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Ajuntament de Banyeres del Penedés
(Tanagona)
Municipi adherit a la Vegueria Penedés

ACTA DEL PLE DE L'AJUNT

de Banyeresdel Penedés,essentel dia 17 de generde 2008,a
A la CasaConsistorial
les 20:30 hores,sota la Presidéncia
de I'AlcaldeSr. José MaríaAbril Palacios,ass¡st¡ts
per el Secretari Interventoraccidentalde la Corporació,Sr. Jordi PalauTeixidó,es
reuneixenels Regidors:
- Sr. José MaríaAcostaFajardo,
- Sra.SoniaAndrésRamirez.
- Sra. lda PilarJosefaBerdusanFarre.
- Sra. NúriaFiguerasTuset,
- Sr. LluísIngladaJané,
- Sr. AvelinoMenéndezSuárez,
- Sra.ConxitaRibosaCocinero,
- Sr. SalvadorSoléAlegret,
- Sr. LuisF. SuárezLópez;
del RegidorSr. JorgeSantallaMontes,per motiusde salut.
S'excusaI'assisténcia
quórumsuficientper a la válidacelebracióde la sessióque ha
Els reunitsconstitueixen
convocadaper aquestdia i hora.
estatoportunament
El Sr. Alcalde,abansde comengara tractarel primerpunt de I'ordredel dia informeals
accidentalde la
membresdel Ple i al públicen generalque I'actualsecretariinterventor
general
d'aquestajuntament
CorporacióSr. Jordi PalauTeixidó,técnicd'administració
passaen comissióde serveisa un altre corporació.Tot seguitfa la presentació
del Sr.
Joan ManelFerrera,que a partirdel dia 28 de gener passaráa ocuparla plagade
secretariinterventor
de la Corporació.
Tot seguitel Sr. Alcaldefa una breu referénciaa la páginaweb anomenada"El tomate"
diu que és una vergonya;sortienmitgesveritats,i per tant mentides.
Obertala sessióper partdel Sr. President,
es passaa tractarel següent:

ORDREDEL DIA
1.-

:::::l :i:l"Y*lll:
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2.-

APROVARLA SOL.LICITUD
DE MODÍFICACIÓDELCONVENIDE
DE
COL.LABORACIÓ
PERA LA PROMOCIÓ,
EXECUCIÓI MANTENIMENT
LESOBRESDE SUBMINISTRAMENT
D'AIGUAPOTABLEA LA COMARCA
........2
D ELB A IXP E N E D É SC. IO7IO64
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(Tanagona)
Municipi adherit a la Vegueria Penedés

3.-

PUNTUALA LA XARXA
APROVACIÓ
PROVISIONAL
DE LA MOD¡FICACIÓ
DELSECTORS-2 'PINETELLADA
VARIA DEL PLAPARCIALD'ORDENACIÓ
.......4
1 " . - C 1 0 7 t 2. .9. 2. . . . . . . . . . .

4.-

NI CONVENIMARCDE DATACINC
APROVARLA SOL.LICITUD
D'ADHESIÓ
D'UNMODELINTEGRAT
DE JULIOLDE 2OO7SOBRELA IMPLANTACIÓ
DE CATALUNYA.D'ATENCIÓ
EN L'AMBITTERRITOR¡AL
CIUTNOANA
........5
ct07t314.,

5.6.-

1.ANTERIOR.
Aprovació,si s'escau,de les actes de les sess¡onsanteriorsordináriade data 22 de
novembrede2OO7
iextraordinária
de data18 de desembrede 2007.
El Sr. Menéndez.-manifestapel que fa a I'acta del 22 de novembreel grup del PSC
s'abstindráen l'aprovacióde I'acta,ja que creu que les preguntesque es van fer són un
embolic.
Pel que fa a I'actade la sessióde 18 de desembreel grup del PSC I'aprovasi es fa un
quanes fa referéncia
aclariment
a l'lBldel municipide I'Arbog.
que tenende I'Arbogés que és superioral
La Sra. Ribosa.-manifestaque la informació
2o/o.

2.-

De conformitat
amb responsables
amb les diversesconversesmantingudes
de l'Agéncia
Catalanade I'Aiguai del Consorcid'Aigüesde Tarragonaen relacióal convenide
per a la promoció,execuciói manteniment
col'laboració
de les obresde subministrament
potable
la
Baix
d'aigua
a Comarcadel
Penedés;documentsignaten data 24 d'abrilde
2007. En I'esmentatconveníes preveuque Banyeresdel Penedésdisposariade 850
m3/diaamb unaparticipació
del 19,95%.
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Ajuntament de Banyeresdel Penedés
(Tanagona)
Municipiadherita la VegueriaPenedés

Vist l'acordplenariadoptatper I'Ajuntament
de La Bisbaldel Penedésen sessióde data
9 de novembrede 2007:en el qual es va acordarrenunciaral Convenide Col'laboració
per a la promoció,execuciói mantenimentde les obres de subministrament
d'aigua
potableal Baix Penedés.Tanmateix,vist l'escritd'aquestajuntamentde data 28 de
novembrede 2007 amb registred'entradaen aquestaCorporaciónúm. 5299 en el qual
I'Alcaldede la Bisbaldel Penedési el
s'estableixque, vistesles conversesmantingudes
de Banyeresdel Penedés,sota la premissaque I'aiguarenunciadas'hauriade quedara
la Comarca;dels 1.000m3/diade que disposavala Bísbaldel Penedéses feia una
reserva de 200 m3/dia a favor de Banyeresdel Penedés. Un cop s'ha estudiat
per partde I'Ajuntament
I'expedient
de Banyeresdel Penedés,
És peraixóque,
Es proposaal Ple de la CorporacióI'adopciódels acordssegüents:
Primer.-Aprovarsol'licitara I'AgénciaCatalanade I'Aiguai al Consorcid'Aigüesde
Tarragonala modificaciódel convenide col'laboracióper a la promoció,execuciói
mantenimentde les obres de subministrament
d'aiguapotablea la Comarcadel Baix
Penedés;documentsignaten data 24 d'abrilde 2007;en el sentitde que I'Ajuntament
de Banyeresdel Penedéses faci cárrecde 200 m3/diadels 1.000m3/diaals que ha
renunciatI'Ajuntament
de La Bisbaldel Penedés,a part de la dotacióque I'Ajuntament
de Banyeresdel Penedésja teniaassignadasegonsel referitconveni.
Seqon.-Notificaref presentacorda I'AgénciaCatalanade I'Aigua,al Consorcid'Aigües
i a I'Ajuntament
de La BisbaldelPenedés.
de Tarragona

El Sr. Menéndez.demanaunaexplicació
de qué es faráambels 1000m3 de La Bisbal.
municipalha fet
El Sr. Alcalde.-manifestaque hem demanat200 m3 ja que I'enginyer
prou;ja
que
que
quantitat
s'hacalculat
l'estudide necessitats
amb aquesta
n'hi ha
i creu
que ara es gasten 400 m3 al dia. En el cas que ens quedéssimsense els nostres
recursosd'aiguaamb la que hem demanatde I'Ebreen tindríemproupel consumactual
i pel creixementprevist.
Pel que fa a la restade 800 m3 als que ha renunciatLa Bisbalno hi ha cap moviment
quejo sápiga.
El Sr. Menéndez.manifestaque pot ser un problemad'assumir.
que potser que se la quediEl Vendrell.
El Sr.Alcalde.-manifesta
El Sr. Menéndez.-preguntasi aquestasituaciópotserque demoriel projecte.
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Ajuntamentde Banyeresdel Penedés
(Tanagona)
Municipiadherita la VegueriaPenedés

que aquestfet puguidemorarel projecte,
El Sr. Alcalde.-responque no té coneixement
esperemque no.
Un cop discutidala presentproposta,s'aprovaper unanimitatels membresassistents.

3.DEL PLA PARCIAL
,,PINETELLADA
- I "..C/07l292
- 1" del terme mun¡c¡pal
de
El Pla Parciald'Ordenaciódel SectorS-2 "Pinetellada
Banyeresdel Penedésva estaraprovatper la Comissiód'Urbanisme
de Tarragonaen la
sessió de data 24 de juliol de 1996, i acordadala seva publicacióper I'esmentada
Comissióen data30 d'octubre
de 1996.
En I'actualitat
s'estádesenvolupant
de l'ámbitdel SectorS-11anomenat
el planejament
"Pinetellada2"
D'acordamb el projectede modificaciópuntuali estudistécnicspreviss'ha observatla
necessitatde connectarambdóssectorsmitjanatuna rambla per la part centraldel
- 2", per tal de millorarla connectivitat
sectorS-11 "Pinetellada
d'ambdóssectorsi del
segon sector amb les zones d'equipamentsi espais lliures del primer sector. La
afectacióque es produeixés de duesparcel.lesdel pateixpropietarique el del SectorS- 2". Aquestesparcel'leses compensadotanta aquestúltimsectorde
11 Pinetellada
dos habitatgesmés.
Aquestes modificacionsno representencap canvi significatiuni substancialen
I'estructuradel Pla parciald'Ordenaciódel Sector S-2 "Pinetellada- 1". Per tant, i
seguintles indicacionsdels técnicsdel ServeiTerritoriald'Urbanismede Tarragona,no
s'ha procedita sol'licitarels preceptiusinformesals organismesoficials que han
d'informarper raó de les sevescompeténcies
ni als ajuntamentscolindantsper tal que
emetinel corresponent
informe.
El Ple de la Corporacióen sessió de data 22 de novembrede 2007 va aprovar
inicialment
la Modificació
Puntuala la xarxaviáriadel Pla Parciald'Ordenació
del Sector
- 1.
A-2 Pinetellada
Tanmateix,I'acordd'aprovacióinicials'ha publicatal BOP de Tarragonanúm. 285 de
data 11 de desembrede 2007,al DOGCnúm.5026de data 11 de desembrede 2007i
al taulelld'anuncisde la Corporació.
Així com s'ha notificatal propietaridels terrenysi
als ServeisTerritorialsd'Urbanismea Tarragona.Transcorregut
el terminid'informació
públicai d'acord amb el certificatdel secretaride la Corporació,no s'han presentat
al'legacions.
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És per aixóque,
Es proposaal Ple de la Corporac¡ó
I'adopciódelsacordssegüents:
la ModificacióPuntuala la Xaxa Viáriadel Pla Parcial
PrimerAprovarprovisionalment
- 1" al terme municipalde Banyeresdel
"Pinetellada
d'Ordenaciódel Sector S-2
Penedés,redactata iniciativade I'empresaAridsCatalunyaSA.
Puntual
d'aquestamodificació
Seqon.-Fer tramesadel projectei expedientadministratiu
a la Comissiód'Urbanisme
de Tarragona.
Tercer.-Notificarel presentacorda I'empresaAridsCatalunyaSA.
Ef Sr. Menéndez.-manifestaque en el Ple de sessió22 de novembreel Grup del PSC
va manifestarla sevaabstencióa I'aprovació
inicial.Manifestaque estand'acorden que
es desenvolupiPinetellada2; I'anteriorEquip de Governva deixar aquestexpedient
entre
sobre la taulaja que la Comissíód'Urbanísmede Tarragonava fer imposicions,
que
que
que
POUM
varem
aprovar
es
un
En
elles
tenia
redactar POUM.
aquest
provisionalment
la Corporació
2.
es va tractarPinetellada
Un cop discutitla presentproposta,el Sr. Alcaldeproposaque es passia votació,i per 6
vots a favor dels grups CIU ¡ ICV ¡ 4 abstencionsdel grup PSC, s'aprovala present
propostad'alcaldia
per majoriaabsoluta.

4.CATALUNYA..C/07/3I4

Vistel ConveniMarcde data5 dejuliolde 2007,publicat
al DiariOficialde la Generalitat
de Catalunya
núm.4935,
Oficialde I'Estatnúm.190,
de27 dejuliolde2007ial Butlletí
subscritentreI'Administració
de 9 d'agostde 2OO7;
Generalde I'Estati I'Administració
per a la implantació
de la Generalitat
de Catalunya
d'un modelintegratd'atencióal
ciutadáen l'ámbitterritorial
de Catalunya.
progressiud'una xarxa d'espais
L'objectiud'aquestconvenimarc és I'establiment
comunsd'atenció
al ciutadáper permetila prestació
de serveisintegrats
a tres nivells:
regístre,
informació
i tramitació.
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Municipi adheit a la Vegueia Penedés

de Presidéncia
Vist I'escritde la DireccióGenerald'AtencióCiutadanadel Departament
de fa Generalitatde Catalunya,de data 3 de desembrede 2007 i núm. de registre
d'entrada5364;en el qual ens ofereixI'oportunitat
d'adhesióa aquestconveniper tal de
possibilitar
aquestserveial ciutadá.
És per aixóque,
per unan¡mitat
acorda:
El Ple de la Corporac¡ó,
delsmembresassistents,
Primer.-Aprovarsol'licitarI'adhesióal Vist el ConveniMarcde data 5 de juliol de 2007
sobre la implantaciód'un model integratd'atencióal ciutadáen l'ámbitterritorialde
Catalunya.
Seqon.- Notificarel present acord a la DireccióGeneral d'Atenció Ciutadanadel
Departament
de Presidéncia
de la Generalitat
de Catalunya;iformalitzarI'adhesió.
El Sr. Alcaldefa una breuexplicacióde qué consisteixaquestconveni.

5.-

DESPATXD'OFICI

següents:
Per partde I'Alcaldiaes dónacomptede totesles resolucions
Donarcomptede les actesde la Comissióde Governde data 8 de novembrede 2007 t la
de 22 de novembrede 2007 .
El Sr. Menéndez.-manifestaque faltenles actesde desembre.
que es donarácompted'aquestes
ElSr. Alcalde.-manifesta
actesen la properasessióque
es celebri.
El plede I'Ajuntament
es dónaperassabentat.

6.-

PRECSI PREGUNTES.

El Sr. Menéndez.-manifestaque hi ha moltespreguntespendentsde contestar.
El Sr. Alcalde.-preguntasi són de Els Boscosaquestespreguntes.
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El Sr. Menéndez.-manifestaque faltaI'informetécnicdelsserveisgeneralsde Boscos.
En segonlloc,preguntaper la zonaverdade I'entradaa Boscos.Tanmateixli manifesta
al Sr. Alcaldeque vo¡enrespostesconcretesa les preguntesque es fan als plens.
El Sr. Alcalde.-responque el que volensón preguntesconcretes.
El Sr. Menéndez.-Preguntaper les tres parcel'lesque hi ha a I'entradade Boscos,que
i ara es col'locael clavegueram.
estavenqualificades
El Sr. Alcalde.-responque semblamentidaque vosté que ha fet el POUM no sápiga
que avui aquestestres parcel'lesno són zona verda,ara són tres parcel'lesurbanes.El
propietarí
Aquestesconnexions
d'aquestesparcel'lesva volerconnectarel clavegueram.
projecte
previstes
que
al
vosté
i
no
tenen
cap
cost al figuraral
estaven
va aprovar,
projecte.
El Sr. Menéndez.-reitera la preguntasi I'ajuntamentés conscientque es fan les
connexionsen aquestestres parcel.les.Preguntasi aquest fet vol dir que aquestes
parcel'lesno seranzonaverda.
El Sr. Alcalde.-responque I'actualEquip de Governsi que té pensatque aquestes
parcel'lessiguinzona verda, peró no es fará la permutaque tenia pensadaI'anterior
Equipde Govern.
El Sr. Menéndez.-manifestaque no és justificacióque estiguial projecte,ja que ho
paguentotsels velnsaquestaactuació.
El Sr. Alcalde.-manifestaal Sr. Menéndezque el que cal és que vinguia signartota la
que lifaltasignar.
documentació
El Sr. Menéndez.-manifestaen relacióa l'lBl de I'Arbogque es va comentarque estava
al 2o/o,cal que mireu el ButlletíOficialde la Provínciade Tarragonaque apareixla
publicació
de les ordenances
fiscalsdel municipide l'Arbogi apareixl'lBl al 0,62,més
baix que el de Banyeres.Lamentemaquesta desinformacióque es dona com a
argumentper pujarI'lBl a Banyeres.Primerera l'lPC i desprésl'lBl de I'Arbog.El que
quedaclarés la pujadade l'lBla Banyeres.
La Sra. Ribosa.-manifestaque aquestadadaens la va donarI'Ajuntament
de I'Arbog.
El Sr. Menéndez.-preguntapel projectede la prolongaciódel carrer Marta Mata que
está en exposiciópública.Al projectes'han de contemplarles propietatsafectades,ja
siguinpúbliques
o privades.
Preguntaque en el projectees contemplenles aigüesresidualsi les pluvials,com acaba
a I'entradade Boscos,ens preocupaaquestacontinuitat.
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Tambéafegeixque en aquestcarrerhi ha un arbresingular,el pi de les tres branques;
demanemque es preservi.
En el POUMes preveiaque el clavegueram
de Banyerespassésper la part posteriorde
Boscos,preguntasi es fará així.
Pel que fa al Priorathi ha el problemade les a¡güespfuvials,manifestaten váries
ocasionspels propietaris.Ara al carrerAmetllersa la zona verda on surt la rasa de
pluvials hi ha posat un tub gros que interrompaquestarasa de forma transversal,cal
donarunasolució.
El Sr. Solé.-responque está controlatper I'Ajuntament
¡ I'ACA.L'enginyermunicipalho
ha revisatis'ha fet unaampliació.
que la rasaestáobstrurda.
El Sr. Menéndez.manifestaque hi ha fotografies
Pel que fa al projectede la carreteraque s'ha aprovatno inclouen I'actuacióni la xarxa
quan es fa un projected'aquestescaracterístiques
de gas ni la de telecomunicacions,
sempres'hande considerar.
El Sr. Alcalde.-manifestaque el pobleestáendarreritsón herénciesque ens hem trobat,
aquest fet no representani el 3% de les mancancesque hi ha. Li demana al Sr.
Menéndezque es presentide nou a les propereseleccions.
El Sr. Menéndez.manifestaque no sap a que venenaquestescomentaris.
El Sr. Alcalde.-manifestaque nomésa la carreterahi ha infinitatde problemes.
El Sr. Menéndez.-preguntasi les actes que s'envienpoden ser en formatWord per
poder-lestreballar.
El Sr. Inqlada.-responque primertenim que treballaren la xarxanostra,despréses pot
estudiar.Aquestfet és una altreheréncia,els regidorsno disposend'ordinadors.
La Sra. Ribosa.-manifestaque avui ha tingutentradaun escrit del grup del PSC,
d'al'legacions
al pressupost.Han tingutun mes per fer I'escrit;aquestsescr¡tdiu que va
signatpels regidorsdel PSC i tant sols va signarper un. Aquestfet és un defectede
forma, encara que diu I'escritque es passará a signat, aquesta entrada ja está
digitalitzada
i per tant sols hi constaráuna signatura.Pel que fa al contingutja en
parlaremquantoqui.Calque es sápigaaprendrea fer oposició.
El Sr. Alcalde.-avísaal Sr. Menéndezque no té la paraula.
El Sr. Menéndez.-manifestaque si s'ordenessinels debats no pesariencoses com
aquestes,no cal que ningútreguiI aparaulaa ningúcom es fa ara.
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El Sr. Alcalde.-manifestaque aquí ho hem vist tots el que passava,no es pot
quanparlaun altreregidor.
interrompre
El Sr. Menéndez.manifestaque aquestescrits'hafet dinsde termini,hi ha hagutfestes
pel mig. Ens hem reuniti es va parlarde fer aquestescrit,peró no ha donattempsde
signar-lo.No se quindefectede formahi ha, totsels regidorsja ho saben.
La Sra. Ribosa.-manifestaque fer aquestesdues ratllesés un moment.
El Sr. Alcalde.-Tal i com va manifestaren anteriorssessions,dona lecturaal conveni
signatamb Habitatge
de la Generalitat,
en elqual es regulael centrede dia.
El Sr. Menéndez.-manifestaque va entendreque es passariaper aquestple el nou
conveni.
El Sr. Alcalde.-manifestaque hi ha un convenisignatper vosté.Desprésde tants anys
vosté el que es pensa que continuaessent l'alcaldeel que tindriaque fer és anar al
psicóleg,ja que estácontínuament
interrompin
el ple,deixiparlarsenseinterrompre.
El Sr. Menéndez.- manifesta que no pot ser que es facin aquest tipus de
personals.
desqualificacions
perfer constarque el Sr. Menéndez,
DILIGÉNCIA.el Sr. Suárez,la Sra.Andrési la Sra.
plens
Berdusan
la
hores.
abandonen salade
a les21:20
El Sr. Alcalde.-dona lecturaal convenisignat amb Habitatgede la Generalitatde
Fa una breuexplicacióde
Catalunyaen relacióa la construcció
d'habitatges
dotacionals.
que
les obligacions contrauI'Ajuntament
amb aquestconveni.
sobreel POUM i
El Sr. Alcalde.-fa una explicac¡ó
de l'estatactualde les negociacions
previst
que
polígon
quedi
tal com s'ha
el
J.
El Sr. Alcalde.-fa una explicacióde I'estatdel Logis Penedés,fa una explicacióde la
últimareunióque s'hamantingut
amb Cimalsa.
Sense mes temes a tractar,el Sr. Alcaldeaixeca la sessió essent les 21:40 hores,

donantfe de tot alló,jo el

que certifico.
accidental

6\
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Vist i Plau
L'Alcalde.
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