15/054
D/15/055

18/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
26/05/2015
02/06/2015
04/06/2015

Alcaldessa
Alcaldessa
Alcaldessa
Alcaldessa
Alcaldessa
Alcaldessa
Alcaldessa
Alcaldessa
Alcaldessa

D/15/056
D/15/057

05/06/2015
05/06/2015

Alcaldessa
Alcaldessa

Neteja solars bruts Priorat
Neteja solars bruts Masies de Sant Miquel
Aprovar liquidació pressupost 2014 + modificació de crèdit
5/2015
Convocatòria ple ordinari 21.5.2015
Neteja solars Casa Roja
Condicionament finca C. Pou Comú, 28
Hores extres personal mes maig 2015
Delegació funcions Alcaldia
Neteja solars Boscos
Convocar Comissió Especial de Comptes (exp. H/15/061)
Massa salarial personal laboral de l'entitat
Contractació de Maite Secanell substitució de Samantha
Domènech
Responsabilitat patrimonial Sr. Manel Vallès Bofill
Convocatòria sessió extraordinària Ple -aprovació actes- (Exp.
C/15/100)
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NÚM
DECRET

DATA

SOTASIGNANT

RESUM

D/15/058
D/15/059
D/15/060
D/15/061
D/15/062
D/15/063

05/06/2015
05/06/2015
09/06/2015
09/06/2015
09/06/2015
11/06/2015

Alcaldessa
Alcaldessa
Alcaldessa
Alcaldessa
Alcaldessa
Alcaldessa

D/15/064
D/15/065
D/15/066
D/15/067
D/15/068

15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
15/06/2015
17/06/2015

Alcaldessa
Alcaldessa
Alcaldessa
Alcaldessa
Alcaldessa

D/15/069

18/06/2015

Alcaldessa

D/15/070

18/06/2015

Alcaldessa

D/15/071

19/06/2020

Alcaldessa

D/15/072
D/15/073
D/15/074

19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015

Alcaldessa
Alcaldessa
Alcaldessa

D/15/075

22/06/2015

Alcaldessa

D/15/076
D/15/077
D/15/078
D/15/079
D/15/080
D/15/081

25/06/2015
30/06/2015
02/07/2015
02/07/2015
02/07/2015
10/07/2015

Alcaldessa
Alcaldessa
Alcaldessa
Alcaldessa
Alcaldessa
Alcaldessa

Condicionament habitatge c/ Begònies, 1
Condicionament habitatge C. La Granja,1
Conveni Festa Major Saifores
Conveni Festa Major Les Masies de Sant Miquel
Conveni Festa Major Priorat de Banyeres
Convocatòria sessió constitutiva nou ajuntament 13/06/15 a
les 18:00
Nomenament tinents d'alcalde - C/15/107
Creació Regidories - C/15/107
Delegació funcions a la JGL - C/15/107
Nomenament alcaldes de Barri - C/15/107
Llicència cessió material públic a l'AMPA de l'Escola
(R/15/162)
Llicència ocupació via pública per sopar Revetlla Sant Joan al
C/ Salze
Convocatòria sessió plenària extraordinària 22/06/15 – Exp.
C/15/107
Autorització ball a la Societat Nova la Revetlla de Sant Joan C/15/159
Llicència ocupació pista municipal a l'AMPA - R/15/162
Expedient baixa al padró habitants per inscripció indeguda
Obsequi protocol·lari al director del CEIP per jubilació (exp.
H/15/072)
Llicència ocupació pàrquing costat Escola per celebrar
Revetlla - R/15/170
Hores extres personal mes juny 2015
Bestreta treballador DNI: 39668277Q
Expedient baixa al padró habitants per inscripció indeguda
Delegació funcions alcaldia per celebració de matrimoni civil
Determinació regim retributiu membres electes
Convocatòria Ple ordinari 16 de juliol de 2015

Tot seguit el Sr. Guasch, portaveu de CiU, manifesta: Evidentment, en aquest punt,
no s’escau fer cap votació, però trobem lamentable que un assumpte tant important com
son les remuneracions i les seves distribucions entre els regidors s’hagi acabat
determinant en un decret d’alcaldia i que hem hagut de demanar insistentment davant les
nombroses reticències manifestades per part de l’equip de govern perquè ens fos facilitat.
Insistim en que, en la nostra opinió, aquest punt s’hauria d’haver resolt íntegrament
en el ple anterior. Aquesta forma de procedir diu ben poc en favor de la transparència que
vol fer gala aquest govern municipal.
I això ens fa seguir tenint seriosos dubtes de que s’ajusti al funcionament que
preveu l’article 13 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals, per la qual cosa
agrairíem que el secretari Municipal emetés un informe al respecte, pel que fa a si s’ajusta
o no al determinat objectiu.
El Sr. secretari-interventor li manifesta que ja l’emetrà.
La Sra. alcaldessa li dóna la paraula al Sr. secretari per tal que informi envers el
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manifestat pel Sr. Guasch.
El Sr. secretari li respon que tal com ha manifestat ja l’emetrà.
El Sr. Benach, manifesta que volia fer un petit incís, tens raó, vam dir que ja
contestaríem i ja que has fet esment a la transparència, fer un petit esment, amb vosaltres
sí que vaig signar perquè poguéssiu cobrar, però en el cas de nosaltres si que és veritat
que voleu saber quan i tot això, no s‘ha cobrat encara, perquè no hi havia diner líquid a
caixa, havent dit als regidors que com que no hi havia diners per cobrar que no cobressin,
que primer era el demès; una cosa no treu l’altra, però com que dius el de les nòmines, ja
t’ho deixo dir, però perquè ho sàpigues.
El Sr. Guasch, manifesta que discrepa en quan a la forma de distribuir les
retribucions.
La Sra. alcaldessa dóna per tancat el tema passant-se a tracte el següent punt de
l’ordre del dia.

3./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA FIXACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS DE A
L’ANY 2016.- Exp. C/15/120
Pel Sr. secretari–interventor es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, de data 9
de juliol, relativa a la fixació de les dues festes locals per a l’any 2016, que és del tenor
literal següent:
“Proposta d’alcaldia
APROVAR, SI S’ESCAU, LA FIXACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY
2016.- C/15/120
Vist l’escrit del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, registrat
el dia 29 de juny de 2015 -RE 2284, on sol·liciten que els comuniquem les dues festes
locals del nostre Municipi per al proper any 2016.
D’acord amb l’art 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze festes
laborals, dues tindran el caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre,
en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller
d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar fixar les dues festes locals per a l’any 2016 en els següents dies:
- 12 de febrer de 2016
- 11 de juliol de 2016
SEGON.- Notificar aquesta resolució al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials a Tarragona.”
Sotmesa a votació, el Sr. Guasch manifesta que en aquest punt no tenim res a
manifestar, acordant-se la fixació de dites festes locals per l’any 2016.

4./ PRECS I PREGUNTES.
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Obert l’apartat, la Sra. alcaldessa manifesta que el torn de preguntes serà com
sempre, el portaveu de CiU, el d’ICV, el del BNY i el del PSC. Tothom que vulgui parlar ha
d’aixecar la mà, com s’ha fet durant vuit anys.
4.1 – Regidor de guàrdia.
El Sr. Guasch pregunta: A l’anterior Ple vam fer una pregunta que va quedar sense
aclarir. El grup de BNY-AM tenia en el seu programa la creació del regidor de guàrdia.
Vam preguntar per aquest regidor de guàrdia, i concretament: Quan es crearia? i quins
mitjans tindran els veïns per identificar i contactar amb aquest regidor en cas de
necessitat?
La resposta obtinguda va ser que per manca de mitjans operatius, concretament
telèfons i correus electrònics, encara no s’havia pogut crear. Suposo que transcorregudes
quatre setmanes s’hauran pogut esmenar aquestes mancances. Poden donar ja una
resposta a aquesta qüestió? O encara no han pogut resoldre aquesta manca de mitjans?
El Sr. Benach li respon que fa bé de preguntar-ho, perquè nosaltres encara estem
preocupats. No tenim telèfon operatiu encara, estem pressupostant per canviar les línies
que tenim aquí, no crèiem que la línia que s’ha fet servir fins ara, perquè no té operativa al
100 per 100, als que ho hem preguntat ens diuen que Telefònica funciona molt més bé que
Orange; els telèfons són molt més ràpids i funcionen més bé.
Amb independència de que creguis o no això, si és veritat que aquí a Banyeres la
gran majoria ja té el meu telèfon, que no és correcte, no és el que publicarem, però el
regidor de guàrdia ja ha funcionat. L’altre dia a dos quarts de tres de la matinada a les
piscines van entrar tres nois, dos de l’Arboç i un d’aquí, hi vaig anar personalment i van
venir tres patrulles de Mossos d’Esquadra i els van agafar i van aixecar acta. Evidentment,
no és un telèfon públic, només el té qui el té, però si que és veritat que qui el té ja l’està
fent servir i funcionarà, igualment que ara està funcionant amb el meu.
El Sr. Guasch, manifesta que la pregunta és: Serà sempre la mateixa persona el
regidor de guàrdia o anirà rotant?
Sr. Benach.- El regidor de guàrdia és una figura que va portar el BNY, nosaltres
ens vam comprometre, tant el Joan Roig com jo, que ens fusionaríem amb el municipals,
òbviament, com que els vigilants van de nit, lògicament tampoc hi anirem totes les nits,
però com que els vigilants no cobreixen les vint-i-quatre hores, ens anirem tornant amb
això, l’únic que jo tindré el meu número municipal, que a la nit el derivaré als municipals.
El Sr. Guasch pregunta si els veïns tenen una urgència, podran trucar als vigilants,
al telèfon de guàrdia o a qui.
El Sr. Benach li respon que podran trucar al número del regidor de guàrdia, que el
donaran, tant el d’ell com el del Joan Roig, que a la nit el derivaran als municipals, si estan
de servei, però tothom tindrà els telèfons de guàrdia que seran el dels vigilants i el nostre.

4.2 – Aldarulls Festa Major.
El Sr. Guasch pregunta: Em poden dir que va passar a la plaça 11 de setembre
durant l’empalmada quan estava funcionant la discoteca mòbil? Doncs es va produir una
baralla entre els assistents que va acabar amb diversos contusionats. I allà no hi havia cap
mena de responsable municipal, ni agutzils, ni vigilants, ni regidors de guàrdia.
Afortunadament l’incident no va anar a més ni va tenir greus conseqüències. Com és
possible que en actes de celebració a altes hores de la matinada on és públic i manifest
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que molts dels assistents ja porten una ingesta d’alcohol considerable no hi hagi cap
responsable per vetllar per la seguretat? Encara que només sigui de forma simbòlica per si
cal avisar als Mossos o alguna ambulància? Els recordem que són festes promogudes per
l’Ajuntament i per tant se’n podrien derivar importants responsabilitats.
El Sr. Benach li respon, que per trucar al 112, si hi ha tres-centes persones, hi ha
tres-centes persones capacitades per fer-ho. Aquest any es va fer una cosa que no s’havia
fet mai, es van contractar dos vigilants de seguretat per la festa, hi han hagut els regidors i
a la Plaça 11 de setembre ens vam trobar els regidors i evidentment hagués pogut dir el
mateix si hagués passat a la plaça de l’Ajuntament que dos individus s’haguessin barallat i
nosaltres no podem estar a tot arreu, i sorprèn que facis aquestes preguntes.

4.3 – Programes Festa Major.
El Sr. Guasch pregunta: Hem pogut constatar que a data d’avui encara hi ha veïns
que no han rebut el programa de la Festa Major. I una bona part dels que l’han rebut, l’han
rebut quan les festes estaven començades i de feia dies. Jo mateix vaig rebre el programa
el dia 10, just el mateix dia del pregó i quan ja havien passat totes les festes de Saifores.
Hi ha alguna justificació per aquesta demora ? Creuen vostès que amb els mitjans que té
l’Ajuntament no es poden repartir els programes amb la suficient antelació perquè els veïns
se’n puguin assabentar anticipadament i no a posteriori ?
Per si això no fos poc, resulta que mentre que els nostres veïns no disposaven dels
programes, als establiments comercials de pobles veïns els programes estaven
disponibles per qui els volgués. Troben vostès normal que els nostres veïns en lloc de
rebre el programa de la festa major a casa seva, tal com s’ha vingut fent en els darrers
anys, hagin d’anar a recollir-lo als establiments comercials dels pobles veïns ?
I el que es més greu encara, la informació que es dóna és incorrecta. En el
programa de la festa major hi figuren les vetllades musicals que organitza Heretat Sabartès
per aquest mes de juliol. Com és possible que les vetllades musicals de Sabartès
apareguin equivocades respecte el programa que la mateixa entitat va repartit per tot el
municipi ? Això no afavoreix altra cosa que confusions, és a dir que alguns participants en
aquestes vetllades acabin assistint a un concert que no era el que havien previst. Qui es
responsable d’aquest desgavell, el regidor de festes ? el de cultura ?
El Sr. Benach li respon, sí, sí, el regidor de festes. Havent-hi la Sra. Joana
Fernández, del teu grup i havent vingut a les vetllades que vam anar de presentació de
Sabartés, si hagués escoltat, van dir que hi van haver modificacions d’ordre a Sabartés,
fet que es va produir quan els programes s’estaven imprimint; per això es va disculpar
davant de tots els que hi érem.
En quant als programes, va venir una persona del Vendrell, via Consell Comarcal i
ho assumeixo jo com a responsable, doncs Jordi, jo si que assumeixo responsabilitats, i es
va creure que aquesta persona estava capacitada per repartir els programes. És una
persona que no sap llegir, ni escriure ... i va prestar aquest servei, perquè creiem que es
tant fàcil com anar casa per casa i repartir-los, però vam tindre aquest problema, vam voler
fer-ho bé, però ens ha sortit el tret per la culata. Per tant nosaltres el divendres, els
regidors del BNY i del PSC, personalment, vam passar porta per porta a repartir el Priorat
de Banyeres, però la resta del municipi vam anar amb ell, no sabia quines cases havia fet,
i ens va explicar com ho havia fet; que veia dos balons i eren dos pisos, la bústia si la veia
els hi ficava i sinó no i que “en la reja no lo dejo, porqué la gente se los lleva”. Ho hem fet
amb tota la bona voluntat, és l’error que hem tingut i un error que hem hagut de pagar.

4.4 – Vetllades musicals de Sabartés.
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El Sr. Guasch pregunta: I ja sense deixar de tot el tema anterior, en la primera
edició de les vetllades musicals, l’estiu passat, l’ajuntament va negociar amb l’entitat
organitzadora uns preus especials per als veïns de Banyeres. Concretament un 20 % de
descompte per a tots els veïns, tant de l’import del sopar com de l’import del concert. En
canvi enguany el descompte només és per l’import del concert, i els nostres veïns no es
podran beneficiar del descompte en el sopar. Han fet vostès alguna negociació en aquest
sentit? Han defensat vostès adequadament els interessos dels veïns de Banyeres
renunciant a una part d’aquest descompte que ja s’havia obtingut ?
La Sra. alcaldessa els respon que la negociació és la mateixa que heu fet
vosaltres. A mi em van venir oferint el mateix que hi havia. Jo no he dit ni 20, ni 5, ni 30, a
mi m’han dit això ho fèiem l’any passat amb els veïns de Banyeres i això és el que es farà.
El Sr. Benach, manifesta que també estava present la Sra. Fernández, regidora de
CiU, quan els hi van dir.
La Sra. Fernández manifesta que sí que hi era.
La Sra. alcaldessa, afegeix, que quan van venir a veure-la, ens van dir voleu seguir
fent-ho, i els vam dir que sí, perquè si ha funcionat, perquè no fer-ho. I van ser les
condicions que ens van fer.
El Sr. Benach, com a portaveu del BNY, manifesta: Ho troba molt bé, però el que li
agradaria és que aquests fets que ens els anirem trobant durant quatre anys, i per no tenirles de discutir aquí, m’agradaria dir, adreçant-se al Sr. Guasch, això no són medalles, ni
“tantos”, aquesta medalletes que et vols “fotra” a mi no em van; t’ho dic així, si això, tu tens
una proposta bona per als ciutadans de Banyeres, ho proposes quinze dies abans o vint
dies abans, l’altre dia ens vam veure, ens ho dius i nosaltres potser ens inspirem i votem,
però no m’ho diguis a toro “pasado”, perquè comencen avui les vetllades.
La Sra. Figueras, demana la paraula i manifesta, les vetllades comencen avui, però
fa vuit dies, pots inscriure’t vuit dies abans. Jo estic inscrita, ja se que és tema personal,
pel dia 30, la última vetllada i me’n vaig “enterar” abans d’ahir, quan vaig fer l’ingrés que
em van dir això, “no, no, és que l’any passat hi havia un 20 i un 20, ja, ja, però aquest any
han canviat les condicions”, ens en vam “enterar” abans d’ahir.
La Sra. alcaldessa, l’informa de que nosaltres no hem negociat.
El Sr. Benach, li diu, Núria, doncs disculpes meves, a nosaltres ens va dir el que
ens va dir i jo com que no sabia el que havíeu fet, és lo que ens van dir, disculpes meves.
La Sra. alcaldessa l’informa de que la propera vegada que el vegi, li diré, que ens
va dir que el tracte era el mateix i resulta que és això. Jo no sabia que era el 20 i 20.
El Sr. Benach li diu: Que és el que ens va dir, que eren les mateixes condicions.
Ens ho va dir així.
La Sra. Fernández, diu, d’això sí que ens podem queixar.
La Sra. alcaldessa i el Sr. Benach, li responen afirmativament.
El Sr. Benach, insisteix, en que si ho saben prèviament, l’avisi.
La Sra. Figueras, li respon que ella se’n va “enterar” abans d’ahir quan va fer la
reserva, que li van dir val tant, i va manifestar-los que l’any passat valia tant, amb un
descompte envers el sopar, i li van respondre que enguany hi havien altres condicions i
com que hi havia el Ple, ho manifestem, que medalles no en volem.
El Sr. Benach, li manifesta que abans ahir vam tenir reunió de portaveus i no es
comentar res.

4.5 – Cessions d’altres ajuntaments per a entitats o empreses privades.
El Sr. Guasch pregunta: Hem tingut coneixement que s’han demanat cadires i el
grup electrogen a l’Ajuntament de Llorenç. Ens poden informar com es que s’ha demanat
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el grup electrogen quan l’ajuntament ja en té un? Normalment el nostre grup té la potència
suficient per poder abastir qualsevol tipus de grup musical i suposant que n’hi hagi més
d’un no actuen simultàniament, per tant mentre s’abasteix a un l’altre no té consum.
I les cadires de l’ajuntament de Llorenç es van veure utilitzades per un establiment
privat. Al nostre entendre l’Ajuntament ha de facilitar mitjans i la infraestructura de que
disposa per tal de recolzar les entitats municipals sense ànim de lucre, però no li pertoca a
l’Ajuntament dotar d’aquests mitjans als ens o empreses privades amb ànim de lucre. En
qualsevol cas, es cobrarà quelcom a les entitats privades per l’ús d’aquests mitjans?
El Sr. Benach li respon: El generador crec que ja se’ls havia demanat algun altre
any.
El Sr. Guasch, informa que els hi varen demanar quan Banyeres no en tenia.
El Sr. Benach, manifesta que ell fa més de vint anys que estic a la Comissió de
Festes, i d’això te’n puc parlar un bon llarg, ja l’havíem tingut. I la festa Flaix FM, fa dos
anys que es fa, i per tant necessitem el generador per allà i lo del Rufino ens ho ha
demanat per l’11 de setembre, i com que és un bar i s’ho paga ell, nosaltres hem volgut
col·laborar amb ell i l’hem demanat. No ens cobra l’Ajuntament de Llorenç, no ens cobra,
ens el deix i nosaltres l’hem de tornat amb el dipòsit ple, i el Bar la Família l’ha tornat amb
el dipòsit ple, perquè són ells els que han de pagar el consum.
El Sr. Benach, en quant a les cadires, les vam demanar a Saifores i van començar
sí, no, sí, no; com que no és molt normal que nosaltres tinguem que demanar cadires a
Saifores, i com teníem d’anar a buscar el generador, vam demanar-los les cadires, perquè
hi va haver la “Tarta de mara” i el Bar Moriles en principi no volia fer res i després va voler
organitzar “algo” i en va demanar si li podíem cedir i li vam dir que li cediríem i com que no
disposàvem de prou cadires, vam parlar amb els de Llorenç i els vam preguntar si teníem
de fer alguna entrada i ens van dir que no teníem de fer res, que quan hi anéssim
agaféssim les cadires. I no les van anar a portar nosaltres, vaig trucar a una persona del
Bar Moriles, ells les van venir a buscar i a descarregar i també van anar a tornar-les.
El Sr. Guasch pregunta, si hi ha hagut alguna partida.
La Sra. alcaldessa li respon que no n’hi ha hagut cap.
El Sr. Benach, informa que es va dipositar una fiança de 50 o 60 € que s’ha
reintegrat.
El Sr. Guasch, informa que nosaltres hem deixat infraestructures a altres
ajuntaments i en alguna ocasió en les van tornar en mal estat.
El Sr. Benach, respon si a nosaltres ens deixem equipament i el tornem amb mal
estat i l’any que ve el volem tornar a demanar, ens posaran condicions.
La Sra. alcaldessa, manifesta, que les infraestructures que disposem comparades
amb Llorenç és deficient, no tenim material.
La Sra. Figueras, informa que les cadires les demanaven a l’Ajuntament de l’Arboç
i a canvi els cedíem l’escenari.
El Sr. Benach li respon, nosaltres també els hi hem demanat, però enguany n’hem
demanat moltes més. I perquè n’hem tingut tantes de cadires, doncs perquè d’aquesta
manera les teníem col·locades estratègicament i els treballadors no tenien d’anar amunt i
avall remenant cadires. Aquest any hem fet un logística diferent d’escenaris muntats
prèviament i les cadires distribuïdes prèviament, doncs els treballadors també tenen dret a
“disfrutar”. I no cal remenar-les tant, les que s’han quedat a qui s’hi han quedat i les que
s’han quedat als demés llocs s’hi han quedat.
El Sr. Inglada, manifesta que li sembla una discussió molt absurda la que estem
tenint. Hi ha una Comissió de Festes que organitza, i aquesta pot anar a demanar a
l’Arboç, a Llorenç o a on li sembli i pren unes decisions que són les que pren. I cada
Comissió és autònoma i hi participa tothom; aleshores portar al Ple si hi ha hagut una
decisió d’anar a buscar cadires a Llorenç, o s’han anar a buscar a Sant Jaume o on sigui,
per tenir un funcionament més correcte i portar-ho al Ple, em sembla allò més absurd
portar-ho en un Ple Municipal, quan hi ha una Comissió que decideix aquestes coses, i es
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pot anar a la Comissió i discutir el que vulgueu i si es paga o no es paga, però portar
aquest tema aquí.
El Sr. Guasch demana la paraula i manifesta: Nosaltres hem de preguntar el que
entenem i no entenem, i perquè les coses es fan d’una manera o d’una altra, no discuteixo
si les cadires són suficients o insuficients, la única pregunta és si l’Ajuntament posa mitjans
propis o d’altres ajuntaments a disposició d’empreses privades, sense cap cost,
simplement.
El Sr. Inglada li respon que com sempre s’ha fet.
La Sra. Figueras i el Sr. Guasch li responen que no.
El Sr. Inglada, li reitera com sempre s’ha fet i que li pot constatar perquè ha estat
membre de la Comissió de Festes; se’ls deixava les cadires i se’ls hi portaven i el gasoil el
pagaven ells. I per tant és absurd el que esteu dient.
El Sr. Benach informa que un any, varen comptar una “manguera” molt bona amb
una caixa molt bona, 50 metres per ficar-se al fons del tot i això ho vam fer i pagar
nosaltres.

4.6 – Partida pressupostària Festa Major Casa Roja.
El Sr. Guasch pregunta: Hem tingut coneixement de que el nou alcalde de barri de
Casa Roja ha fet unes manifestacions en el sentit de responsabilitzar a l’anterior equip de
govern de que enguany a Casa Roja no s’organitzi la Festa Major, perquè l’Ajuntament no
hi havia destinat diners. Des d’aquí els volem demanar que desmenteixin aquesta
afirmació i confirmin que en el pressupost del 2015 l’anterior equip de govern va destinar
1.500 € per a la festa major de Casa Roja.
La Sra. alcaldessa li respon, és confirma que hi ha els 1.500,00 €, encara que no
sabem si és cert o no, que s’hagin queixat.
El Sr. Benach els manifesta, no sabem si sabeu o no que no hi ha festa major, la
partida aquesta no la vaig saber fins a posteriori, acabàvem d’entrar, vaig preguntar i van
dir-me que hi havia uns diners, i després m’assabento que hi havia uns altres. Però es
veritat, és correcte.
La Sra. alcaldessa, informa que tampoc té constància que l’alcalde de barri hagi
trucat i s’hagi queixat. Potser la pregunta hauria de ser, simplement, hi ha partida
pressupostària de 1.500,00 € per a Casa Roja.

4.7 – Estat obres iniciades o en curs.
El Sr. Guasch manifesta: Estem interessats en saber com es continuaran algunes
obres o projectes endegats pel nostre govern. Ens poden informar de l’estat.
La Sra. alcaldessa li manifesta que les puntegi i en el proper ple, si podem, les
contestarem.
El Sr. Guasch, pregunta per les següent:
- Voreres del Priorat segona fase.
- Voreres del Priorat que no estan fetes?
- Licitació Primera Fase de Can Fontanilles.
- Projecte plaça pública de Saifores.
- Projecte Reparcel·lació i Urbanització Boscos. Es cobraran les quotes?

4.8 – Adhesió a l’Associació de Municipis per la independència.
El Sr. Guasch pregunta: Volem aprofitar per posar en coneixement de tots els
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assistents que des del Grup Municipal de Convergència hem presentat una moció per a
l’adhesió de Banyeres del Penedès a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).
La resposta obtinguda per l’actual equip de govern és que en aquesta sessió del Ple no
s’hi considera oportú incorporar-la i que no és un tema que tingui una especial urgència. El
motiu adduït és la manca de partida pressupostària, i és cert que el pressupost d’enguany
no contemplava aquesta partida. Però nosaltres considerem que és irrisori que aquest
consistori no pugui destinar una quota de 375 euros/any per aquesta finalitat. Si hi ha la
voluntat política és un import perfectament assumible malgrat que actualment no es disposi
de partida. Es pot fer una modificació de crèdit per decret, o inclús per Ple, que nosaltres la
votarem favorablement, si és per aquesta finalitat.
Estem en un procés de transcendental importància pel nostre país. I cal que tots
els que així ho veiem donem el màxim recolzament a totes les iniciatives que treballen per
assolir aquest important repte. Per tant, no n’hi ha prou amb penjar estelades (i en alguns
casos despenjar-les quan ens convé), cal fer tot el que estigui al nostre abast per donar el
suport que aquest procés necessita per assolir el seu objectiu, i que no és altre que
treballar perquè els nostres fills es trobin un país millor. I aquesta és una bona manera de
demostrar que des del nostre poble volem treballar en aquest sentit.
Però, Sra. alcaldessa, i senyors regidors de l’equip de govern, amb la seva actitud
hem pogut constatar que vostès no estan “per aquesta labor”. Vostès, malauradament, fan
prevaldre els seus interessos partidistes per sobre dels interessos de país.
Per part nostra només ens queda que lamentar aquesta desafortunada actitud, i
confiar que en algun altre moment puguin reconsiderar aquesta postura, i dir-los que
seguirem insistint perquè aquesta adhesió de Banyeres del Penedès a l’Associació de
Municipis per la Independència sigui una realitat.
Li diré més, Sra. alcaldessa, si el problema realment és la partida econòmica, cosa
que ens permetem posar en dubte, des del grup municipal de Convergència li oferim que
aquesta quota d’adhesió ens sigui descomptada de les retribucions dels regidors del nostre
grup per aquest exercici, fins que es confeccioni el pressupost de l’any vinent i vostès
puguin crear aquesta partida. Ara ja no tenen l’inconvenient econòmic, està a les seves
mans.
La Sra. alcaldessa informa, que a part del tema econòmic o no econòmic, és que
això no és d’ara, fa més de dos o tres anys o quatre que està. Tot preguntant al Sr.
secretari.
El Sr. Benach matisa, que des del 2011.
La Sra. alcaldessa, des del 2011 que està, és irrisori que diguis que ara diguis que
nosaltres no volem adherir-nos, heu tingut quatre anys per fer-ho, ens ho hem d’estudiar,
tot preguntant al Sr. secretari.
El Sr. secretari, informa que caldrà estudiar les possibles conseqüències
econòmiques i jurídiques.
La Sra. alcaldessa, tot seguit manifesta que quan la tinguem estudiada, ens
adherirem sí o no.
El Sr. Guasch manifesta que aleshores ja no és un tema “pelic”, sinó que té altre
sentit.
La Sra. Figueras, manifesta que ara ho han aprovat.
El Sr. Inglada i la Sra. alcaldessa, manifesten ho sabem, Reus també.
La Sra. Figueras manifesta, és quan es constitueixen els ajuntaments, quan es fa
aquest pas, si és que es vol fer.
El Sr. Inglada li manifesta, no és veritat això, t’hi pots adherir quan vols, i es podia
adherir l’any passat, fa dos anys, des de que s’ha constituït i cap vegada l’heu portat
vosaltres al ple i suposo que com que venien eleccions teníeu por de que es veges; i ara
ho feu servir com element cognitiu, cosa que és anti ètic i anti tot el que vulguis, perquè fer
servir la independència per una, per destacar el partit per dir jo en tinc més i sóc més i sóc
més, això és lamentable. La independència cadascú la porta dintre com la sent, no és per
fer-ne ús polític i aquí se n’està fent ús. Una vegada s’ha presentat això tenim dues
opcions, una fer votació individual, cadascú votarà el que vulgui o una votació en que
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cadascú amb el seu partit a nivell municipal, faci una consulta sobre el tema. Vosaltres vau
portar això la setmana passada.
La Sra. alcaldessa, manifesta que no, que quan ja estava passat l’ordre del dia.
El Sr. Inglada, aleshores no hi ha hagut temps per poder convocar a la gent i
tractar el tema. I us vam dir, com que han passat quatre anys i no ens hi hem adherit, ara
no vindrà de dos mesos; doncs anem a discutir-ho i cadascú parlarà amb el seu grup si
ens adherim o no i com ho fem i es presenta aquí, però haver de dir ara, si estelades, que
no sé què, i que si jo sóc més o tu ets més, això es aprofitar-se d’una paraula que és
independència.
El Sr. Guasch manifesta que ell no ha dit si tu ets més o ets menys. Nosaltres hem
presentat això en un moment que creiem que era viable.
El Sr. Inglada li manifesta que també ho era abans.
El Sr. Guasch segueix manifestant, a nivell de país, tots som sabedors de que hi ha
hagut una llita unitària de dos partís importants, que estem representats en aquest
Ajuntament i que junts sumaríem suficient per poder-la aprovar i per això l’hem presentat,
perquè hem cregut que nosaltres juntament amb els altres regidors.
El Sr. Inglada li respon que ho heu presentat després, això s’ha constituït, no vagis
amb aquesta excusa que és veritat això.
El Sr. Benach i la Sra. alcaldessa manifesten, que el setembre es tornarà a
proposar o no, està sobre la taula.
El Sr. Benach afegeix, que els municipis adherits a l’Associació de Municipis per la
Independència, dels primers que s’hi van fer, ja fa temps, del Baix Penedès són la Bisbal
del Penedès, Llorenç del Penedès, Masllorenç, Sant Jaume dels Domenys, i ara se n’hi
han adherit més, però aquest fa temps que hi són. Es tracta d’un moviment que ha sorgit
de totes les sensibilitats polítiques i que treballà única i exclusivament per la
independència. L’AMI es va constituir a Vic el 14 de desembre de 2011 i ja en formen part
ara més de 700 municipis i em pregunto perquè vosaltres els de Convergència,
mentrestant teníeu un pacte amb el PP no us hi vau adherir a l’AMI i sí podíeu haver-ho
fet, tal com va fer Llorenç i després amb aquesta retòrica de que sempre esteu parlant de
l’estelada, la bandera i tot això. L’Amadeu no farà mai un pas enrere amb els seus ideals,
em coneixes molt poc Jordi, això vull que consti en acta, l’Amadeu no farà mai un pas
enrere amb els seus ideals, però els del BNY, jo sóc del BNY, sí que pensarem i farem el
que hem acordat amb els nostres votants del municipi de Banyeres i amb tota la llista del
BNY; primer ho volem comunicar al nostre partit i en el proper ple donarem resposta del
vostre comunicat, ja que com a recordatori vull dir que aquesta resposta estava plantejada
al nostre programa electoral, nosaltres ens devem al partit i això com que és recent ho
hem de consultar al partit, però amb el partit, perquè ho saps, perquè ho vam dir
públicament una cosa és lo del municipi i altra la que no pertany al municipi, i el setembre
es decidirà lliurement el que s’hagi decidit.
La Sra. alcaldessa pregunta si hi ha alguna cosa més.
La Sra. Figueras i el Sr. Guasch, responen que sí.
Tot seguit el Sr. Guasch passa la paraula a la Sra. Figueras.
4.9 - Increment del sou i les remuneracions.
Us felicitem per l’habilitat que tenen per enganyar al poble…
Vostès van dir que es rebaixarien els sous, i és cert, però van dir que un mínim
d’un 20% i només ha estat un 10 % en el cas de l’alcaldessa i poc més d’un 5 % en el cas
dels regidors.
Però el cost real que suposarà per tots els banyerencs i banyerenques aquest
equip de govern és un increment de 90.198,28 euros de més del que es cobrava l’anterior
equip de govern.
La Sra. alcaldessa li respon que això no és cert, que si vostès haguessin entrat
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amb el BNY el cost seria el mateix.
La Sra. Figueras afegeix, o sigui cada any ens costaran vostès 22.549,57 euros de
més, a més de que s’han fet una rebaixa de dedicació.
La Sra. alcaldessa li respon que no s’han fet cap rebaixa de dedicació,.
La Sra. Figueras, insisteix en la rebaixa, són 15 hores i un 10% de rebaixa, i als
regidors el mateix, val. Que quedi clar el que ens costarà durant aquests quatre anys de
més l’equip de govern, que són 90,198,28 € de més.
La Sra. alcaldessa, informa que una dedicació plena en un Ajuntament com el
nostre, el salari són 40.000,00 € anuals; vam agafar la quantitat que cobrava l’alcaldessa
que eren 15.618,00 €, li vam treure un 10%, és a dir un 10% menys cobraré jo que vostè i
d’aquesta quantitat vàrem arrodonir els 40.000,00 € amb un tant per cent i no vol dir que
treballi ni cinc,. ni deu, ni quinze, és un tant per cent dels 40.000,00 €, no vol dir que
dedicaré menys hores, potser estaré més hores que vostè i no vull dir que estaré més o
menys hores que vostè, sinó les que necessiti per treballar.
La Sr. Figueras manifesta, que el que vol dir és que aquest equip de govern
costarà durant els quatre anys 90.198,28 € de més del que ja cobràvem.
El Sr. Benach, com a portaveu del BNY li respon que això són els seus càlculs, de
moment els regidors cobrarem menys, us tornaré a portar el pamflet del BNY on nosaltres
ens comprometíem a reduir el sou un 20% i a destinar aquest 20% dels recursos a temes
socials. Una cosa és el que es rebaixi a l’Ajuntament i altre és que jo estic compromès i
tots els regidors del BNY estem compromesos, perquè ho portàvem nosaltres, no ho
portava ella que tenia de rebaixar-se el sou i se l’ha rebaixat i altres tampoc portaven res i
s’ho han fet. Els regidors del BNY, us faig memòria, hem de pagar aquesta diferència al
nostre partit i aquests diners els gestionaria per a fer ajudes socials, no que els tinguéssim
de rebaixar des de l’Ajuntament. Anteriorment havíem parlat, un cop passades les
eleccions, amb els nostres del BNY i vam acordar que en lloc de fer directament un 20%
pel BNY, baixaríem un tant per cent des de l’Ajuntament perquè d’aquesta manera els
demés partits podríem sumar-se a baixar-se aquest percentatge de sou, perquè ells no ho
portaven en la campanya electoral. Després, no crec que existeixi avui en dia, en la data
que estem, un fitxer a l’Ajuntament, on digui que tu faries un 40% o tot això, això son unes
taules que s’han fet i tu calcules el tant per cent, no hi ha cap lloc que em digui que la
Joana feia tantes hores a la setmana, no; jo de moment en porto una barbaritat, però és
igual, és un problema meu, però no hi ha un fitxer i per tant això es estimatiu i després,
com que fas aquests càlculs, clar que et surt un altre tant per cent, però si haguéssim
pactat amb vosaltres estaríem amb els mateixos números i no seria un 40% , seria que de
moment els regidors cobren menys del que cobraven abans, i això es així, us agradi o no
us agradi.
La Sra. alcaldessa, manifesta adreçant-se a la Sra. Figueras, és més, quan
nosaltres vam dir-vos de pujar-ho a 2.000,00 € anuals, en lloc de 1.339,00 €, en cap
moment no heu dit no hem pagueu 2.000,00 €, Tot preguntant-li, ho voleu abaixar.
La Sra. Figueras respon, sí, sí, no en deveu saber de números, si cada ple són
200,00 € i fem 6 plens a l’any, que jo sàpiga seran 1.200,00 €.
La Sra. alcaldessa li respon, doncs rebaixaré a 1.339,00 € anuals amb
extraordinaris.
La Sra. Figueras, pregunta si s’hauran de fer quatre extraordinàries a l’any.
El Sr. Benach li respon que pot passar, per les eleccions un, això com a mínim i
aquest no el contaves. I que consti en acta que vosaltres cobrareu sols 1.200,00 € i que
dels plens extraordinàries, no en cobrareu cap, i aviat n’hi haurà un, per llei i aquest no el
cobrareu.
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La Sra. Figueras demana que consti en acta: “Que abans l’equip de govern costava
59.018,00 € i ara val 81.567,00 €.
Seguidament la Sra. alcaldessa–presidenta alçà la sessió a les 19.55 hores, de la
qual s’estén la present acta, que signa la Sra. alcaldessa, amb mi, el secretari-interventor,
que certifico.

LA PRESIDENTA,

EL SECRETARI INTERVENTOR

ANNA ORDÓÑEZ RIVERO

JOSEP GUINOVART I MALLAFRÈ
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